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FACULTATEA CADASTRU ŞI DREPT LA 70 DE ANI DE LA FONDARE – REALIZĂRI 

ŞI PERSPECTIVE 

 
O. HORJAN 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 

 

Aniversarea a 70 de ani de la formarea facultăţii Cadastru şi Drept este un eveniment important 

în viaţa socială nu numai a Universităţii Agrare de Stat din Moldova dar şi a întregii ţări şi constituie 

un bun prilej de a face unele totaluri ale activităţii ei pe parcursul acestor an și, de a stabili 

perspectivele dezvoltării ei ulterioare.  

Facultatea Cadastru şi Drept îşi ia originea în anul 1951 cînd in cadrul facultăţii de Mecanizarea 

agriculturii, decanul fiind docentul A. Parsadanean, a fost formată secţia Hidroamelioraţie, care s-a 

transformat în 1954 în facultate de sine stătătoare. Printre fondatorii facultăţii easte inevitabil să-i 

numim pe domnii S. Zavodnov, I. Necrasov, S. Zalţberg, T. Preobrajenschi, I. Gusac şi alţii. Decan 

al facultăţii a fost numit un savant cu renume, docentul  S. Zavodnov, acesta urmînd să asigure 

procesul de organizare a acestei facultăţi. Activitatea şi-a început-o cu organizarea catedrelor de 

specialitate–Îmbunătăţiri funciare şi Hidraulică şi alimentare cu apă, selectarea şi angajarea cadrelor 

ştiinţifico-didactice precum şi admiterea studenţilor. 

Cauza Dlui a fost preluată de docentul V. Mileah, care a activat în funcţie de decan în anii 1956-

1957.  

În anul 1957 fără motivare argumentată activitatea facultăţii a fost suspendată, iar studenţii din 

ultimii doi ani au fost transferaţi în or. Novocerkassk din regiunea Rostov – pe Don la Institutul de 

Inginerie Ameliorativă, ceilalţi studenţi au continuat studiile la specialitatea mecanizarea agriculturii. 

Dezvoltarea de mai departe a economiei țării în anii 60 ai secolului XX a arătat în modul cel 

mai convingător ca în condiţiile naturale ale Moldovei dezvoltarea intensivă a agriculturii este 

imposibilă fără realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, construcţia sistemelor hidroameliorative 

moderne, aplicarea tehnologiilor avansate, ceea ce a demonstrat ca decizia anterioară referitor la 

lichidarea învăţămîntului superior în domeniului hidrotehnicii şi hidroamelioraţiei era pripită şi a 

impus autorităţile superioare de conducere ale republicii să reînființeze secţia Hidroamelioraţie în 

cadrul facultăţii de Mecanizarea agriculturii în anul 1967, decanul căreia a fost docentul V. Palicic. 

Deja în anul 1969 facultatea Hidroamelioraţie se restabileşte din nou, iar decan al facultăţii a 

fost ales docentul L. Covali. Dumnealui a manifestat un rar talent de organizator al activităţii 

facultăţii. În calitate de lectori au fost angajaţi mai mulţi specialişti-practicieni şi savanţi: I. Gusac, T. 

Coşuleanu, I. Ştefîrţa, P. Nicorici, V. Ambros, P. Aron, P. Malţ, O. Melniciuc, B. Buhbinder, M. 

Prodan, I. Nartea, V. Plughin, T. Zaharov şi alţii, care au devenit nucleul facultăţii, baza de dezvoltare 

ulterioară a ei. Din momentul reînfiinţării facultăţii aici au fost transferate de la facultatea de 

Mecanizarea agriculturii catedrele Fizică şi Matematică superioară şi mecanică teoretică la care 

activau profesori cu experienţă didactico-ştiinţifică mare: profesorul Gh. Svirschi, docenţii A. Glivici, 

L. Goldenştein, N. Seriogina, E. Andreeva, V. Rîbcovschi, K. Sukaci, S. Gruşko, E.Mamontov şi 

alţii. 

Facultatea de Hidroamelioraţie a fost prima care a trecut în octombrie 1973 în complexul nou 

al Universităţii la Petricani. În următorii ani studenţii şi profesorii facultăţii au depus eforturi mari 

pentru amenajarea blocului de studii şi cel de laborator. Aici putem menţiona docenţii  N. Danilov,  

I. Balţatu, P. Aron, lectorii superiori N. Nicic, D. Gavaziuc, M. Hriplivîi, M. Volc şi mulţi alţi. 

În anul 1974 la postul de decan al facultăţii a fost numit docentul T. Coşuleanu urmat în anul 

1976 de docentul P. Hmeliov. Anii aceştia s-au caracterizat prin dezvoltarea accelerată a facultăţii: 

creştea numărul studenţilor şi a catedrelor. La facultate au fost invitaţi profesori noi vestiţi în 

domeniul său de activitate: profesorii I. Volcov și C. Șava, docenţii G. Gherasimov, A. Nacu,  

A. Risovici, C. Tarnovschi, lectorul superior S. Greseli şi alţii. Concomitent se perfecţiona şi baza 

materială, se fondau noi laboratoare didactice şi ştiinţifice. E de menţionat că laboratorul didactico-

ştiinţific al facultăţii, condus de docentul V. Plughin, în acel timp era unul din cele mai performante 
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din fosta Uniune Sofetică. Corpul didactico-ştiinţific a început să se completeze cu cadre tinere de 

absolvenţi ai facultăţii: M. Hriplivîi, P. Pleşca, I. Balţatu, N. Nicic, O. Horjan, N. Danilov, M. 

Turculeţ, V. Gluhenchii, L. Griţco, D. Gavaziuc, T. Moraru, I. Gherciuc şi alţii. 

În anul 1975 a fost instituit Biroul Studenţesc de Proiectare, care şi-a adus un aport foarte mare 

la perfecţionarea procesului de instruire şi desfăşurarea activităţii ştiinţifice a studenților, la 

dezvoltarea economică a ţării, elaborînd mai multe proiecte de construcţie a sistemelor 

hidroameliorative, iazurilor antierozionale, construcţiilor hidrotehnice, efectuînd lucrările de 

cercetări – explorări ecologice, hidrologice şi de îmbunătăţiri funciare. Activitatea Biroului a fost de 

mai multe ori menţionată la diferite foruri şi concursuri republicane şi unionale. Pînă în anul 1982 în 

funcţie de prim şef al Biroului Studenţesc a activat V. Alpatov urmat de absolventul facultăţii G. 

Vaisman. 

În perioada anilor 1979 - 1984 în funcţie de decan al facultăţii a activat şeful catedrei Rezistenţa 

materialelor şi mecanica structurilor docentul P. Nicorici. Chiar de la începutul carierii sale 

universitare dumnealui s-a afirmat ca un pedagog talentat, capabil să le altoiască studenţilor dragostea 

de carte, cultul sîrguinţei şi al responsabilităţii. Adept al concepţiei că un adevărat specialist poate fi 

format numai prin antrenarea lui în activitatea ştiinţifică, docentul    P. Nicorici a continuat paralel cu 

munca sa de pedagog şi administrator şi o vastă activitate de cercetător ştiinţific şi numai decesul 

subit nu i-a permis să finalizeze lucrul asupra tezei de doctor habilitat. În această perioadă la facultate 

a început pregătirea specialiştilor pentru ţările străine: fostă Republica Democratică Germană, 

Vietnam, Cuba, Guineea, Senegal, Nepal, Burkina Faso, Peru, Afganistan şi altele. 

În anul 1984 în funcţie de decan a fost numit şeful catedrei de Hidraulică şi alimentare cu apă 

docentul A. Fedoreţ. Fiind un om cu mare experienţă de viaţă, lucrînd mulţi ani la diferite posturi de 

administrare în domeniul hidroamelioraţiei, inclusiv şi în calitate de decan al facultăţii de 

Hidroamelioraţie a Institutului de Inginerie în Domeniul Gospodăriei Apelor din Rovno, dumnealui 

a depus eforturi mari pentru perfecţionarea procesului didactic la facultate. Concomitent cu activitatea 

didactică A. Fedoreţ a desfăşurat activitatea ştiinţifică fructuoasă în domeniul hidraulicii, a contribuit 

la elaborarea metodelor de calcul ale sistemelor de irigare prin picurare. 

În anii 1987-1990 în funcţie de decan al facultăţii a activat şeful catedrei Îmbunătăţiri funciare 

profesorul V. Snegovoi – un om inteligent, savant cu o pregătire profesională înaltă. Interesele 

dumnealui ştiinţifice erau de domeniul agrotehnicii irigate. Pe baza cercetărilor efectuate a publicat 

numeroase articole şi studii monografice, consacrate problemelor agriculturii şi amelioraţiei în 

Moldova. V. Snegovoi poseda darul de a soluţiona cu pricepere şi mare tact cele mai complicate şi 

delicate probleme ale vieţii profesorilor şi studenţilor facultăţii. 

În anii 1960-1980 o dezvoltare intensă au primit cercetările ştiinţifice contractuale, ceea ce a 

contribuit la înzestrarea suplementară a laboratoarelor cu aparate şi utilaj modern. Activitatea 

ştiinţifică fructuoasă au desfăşurat-o profesorii V. Snegovoi, A. Ceban, T. Coşuleanu, conferenţiarii 

I. Gusac, O. Melniciuc, A. Fedoreţ, Iu. Mongolov, M. Prodan, Gh. Gherasimov şi alţii. 

În anul 1990 în istoria facultăţii de Hidroamelioraţie începe o nouă etapă care este legată cu 

numele noului decan, şeful catedrei Îmbunătăţiri funciare profesorul T. Coşuleanu. Schimbările 

esenţiale în societate, în viaţa social-politică şi economică a republicii reclamau trecerea spre 

economia de piaţă şi restructurarea învăţămîntului superior. Datorită Domniei sale aceste transformări 

au fost la timp sesizate, iar facultatea a primit un imbold puternic de dezvoltare prin organizarea 

instruirii studenţilor la 2 specialităţi noi: Organizarea teritoriului – din anul 1991 şi Cadastru – din 

anul 1995. Aceste schimbări au cauzat şi schimbarea denumirii facultăţii, care începînd cu anul 1993 

se numea facultatea de Hidroamelioraţie şi Cadastru funciar, iar din în anul 2000 – facultatea de 

Cadastru şi Ingineria mediului. 

La această etapă  procesul pregătirii tinerilor specialişti se confrunta cu diverse dificultăţi: 

studenţii erau aproape lipsiţi de manuale şi literatură didactico-metodică în limba de stat şi pe 

specialităţi noi; nu erau în deajuns mijloace tehnice; lipseau computatoare moderne; practic s-a stopat 

pregătirea doctoranzilor. În aceste condiţii nefavorabile profesorul T.V. Coşuleanu a depus eforturi 

mari pentru antrenarea în procesul didactic a potenţialului material şi intelectual al unităţilor de 

producţie: au fost organizate filialele catedrei Îmbunătăţiri funciare la Întreprinderile Interraionale 
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pentru Întreţinerea şi Repararea Sistemelor Hidroameliorative din Tiraspol, Bender şi Chişinău, iar 

mai tîrziu o astfel de filială la Institutul de Proiectări pentru Organizării Teritoriului. Dumnealui 

pentru prima dată a stabilit relaţii reciproc avantajoase în domeniul didactico-ştiinţific cu facultăţile 

respective din România. 

În anul 1995 decan al facultăţii a fost ales conferenţiarul universitar O.C. Horjan. Această 

perioadă este legată de reorganizarea facultăţii şi înfiinţarea specialităţilor noi: Cadastru şi 

organizarea teritoriului – in anul 2000, Drept patrimonial– in anul 2001 şi Evaluarea imobilului – in 

anul 2003 ceea ce a provocat schimbarea denumirii facultăţii în anul 2004 în Cadastru şi Drept. Pentru 

asigurarea procesului didactic la specialităţile noi au fost selectaţi şi angajaţi cadre didactico-

ştiinţifice invitaţi din alte universităţi: conferenţiarii universitari D. Baltaga,                 I. Moroşan, O. 

Bontea, A. Cuciurca, O. Buza, T. Sanduţa, E. Baltaga, E. Moraru, lectorii superiori A. Tălămbuţa, A. 

Sandu, V. Vieru şi alţii. În aceasta perioadă colectivul facultăţii a lucrat intens asupra consolidării 

bazei materiale şi a corpului didactic, asigurării procesului didactico-ştiinţific cu literatură didactico-

metodică, precum şi asupra dezvoltării relaţiilor internaţionale cu mai multe centre universitare din 

Rusia, România, Ucraina, Belarus, Suedia, Lituania, Letonia, Cehia, Canada, Austria, SUA şi alte ţări 

cu care au fost încheiate acorduri de colaborare. 

Pe baza studierii mai multor planuri de învăţămînt şi a programelor analitice au fost elaborate 

şi aprobate planurile şi programele de studii noi. Acestea au fost bazate pe un concept nouă de 

instruire şi pregătire a specialiştilor la nivelul standardelor europene.  

În anii 2006-2007 in calitate de decan interimar al facultăţii a fost numită doctor, lector superior 

universitar R. Ceban, urmată în anii 2007-2012 de conferenţiarul universitar T. Moraru. 

În perioada anilor 1990-2010 rîndurile profesorilor facultăţii au fost completate de 

reprezentanţii generaţiei tinere a absolvenţilor atît ai facultăţii cît şi ai altor Universităţi din Rusia, 

Ucraina şi Romănia: R. Ceban. Gh. Şoşu, S. Popescu, O. Potînga, V. Timuş, Iu. Corman, V. Ceban, 

O. Mocreac, S. Gore, O. Frăsineac, V. Seinic, A. Boscan, M. Frăsâneanu, V. Scutaru, S. Nunu, N. 

Camerzan şi alţii. Au fost antrenaţi în procesul didactic specialiştii din producţie M. Ovdii, D. Capuş, 

E. Copîlova, A. Vitanov, I. Botnarenco, O. Buzu și din mediul academic T. Sanduța, R. Sârbu, V. 

Risacaru, G. Baltag, T. Bajura și alții. 

Din anul 2012 în funcție de decan al facultății a fost ales conferențiarul universitar O. Horjan. 

În ultimii ani eforturile cadrelor didactice au fost îndreptate spre realizarea cerinţelor procesului 

de la Bolognue: a fost implementat Sistemul European de Credite Transferabile, elaborate planuri noi 

de învăţămînt, implementat sistemul nou de evaluare a cunoştinţelor studenţilor prin testarea lor 

asistată la calculator, se perfecţionează curriculumurile disciplinelor predate, etc. A fost infiinţată 

instruirea studenţilor la ciclul II de masterat la următoarele specializări: Hidroamelioraţii, Evaluarea 

şi managementul imobilului, Consolidarea terenurilor agricole, Protecția juridică a proprietății. 

În perioada de peste 70 de ani de existenţă facultatea a înregistrat rezultate considerabile în 

activitatea ştiinţifică şi în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pentru economia naţională. 

Facultatea au absolvit-o la Ciclul I 3756 de ingineri-hidroamelioratori, inclusiv 38 cetăţeni străini, 

1179 de ingineri de cadastru, inclusiv 20 cetăţăni străini, 209 de evaluatori ai bunurilor immobile şi 

798 de jurişti care au contribuit la dezvoltarea economiei naţionale cît şi în alte  ţări ale lumii. Ciclul 

II numai în anii 2016-2020 au absolvit 33 ingineri-hidroamelioratori pe specializarea 

Hidroameliorații, 25 ingineri de cadastru pe specializarea Consolidarea terenurilor agricole, 43 

evaluatori ai bunurilor imobile pe specializarea Evaluarea și dezvoltarea imobilului, 13 juriști pe 

specializarea Protecția juridică a proprietății. 

Printre absolvenţii facultăţii sunt oameni de vază, care activează în diferite domenii ale 

economiei naţionale, ca: deputat al Sovietului Suprem al RSSM, şeful fostului trust „Grajdanstroi”, 

laureat al Premiului de Stat al RSSM, Constructorul Emirit al RSSM, cavaler al Ordinului Republicii 

N. Vrancean, deputaţi ai primului Parlament al Republicii Moldova, cavaleri ai Ordinului Republicii 

S. Popa şi I. Neagu, deputat al Parlamentului Republicii Moldova, ministru al Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, pretorul sectorului Botanica V. Guriţenco, deputat al Parlamentului Republicii 

Moldova A. Arhire, Ambasador I. Ciornîi, viceminiştri ai Amelioraţiei şi Gospodăriei Apelor al 

RRSM I. Romanov şi D. Frunză, Preşedinţii Consiliilor raionale Edineţ S. Guţu, Căuşeni Il. Gluh și 
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Fălești S. Furtună, vicepreşedinții al raionului Ungheni A. Arhire și S. Bairac, directori al Agenţiei 

„Apele Moldovei” d.ş.t. M.Penicov și R. Cazacu, prim-viceministru al Ministerului Amelioraţiei din 

Republica Autonomă Udmurtă I. Eremia, director al Institutului Problemelor Apelor, d.h.ş.t.     A. 

Gavriliţa, director al Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Pomicultură d.ş.a. T. Popovici, director al 

Întreprinderii de Stat „Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului” C. Stoianov, laureat 

al Premiului Comsomolului Leninist din URSS d.ş.t. I. Balţatu, d.ş.a. V. Gavrilicenco, d.ş.a. B. 

Matiuşa, d.ş.a. T. Bolocan, d.ș.a. O. Horjan, d.ş.t. Pleşca, d.ş.t  S. Frunză, d.ş.t., N. Danilov, d.ş.t. M. 

Turculeţ, d.ş.a. V. Gluhenchii, d.ş.t. Il. Gherciuc, d.ş.a.    R. Ceban, d.ș.t. E. Zubco şi alţii. 

La instruirea acestei cohorte de specialişti de înaltă calificare un efort deosebit a depus o pleiadă 

de savanţi cu renume: profesorii universitari C. Ponico, I. Volcov, Gh. Svirschi, V. Covarschi, S. 

Moscalenco, A. Andrieş, S, Rădăuţan, O. Melniuciuc, A. Ceban, V. Snegvoi,  C. Şava, T. Coşuleanu, 

V. Șeremet şi multe alte cadre didactice. 

Concomitent cu pregătirea specialiştilor la facultate se efectuau şi cercetări ştiinţifice valoroase, 

care se implementau în producţie. Din realizările meritorii trebuie menţionate următoarele: 

—  elaborarea tehnologiilor de optimizare a proiectării şi exploatării sistemelor de 

hidroamelioraţie (profesorii universitari I. Volcov, T. Coşuleanu, conferenţiarii universitari  I. Gusac, 

A. Fedoreţ, I. Nartea, T. Zaharov, B. Buhbinder, S. Frunză, G. Gheraşimov, N. Danilov); 

—  elaborarea tehnologiilor de irigare a culturilor şi plantaţiilor agricole cu consum redus de 

apă şi energie (profesorii universitari S. Zavodnov, V. Snegovoi, conferenţiarii universitari I. Ştefîrţă, 

I. Balţatu, O. Horjan, N. Romaşcan, T. Moraru, lector superior universitar V. Gluhenichii); 

—  elaborarea metodelor şi procedeelor ecologice de protecţie şi utilizare a resurselor 

hidrofunciare (conferenţiarii universitari O. Melniciuc, I. Ştefârţă, M. Prodan, O. Horjan, T. Moraru, 

P. Aron, V. Şincariuc, P. Pleşca); 

—  elaborarea metodelor de determinare a stabilităţii construcţiilor şi versanţilor (conferenţiarii 

universitari P. Nicorici, E. Zacon, V. Şeremet, L. Turculeţ); 

—  elasticitatea şi termoelasticitatea corpului solid deformabil (profesorul universitar v. 

Şeremet); 

—  cercetarea problemelor referitore la organizarea teritoriului şi cadastrul în condiţiile 

realizării reformei agrare (conferenţiarii universitari O. Horjan, T. Moraru, D. Capuş, I. Botnarenco, 

A. Nacu, L Turculeţ. N. Danilov, E. Zubco); 

—  elaborarea metodelor de calcul ale insolaţiilor zonelor agroclimaterice (conferenţiarul 

universitar S. Gruşco); 

—  aplicarea metodelor fizico-chimice în rezolvarea problemelor tehnologice în tehnică şi 

agricultură (profesorii universitari A. Andrieş, B. Gavriliţa, V. Jitaru, A. Ceban, conferenţiarii 

universitari V. Râbcovschi, V. Ambros, V. Negrescul, S. Colibaba, Ch. Sucaci,  L. Caireac, E. 

Mamontov); 

—  cercetarea proceselor electrodinamice şi de transfer de căldură şi de masă sub acţiunea 

cîmpurilor electromagnetice (conferenţiarii universitari T. Grosu, T. Sagin); 

—  aplicarea metodelor matematice pentru rezolvarea diferitor probleme tehnice (profesorii 

universitar Gh. Svirski, V. Covarski, conferenţiarii universitari E. Şpighel, Iu. Nica, V. Platon, A. 

Barbăroşie, V. Topală). 

Multe din aceste rezultate ale cercetărilor s-au finalizat cu susţinerea tezelor de doctor şi doctor 

habilitat au fost folosite la editarea monografiilor şi analelor ştiinţifice, la publicarea în diferite reviste 

de prestigiu, comunicate la simpozioane ştiinţifice internaţionale, unionale şi republicane, iar unii 

cercetători au devenit savanţi renumiţi ca academicienii A. Andrieş, S. Rădăuţan, V. Moscalenco, 

profesorul I. Volcov. 

În anii 1995-2000 profesorii facultăţii: conferenţiarii universitari O. Horjan, T. Moraru, N. 

Danilov, M. Turculeţ, lectorii superiori O. Potînga, S. Popescu şi alţii împreună cu cei mai buni 

studenţi au participat activ la implementarea Programului de privatizare a terenurilor agricole 

„Pămînt”, elaborînd proiecte de organizare a teritoriului.  
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În anii 2000-2003 cadre didactice: conferenţiarii universitari O. Horjan, T. Moraru, A. Nacu, 

M. Turculeţ au antrenat studenţii în efectuarea lucrărilor de cadastru în cadrul „Primului proiect de 

cadastru”.  

Profesorii facultăţii: conferenţiarii universitari T. Moraru, M. Turculeţ au contribuit la 

realizarea proiectului „Susţinerea procesului de privatizare a terenurilor” în care se corectau greşelile 

tehnice şi juridice comise pe parcursul proiectării şi organizării gospodăriilor ţărăneşti. În baza acestor 

cercetări a fost elaborat documentul normativ „Instrucţiuni metodice pentru elaborarea proiectelor de 

amplasare a gospodăriilor ţărăneşti” – autorii D. Kapuş, V. Iacub, O. Horjan. 

Actualmente savanţii facultăţii conferenţiarii universitari I. Botnarenco; O. Horjan, E. Zubco 

participă activ la elaborarea concepției, strategiei, metodelor şi principiilor reglementării relațiilor 

funciare, consolidării terenurilor agricole şi cadastrului în Republica Moldova la etapa de 

postprivatizare. Cadrele didactice ale departamentului Drept în frunte cu profesorul universitar D. 

Baltaga sunt încadrate la rezolvarea diferitor probleme juridice cu care se confruntă astăzi Republica 

Moldova. 

Pe baza studierii realizărilor performante și tehnologiilor avansate în lume în colaborare cu 

savanţii şi specialiştii din alte instituţii şi universităţi din ţară şi de peste hotare în anii 1999-2015 au 

fost elaborate și editate documente normative în construcţii armonizate cu cele din ţările UE şi CSI:  

- NCM D.01.03 „Construcţii hidrotehnice. Reguli generale” (conferenţiarii universitari O. 

Horjan, N. Danilov, P. Pleşca, profesorul universitar T. Coşuleanu şi alţii); 

-  CP D.01.04-2007 (МСП 3.04-101-2005) „Determinarea caracteristicilor hidrologice 

principale de calcul” (profesorii universitari O. Melniciuc, T. Coşuleanu, conferenţiarul universitar 

O. Horjan şi alţii);  

- CP D.01.05-2012 „Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condiţiile Republicii 

Moldova” (profesorii universitari O. Melniciuc, T. Coşuleanu, conferenţiarul universitar O. Horjan 

şi alţii);  

- CP D.01.06 – 2012 „Determinarea limitelor admisibile de substante nocive in debitele 

(scurgerile) superficiale pentru conditiile Republicii Moldova” (profesorii universitari O. Melniciuc, 

T. Coşuleanu, conferenţiarul universitar O. Horjan şi alţii);  

- NCM G.03.01 – 2012 “Staţii de capacitate mică de epurare a apelor uzate comunale” 

(conferenţiarii universitari O. Horjan, P. Pleşca, D. Ungureanu, I. Ioneţ, profesorul universitar T. 

Coşuleanu şi alţii);  

- CP G.03.03 – 2012 (СП 40 – 105 - 2001) „Proiectarea şi montarea conductelor subterane de 

canalizare din ţevi din materiale plastice armate cu fibre de sticlă” (conferenţiarii universitari O. 

Horjan, P. Pleşca, D. Ungureanu, I. Ioneţ, profesorul universitar T. Coşuleanu şi alţii). 

- NCM G.03.02-2015 (СНиП 2.04.03-85) „Norme şi reguli în construcţii. Reţele şi instalaţii 

exterioare de canalizare” (conferenţiarii universitari O. Horjan, P. Pleşca, D. Ungureanu, I. Ioneţ, 

profesorul universitar T. Coşuleanu şi alţii). 

Printre cele mai performante realizări putem menţiona monografiile dlui I. Botnarenco 

“Consolidarea terenurilor agricole în Moldova” şi “Cadastrul bunurilor immobile în Republica 

Moldova”, O. Horjan și O. Buzu “Земельная реформа: от монополии государства до 

многообразия форм собственности”, “Electrotehnologii” (T. Grosu), “Protecţia juridică a 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în Republica Moldova” (I. Moroşan), “Teoria 

răspunderii şi responsabilităţi juridice” (D. Baltaga), “Teoria raporturilor juridice” (O. Bontea), 

“Studii teoretico-practice privind diferendele internaţionale şi dreptul tratatelor internaţionale” (O. 

Bontea), multiplele articole științifice publicate în diferite reviste şi culegeri din Moldova şi de peste 

hotare. şi altele. 

În mod deosebit trebuie de menţionat activitatea ştiinţifică fructuoasă a dlui V. Şeremet în 

domeniul cerecetării şi aplicării funcţiilor Green în mecanica corpului solid deformabil, rezultatele 

cărora au fost publicate într-un şir de monografii (“Encyclopedia of Domain Green’s Functions 

(thermo-magneto-electrostatics of solids)”, “Handbook of Green’s Functions and Matrices”, “Funcţii 

Green pentru ecuaţia lui Poisson”, “Metoda elementelor de influenţă”, “Funcţii de influenţă în 
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termoelasticitatea staţionară”, “Funcţii și matrice Green”) şi articole în reviste ştiinţifice, inclusiv şi 

în reviste științifice cotate de ICI şi apreciate cu Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Pe parcursul anilor de existenţă la facultate au fost elaborate şi editate mai multe manuale 

printre care putem menţiona: “Exploatarea sistemelor hidroameliorative” (T. Coşuleanu), “Utilizarea 

şi protecţia reurselor de apă ale Moldovei” (T. Coşuleanu, M. Poiag), “Curs de geodezie inginerească” 

(M. Turculeţ), “Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice” (D. Ghiţău, M Turculeţ), “Standardizare 

şi metrologie” (T. Moraru), “Organizarea intergospodărească a teritoriului” (T. Moraru), “Geotehnică 

şi fundaţii” (V. Şeremet), “Construcţii ingenereşti” (V. Şeremet), “Metode economico – matematice 

și modele la organizarea terotoriului“ (O. Horjan, D. Haruța), „Educație pentru DRONE, Suport de 

curs” (V. Seinic) şi altele. Au fost editate multiplele indicaţii metodice şi alte materiale instructiv - 

didactice.  

Continuă să se dezvolte şi baza materială a facultății. Aici trebuie de menționat aportul 

asistentului universitar O. Frăsineac, datorită eforturilor căruia a fost amenajat la cele mai înalte 

exigente laboratorul de hidroameliorații. 

Numărul şi denumirea catedrelor pe parcursul anilor de activitate a variat în funcţie de numărul 

studenţilor şi al disciplinelor predate, ele fiind formate, comasate, reorganizate, iar numărul 

profesorilor oscila între 40-60 de persoane. 

În prezent în cadrul facultății activează 2 departamente: Managementul resurselor naturale și 

Drept care asigură instruirea a peste 670 de studenți dotate cu utilaj modern, 6 clase de calculatoare, 

ceea ce asigură pregătirea specialiștilor la cele mai exigente cerințe.  

Din anul 2008 în cadrul facultăţii funcţionează Laboratorul pedagogic condus de lectorul 

superior universitar Iu. Corman care este dotat cu toate cele necesare pentru perfecţionarea 

cunoştinţelor şi deprinderilor pedagogice şi profesionale ale corpului didactic universitar. 

În aceste zile aniversare colectivul facultăţii este plin de eforturi şi dorinţa de a continua 

tradiţiile glorioase ale întemeietorilor şi predecesorilor noştri, de a contribuii mai departe la 

dezvoltarea ţârii prin pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi realizări ştiinţifico inovaţionale, 

corespunzătoare exigenţelor contemporane. 

01.10.2021 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОНЯТИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬ 

 

Е.Л. УВАРОВА, Г.Ю. НАГОРНОВА  
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

 

Abstract: The article deals with the problems of the accuracy of the concept of rational use of 

land resources. When determining the rationality of use, the author justifies the need to take into 

account not only economic and environmental indicators, but also other indicators, and gives the 

author's concept of rational use of land resources. 

Keywords: land resources, rational use, land fund, criteria. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

На протяжении всего существования человеческого общества земля была и остается 

основным фактором выживания человечества. С ростом населения и уровня жизни 

человечества возникает все больше требований к рациональному использованию земельных 

ресурсов, так как растет численность людей, которые нуждаются в удовлетворении 

экономических, социально-бытовых и других своих потребностей [1, 2]. 

В законодательных актах понятие рационального использования обозначено как: 

«обеспечение всеми землепользователями в процессе производства максимального эффекта в 

осуществлении целей землепользования с учетом охраны земель и оптимума взаимодействия 

с природными факторами» [3].  

На наш взгляд такое определение раскрывает лишь суть экологического и эффективного 

землепользования, которое подразумевает достижение экономических показателей, то есть 

обеспечение максимальной прибыли при минимуме затрат, а также при минимальном 

негативном влиянии сельскохозяйственной деятельности человека и сохранение высокого 

уровня качества окружающей среды, что не является полным отражением понятия 

рациональности использования земельных ресурсов. 

Необходимость уточнения существующего понятия рациональности подтверждает 

несовершенность действующей системы управления и организации земель 

сельскохозяйственного назначения.  

 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках данного исследования были использованы методы анализа и синтеза. 

Материалами исследования послужили действующие законодательные акты РФ, а также 

государственные национальные доклады об использовании земель в Российской Федерации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Земельные ресурсы Российской Федерации на 1 января 2020 г. составляли 1,7 млн га. 

Около ¼ этой площади составляют сельскохозяйственные угодья – 381 673 га. В таблице 1 

приведена динамика изменения сельскохозяйственных угодий за последние 20 лет [4]. 

Из данных таблицы видно, что на протяжении периода с 1990 г. по 2019 г. произошло 

сокращение сельскохозяйственных угодий в составе земель земель сельскохозяйственного 

назначения на 454,2 тыс. га. Что равноценно площади целой Московской области.  

О нерациональности управления земельными ресурсами в АПК также свидетельствует 

тот факт, что наряду с дефицитом пригодных к ведению сельского хозяйствя земельных 

участков в некоторых регионах нашей страны имеются также и неиспользуемые земли. По 

данным статистики, наиболее распространенным видом нарушения землепользования стало 

зарастание земель различной сорной растительностью, что приводит к ухудшению их 
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состояния, а в дальнейшем к полному выбытию сельскохозяйственных угодий из оборота.  На 

2019 г. площадь земель, подверженных такому нарушению составляла более 930 тыс.га. Это 

71,9% от площади всех земель, на которых наблюдаются процессы нарушения, указанные в 

земельном законодательстве (1,2 млн га). К сравнению, в 2018 г. количество таких нарушений 

было 68,7%. 

 

Таблица 1. Динамика распределения площадей сельскохозяйственных угодий в границах 

Российской Федерации (тыс. га), по данным Росреестра 

Год Сельскохозяйственные угодья (с землями 

личного пользования), всего 

В том числе 

пашня сенокосы и 

пастбища 

залежь 

1990 222 409,2 132 304,2 87 899,5 347,2 

1995 221 985,2 130 197,6 88 229,2 1 456,4 

2000 221 088,8 124 373,8 90 923,4 3 927,2 

2005 220 679,0 121 780,9 92 098,8 4 998,9 

2010 220 396,3 121 433,9 92 059,5 5 103,3 

2014 220 205,8 121 489,9 91 967,0 4 992,1 

2019 221 955,0 122 689,1 92 415,5 4 930,4 

Таким образом, анализ существующего состояния использования земель 

сельскохозяйственного назначения на основе ежегодных докладов Росреестра показал, что 

действующая система обеспечения рационального использования земельных ресурсов не 

является дееспособной. Поэтому, на наш взгляд, совершенствование системы управления 

земельными ресурсами необходимо начать с корректировки определения рационального 

использования земельных ресурсов.  

Все земельные ресурсы РФ объединены понятием «земельного фонда». Земельный фонд 

страны четко распределен между собой посредством таких границ, как: административные, 

границы видов и форм собственности, границы угодий, а также границы землепользований и 

землевладений. 

Так как и производственная и непроизводственная сфера нуждаются в земельных 

ресурсах, то лишь обеспечение условий экологического и эффективного землепользования, 

обозначенных на законодательном уровне, недостаточно. Необходимо соблюдение баланса 

интересов между удовлетворением потребностей в земельных площадях различных 

производственных отраслей и непроизводственными областями деятельности человека. 

Непроизводственная сфера, являясь фундаментом для развития производства, вносит 

коррективы в определение рационального использования земельных ресурсов, выдвигая 

социальные интересы и социальный эффект на первое место. Кроме того, земля для таких 

производственных отраслей как сельского и лесного хозяйства является предметом труда. 

Важность земли как предмета труда определяет ее особый критерий – плодородие. 

Следить за таким критерием как плодородие обязывает действующее земельное 

законодательство, согласно которому землепользователя обязывают выполнять комплекс 

мероприятий, которые в свою очередь можно отнести к экологическому содержанию 

рационального использования земельных ресурсов. К таким требованиям относятся: 

1) следить за сохранением почвы и ее такого ценного свойства, как плодородие,  путем 

проведения специальных мероприятий; 

2) следить за защитой земли от любых негативных проявлений, ведущих к деградации 

земель, то есть к потере ее плодородия; 

3) следить за защитой сельскохозяйственных угодий от зарастания различными 

растениями, ведущей к непосредственному неиспользованию земельного участка;  

4) сохранять мелиорируемые земли;  

5) рекультивировать нарушенные земли и использовать их в оборот.  
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За нарушение свода правил, установленных земельным кодексом, гражданским 

кодексом РФ ст.285 предусматривается лишение прав на владение данным земельным 

участком. При чем такие нарушения отнесены к понятию нерационального использования 

земель.  

Выбор критериев рационального использования земельных ресурсов должен быть 

произведен комплексно. Как было сказано выше, только экологического и эффективного 

критерия рациональной организации территорий сельскохозяйственного назначения 

недостаточно. Помимо этого следует выделить еще несколько групп критериев: природно-

климатические, особую важность несущие для производственной сферы и определяющие вид 

сельскохозяйственной деятельности конкретно характеру местности; технические, 

определяющие технологический процесс и уровень его механизации для безопасного 

использования земли; социальные, обеспечивающие комфортное проживание людей на 

определенной территории земельных ресурсов с удовлетворением их индивидуальных 

потребностей. Все группы критериев рациональности можно представить нормативными и 

стоимостными показателями, которые будут отражать количественные и качественные 

составляющие рационального землепользования. 

А также важно упомянуть то, что при соблюдении всех критериев рационального 

потребления земельными ресурсами страны обеспечивается развитие сельскохозяйственной 

деятельности при выпуске качественной продукции, а также сохранения плодородия.  

Понятие «рационального использования» связано не только с разделением земель на 

определенные категории, в рамках которого определяется наиболее целесообразная отрасль 

народного хозяйства использования земельных ресурсов, но также на понятие рациональности 

должно, по нашему мнению, находить свое отражение в виде разрешенной деятельности 

внутри данной категории земельного участка.  

Понятие рациональности использования конкретного земельного участка не может быть 

определено однозначно на длительный период времени, так как в процессе развития как 

общества в целом, так и отдельных его составляющих, происходят изменения целей и задач 

самого общества.   Именно, поэтому рациональное использование земельных ресурсов страны 

всегда совместно идет с социально-ориентированной экономикой при конкретных условиях и 

в конкретный момент времени.  

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, следует вывести следующее определение рационального использования 

земельных ресурсов. Рациональное использование земельных ресурсов – это такое 

использование земельных ресурсов землепользователями в процессе хозяйственной 

деятельности, при котором соблюдается наиболее оптимальное соответствие природных, 

экономических, экологических, технических и социальных показателей целям использования 

земель, обозначенным в рамках отнесения конкретного земельного участка к категории земель 

и определению его вида разрешенного использования в определенный момент времени. 
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Abstract. The article presents the main geodetic instruments and tools used in land 

management works. It is impossible to imagine all kinds of land works without the appropriate 

modern geodetic equipment, which is used at all stages of the work. 

Keywords: geodetic equipment, total stations, theodolites, electrophysical devices, levelers. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Геодезическое оборудование – это необходимая составляющая любых геодезических, 

картографических и земельных работ. С помощью данного оборудования измерение углов и 

расстояний, а также определение координат точек на различной местности происходит с очень 

высокой точностью. С землеустройством очень плотно связаны геодезические работы, 

занимающие основную его часть. Землеустроительные технические действия, специальные 

инженерные геодезические работы, методы использования планово - картографических 

материалов являются технической основой землеустройства. 

 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для землеустроительных мероприятий необходимо проведение замеров, расчетов, 

выполняемые благодаря геодезическим работам. Все это необходимо для точного обозначения 

участка и объектов, находящихся на нем. Эти работы состоят из: кадастровой съемки, с 

помощью которой определяются границы земельных участков и происходит их согласование 

со смежными собственниками; топографической съемки - для составления карт и планов, 

отображающих рельеф участков различных объектов и сооружений; выноса границ участков 

натуру - для более точного определения границ участка. 

В различных землеустроительных работах геодезические приборы играют важную роль. 

Геодезические приборы можно разделить на следующие виды: спутниковые; оптико-

электронные; электронные; оптико-механические. 

К приборам оптико-механического вида относятся оптические теодолиты и оптические 

нивелиры, которые являются одними из первых в геодезии и их можно использовать 

для решения множества задач.  Однако оптико-электронные приборы более широко 

используемы [1]. К ним относятся электронные тахеометры, электронные теодолиты, 

цифровые нивелиры. Возможности этих приборов в различных сферах деятельности очень 

велики. Они незаменимы в таких отраслях как, геофизика, гражданское и военное 

строительство, земельный кадастр и многих других. Приборы осуществляют цифровую 

систему снятия отсчета, что обеспечивает автоматическое получение и высокую точность 

данных измеряемых величин. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Оборудование для геодезических измерений. В процессе формирования территории 

геодезические работы-обязательный этап. Это целый комплекс измерений и разных 

построений. Данные работы очень важны, ведь на их основании будет в дальнейшем 

составляться паспорт земельного участка. Межевание участка - установление точных границ, 

это очень важный момент, влияющий на постройку на земельных участках. В процессе 

межевания рассчитывается площадь земельного участка, границы определяются и 

фиксируются. Необходимо обозначить границы территории, и для этого требуются очень 

точные расчеты.  Для таких работ используются тахеометры и теодолиты. С их помощью 

возможно измерять вертикальные и горизонтальные углы. Это оборудование в свою очередь, 

бывает оптическим и электронным. 
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Тахеометр – незаменимый многофункциональный инструмент в геодезии. Современные 

модели тахеометров могут формироваться из отдельных модулей для выполнения пожеланий 

пользователя. К ним можно присоединять различные детали для расширения 

функциональности прибора. Тахеометр вместе с контроллером и радиомодемом может 

выступать в качестве робота, полностью выполняющего всю работу. Присутствие человека 

бывает необязательно. С помощью роботизированных измерений производительность 

значительно увеличивается и происходит снижение затрат [2]. 

Среди тахеометров можно выделить следующие современные модели: 

Leica Flexline TS03 – механический тахеометр, с помощью которого легко и эффективно 

можно выполнять различные полевые работы. Встроенный дальномер очень точный и 

мощный, лазерный луч обеспечивает качественные измерения.  

Leica FlexLine TS07 RUS-современный и качественный прибор, обеспечивает получение 

надежных измерений в очень сжатые сроки. Назначение тахеометра - не только измерение 

углов, этот прибор также способен измерить расстояние и выполнить расчеты с помощью 

программного обеспечения, установленного на телефон или компьютер.  

Теодолит – важный инструмент в геодезии для определения углов при различных видах 

геодезических и топографических работ. Применяется в маркшейдерских съёмках. Этот 

прибор оснащен оптическим механизмом отсчета, а также микропроцессорами, благодаря 

которому результат можно увидеть на экране. Последнее касается теодолитов последних 

моделей.  С помощью компенсатора они могут позволить избежать погрешности, которая 

возникает при наклоне прибора во время работы. Электронные теодолиты имеют большой 

дисплей для считывания информации, а также четкий телескоп и подсветку, что не только 

более удобно в работе, но и позволяет получить четкий результат. 

Среди моделей теодолитов стоит отметить Condtrol iTeo 5 2-2-014.  Данный электронный 

прибор чрезвычайно прост в управлении. Несмотря на принадлежность к электронным 

прибором оснащен лазерным отвесом, который обеспечивает четкую и правильную установку 

аппарата. Винтовые регуляторы позволяют произвести плавную настройку на объект. ЖК-

экран выводит точные числовые показатели произведенной настройки. 

RGK T-20 имеет встроенный датчик расчета уклона, что позволяет получать 

высокоточные данные при измерениях. В конструкции применяется оптика, сродни 

фотографической, что делает работу оператора намного проще. Подсветка клавиатуры 

электронного счетчика делает возможной работу при затемненных условиях.  

Нивелир – прибор для геодезических измерений, которые помогают создать высотную 

опорную геодезическую сеть и при топографической съёмке. Современные приборы 

оснащены магнитными и воздушными компенсаторами, они надежны, легки и по точности 

стабилизации превосходят жидкостные [3]. 

Цифровой нивелир является высокоточным оборудованием и предназначен для самых 

ответственных работ. Он служит для построения горизонтальной, вертикальной или 

наклонной плоскости и может не только значительно улучшить качество, надежность 

производимых измерений, но автоматически снимать отсчеты по специальной рейке с 

нанесенным на нее штрих-кодом. Чаще всего, использование нивелира является более 

удобным и целесообразным. Высокоточные нивелиры с автоустановкой применяют для 

наблюдения за осадками сооружений, это значительно рациональнее, чем использование 

более дорогих тахеометров. Таким образом, популярность в различных работах этих приборов 

обусловлена простотой и более доступной ценой. 

Нивелир BOIF AL120 – современная модель классической компоновки. Угловые 

измерения проводятся посредством поворота вокруг вертикальной оси и фиксации показаний 

на горизонтальном лимбе. 

Оптический нивелир RedVerg RD-GAL20 является универсальным прибором для 

геодезических работ. Выставку по горизонтальной и вертикальной плоскости обеспечивает 

автоматический компенсатор с магнитным механизмом демпфирования. 
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В геодезии широко применяются электрофизические приборы для определения 

расстояний. К ним относятся светодальномеры и радиодальномеры. Работа этих приборов 

заключается в том, что они измеряют с помощью электромагнитных волн любые расстояния. 

Светодальномеры и радиодальномеры является одними из самых высокопроизводительных и 

точных геодезических приборов. Линейные измерения в последнее время все больше 

выполняются лазерными рулетками, дальномерами разных конструкций. 

С помощью георадарных технологий, геофизических методов, бурения скважин 

выполняется большая часть работ для построения геолого-литологических разрезов, отбора 

образцов грунта, изучения их свойств, изучения гидрогеологических условий. 

Георадар применяется для получения разрезов грунта, мониторинга среды в условиях, 

не требующих бурения и этот прибор предназначен для широкого спектра геотехнических, 

геологических, экологических, инженерных задач [4]. В георадаре электромагнитная волна 

проникает в многослойные среды и принимает отраженный сигнал. 

Оборудование для дистанционного зондирования земли. С развитием технологии 

дистанционного зондирования земли и системы глобальной навигации появилась реальная 

возможность получить информацию о состоянии земной поверхности с точностью буквально 

до сантиметров. Аэрофотосъемка является одним из главных видов работ, позволяющим 

переносить полученную информацию о широкого спектра геотехнических, геологических, 

экологических, инженерных благодаря средствам автоматизации и компьютерной техники. 

Выполняется это с помощью специальных аналоговых или цифровых фотокамер (Canon 5В, 

Hasselblad H1, RolleiMttric AIC). Известны камеры среднего формата DSS, DigiCAM, 

DiMAC и AIC. Они позволяют получать изображения в видимой и ближней инфракрасной 

зонах спектра. Аэрокамеры большого формата ориентированы на решение топографических 

задач. 

Оборудование для архитектурных обмеров объектов недвижимости. Лазерное 

сканирование позволяет быстро и с высокой точностью получить обмерные чертежи объектов, 

поэтажных планов фасадов, интерьеров.  Лазерные сканеры являются более новым 

оборудованием. Они переносят в цифровой вид различные характеристики реальной 

поверхности, предоставляя результат в пространственной системе координат. Такой прибор 

может снимать объекты, которые находятся в любом месте сферы, благодаря чему его можно 

назвать незаменимым в геодезических работах.  

 

ВЫВОДЫ 

Землеустроительные и геодезические работы  - важная часть любого строительства. С их 

помощью возможно наиболее точно разместить объекты на участке, а также создать 

проектную документацию в соответствии с проектом и законодательными актами и 

выполнить измерительные работы. Парк геодезического оборудования расширяется с каждым 

годом. Он совершенствуется, становится более инновационным и более удобным в 

применении. Соответствие современным требованиям - основной критерий качества 

геодезического оборудования. К проведению геодезических работ стало предъявляться 

больше требований. Они должны быть выполнены в кратчайшие сроки и с высокой точностью. 

Новейшие модели геодезических измерительных приборов активно используются в 

картографии, горном деле, сельском хозяйстве и промышленности. 
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Abstract. In the article the eroded soil surfaces within the Balțata River basin are examined, 

the research is done for two study periods, 2005 and 2021 years, according to the Land Cadastre of 

the Republic of Moldova. Thus, forecasting the development of soil erosion processes, their 

consequences, and the necessary measures to prevent this phenomenon. 

Key words: river basin, soil degradation, sustainable development, ecological reconstruction. 
 

ÎNTRODUCERE 

Degradarea terenurilor devine reversibila in condițiile schimbărilor climatice, iar societatea 

umana, depune eforturi pentru identificarea si localizarea prin cartare sau prin analiza materialelor 

grafice digitale a zonelor degradate, iar ulterior elaborarea si implementarea   masurilor de protecție 

a solului. 

Prezentul studiu este dedicat analizei terenurilor degradate in bazinul hidrografic al riului 

Balțata care are o suprafață totale de 365.662 km2, lungimea de la nord-vest la sud-est este de 27,5 

km. lățime 7,7 km. Acest teritoriu este caracterizat de diverse varietăți de solului, cu altitudini la 16 

la 219 m,  cu pante plane si abrupte. [4] 

Harta la scara M 1: 11000 a fost elaborata în baza conturului bazinului hidrografic și orto-

fotoplanului. Harta (figura 1)prezintă un model digital al teren, plantațiile forestiere și resurse de apă. 

  
Figura 1- Planul Bazinului hidrografic Balțata 

Obiectul de studiu sunt terenurile degradate și alegerea soluțiilor optime pentru utilizarea 

raționala a resurselor naturale  in cadrul strategiilor de dezvoltare durabilă. 
 

MATERIALE ȘI METODE 

La identificarea sectoarelor de teren deteriorate au fost utilizate imaginile satelizare si metodele 

statistice de analiza. A fost analizată informația Cadastrului funciar cu privite la terenurile erodate. 

Poluarea mediului înconjurător au fost realizată  prin metoda biologica in condiții de laborator, 

iar rezultatele au fost estimate prin metoda comparativă. 
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Pentru desfășurarea studiului autorii  au studiat baza legislativa și strategiile de  dezvoltarea 

durabilă in republica Moldova și alte izvoare științifice caracteristice domeniu. 
  

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Calitatea învelișului de sol al Republicii Moldova pe majoritatea terenurilor agricole este 

nesatisfăcătoare, iar pe o parte de terenuri critică. Continuă să se extindă suprafețele terenurilor 

afectate de eroziune şi alunecări, de deteriorare a structurii, salinizare şi înmlăştinire a solurilor. 

Aceste procese conduc la dereglarea ciclurilor biologice, a bilanțului elementelor nutritive, la 

deteriorarea solului şi scăderea fertilității lui. Degradarea solurilor este un proces de lungă durată, dar 

intensificarea, extinderea şi impactul ei asupra mediului geografic, stării de proprietate şi securitate a 

comunităților umane, îndeosebi cele rurale-tradiţionale, a făcut să ajungă pentru întreaga omenire o 

problemă stringentă şi care se poate acutiza. 

Diminuarea in timp a fertilității solului este un argument pentru a identifica sectoarele de 

terenuri degradate, acest lucru este important in contextul obiectivul dezvoltării durabile   „Viața pe 

pământ” care prevede utilizarea durabilă a resurselor și prevenirea degradării solului, protejarea 

ecosistemelor de apă proaspătă din țară, conservarea, reabilitarea pădurilor, conservarea 

biodiversității, eliminarea braconajului și integrarea valorilor biodiversității și ecosistemelor în 

politicile de la toate nivelele.  

Pentru îmbunătățirea terenurilor degradate este necesar de a realiza  lucrări de inventariere si 

cartare a terenurilor degradate, pentru identificarea factorilor care influențează aceste fenomene. 

Realizarea  inventarierii terenurilor degradate  este posibila cu ajutorul harților digitale existente 

si a platformelor  informaționale geografice. 

Efectuând o analiză comparativă a calității terenurilor în  bazinului hidrografic Balțata și 

analizând materialele cartografice am ajuns la concluzia ca fără respectarea măsurilor anti-eroziune, 

pe terenurile de pe versanți, procese de degradare a solurilor sunt inedite (figura 2). 

                
Figura 2 – Terenuri degradate din lunca riului Nistru 

Conform datelor Cadastrului funciar al Republicii Moldova pentru 2021, suprafața totală a  

solurilor erodate din bazinul râului Balțata este de 4507 hectare. [1,2]. Analizând informația am 

depistat că într-o perioadă de 16 ani, suprafața solurilor erodate a crescut cu 251 hectare, iar bonitatea 

medie s-a micșorat de la 71,5 la 69,5 baluri. 

Necesitatea divizări solurilor în funcție de gradul de eroziune este una dintre condițiile  necesare 

pentru elaborarea planului de acțiuni  pentru păstrarea fertilității solului, conservarea florei și faunei, 

reducerea scurgerilor de apă și minimizarea proceselor de eroziune. 

Este alarmant faptul că peste 63% din soluri sunt slab erodate pe teritoriul bazinului râului 

Balțata. În cazul nerespectării măsurilor anti-eroziune, solurile slab erodate trec în categoria moderat 

erodate, ceea ce înseamnă o pierdere a fertilității și o scădere a randamentelor culturilor până la 50% 

[3]. 
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Pe lângă procesele de eroziune a solului pe bazinul hidrografic Balțata au fost investigate și 

elemente de poluare a mediului.  Conform cercetărilor realizate și datelor de laborator obținute  în 

probele de apă au fost identificate bacterii de   Salmonella și Legionella pneumophilla prezumtiv.  

Salmonella este stabilă în mediu: viabilă în apă până la 5 luni, în sol până la 2 ani și  rezistă la 

o scădere a temperaturii pîna la 80 grade [5]. 

Legioneloza aparține grupului de agenți ai bolilor infecțioase deosebit de periculoase. Habitatul 

condiționează în mediul acvatic cald (râuri, lacuri), în care trăiesc și se reproduc. Este periculos pentru 

oameni, deoarece provoacă pneumonie și poate avea un curs sever cu dezvoltarea insuficienței 

respiratorii, se pot forma edeme pulmonare, se pot forma abcese pulmonare și se constată o rată 

ridicată a mortalității (15-20%). Principalele cauze ale decesului sunt afectarea pulmonară bilaterală 

și insuficiența renală severă respiratorie [6]. 

Gestionarea durabilă a terenurilor contribuie la dezvoltarea durabilă a localităților rurale și 

necesită o atenție deosebită în cadrul programelor și investițiilor la nivel național, regional și local. 

Beneficiarii  terenurilor trebuie să  cunoască și să decidă ce practici de gestionare a terenurilor 

să utilizeze. 

Pentru a realiza acest lucru, sunt necesare resurse pentru îmbunătățirea practicilor agricole și 

forestiere, extinderea zonelor împădurite prin elaborarea și realizarea proiectelor de protecție a 

mediului. Aceste lucrări pot fi realizate de societatea civilă si administrația publică locală, care are 

obligațiunea de a monitorizare  resursele naturale din perimetrul  localităților. 
 

CONCLUZII 

Obiectivul de conservare a calității solului și îmbunătățire a calității mediului înconjurător poate 

fi realizat prin programe speciale de protecție şi utilizare durabilă a resurselor de sol și apă,  utilizând 

lucrări complexe de amenajare ecologică a terenurilor la nivel local și național. 

La studierea stării învelișului de sol din bazinul râului Bălțata,  s-a depistat ca peste 29% din 

suprafețe sunt supuse degradării, aceste soluri necesită măsuri pentru păstrarea și creșterea fertilității. 

Reconstrucția ecologica se poate realiza in mod eficient prin lucrări de: 

- evidențiere a perimetrelor teritoriilor afectate de procesele de degradare prin efectuarea 

periodică a cercetărilor pedologice şi agrochimice necesare pentru reconstruirea ecologică; 

- utilizarea si actualizarea bazei de date a sistemului informațional şi furnizarea informației 

necesare tuturor deținătorilor de terenuri şi agenților economici din agricultură; 

- elaborarea și implementarea masuri antierozională de  organizare a teritoriului luând  în 

considerație  condițiile de landșaft pe terenurile  studiate si cele adiacente; 

- extinderea suprafețelor împădurite şi a fâșiilor forestiere de protecție. 

Siguranța alimentară a țării depinde de dezvoltarea proceselor de eroziune, iar sănătatea 

populației depinde de poluarea mediului. 
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Abstract: The management and rational use of soil resources are based on detailed knowledge 

of the main natural and anthropogenic factors that influence their evolution and current condition. 

Therefore it is demonstrated that due to irrational management, in recent decades, soil degradation 

processes have intensified such as: different types of water erosion, loss of mineral substances and 

fauna, salinization and secondary salinization as a result of irrigation,  desertification, etc. The 

assessment of natural components is necessary for the complex system of measures elaboration in 

order to prevent degradation and preserve soil production capacity. The research results can be used 

in the elaboration of projects to combat soil erosion (splash, rill, and gully erosion), development of 

irrigation systems, the establishment of perennial plantations, etc. 

Keywords: Digital Terrain Model, air temperature, sum of atmospheric precipitation, 3D 

Model. 
 

INTRODUCERE 

Republica Moldova se încadrează în regiunea cu o stare pedoameliorativă critică unde 

agrolandşafturile sunt utilizate excesiv. În ultimele decenii multe probleme ecopedologice s-au 

agravat considerabil în legătură cu degradarea potenţialului resurselor de sol, scăderea eficienţei 

controlului ecologic și ca urmare, reducerea nivelului de trai al oamenilor, fiind o adevărată provocare 

pentru dezvoltarea durabilă. Tendinţele negative exprimate prin intensificarea proceselor de 

degradare cum ar fi: eroziunea de suprafață și de adâncime, dehumificarea,  hidromorfizarea, 

slitizarea, alunecările de teren ș.a. din ultimii ani determină necesitatea evaluării factorilor de risc prin 

prisma analizei componentelor fizico-geografice locale. 
 

MATERIALE ȘI METODE 

Pe parcursul ultimilor ani în Republica Moldova tot mai larg este utilizat Sistemul Informaţional 

Geografic deoarece au apărut seturi de materiale cu imagini satelitare şi fotogrametrice de rezoluţie 

înaltă [2]. La elaborarea studiului au fost folosite următoarele surse: materialele de teledetecţie 

spaţială „Orto-Foto” la scara 1:5000 și ʺModelul Digital al Terenului (DTM)ʺ a Agenţiei Relaţii 

Funciare şi Cadastru. Cea mai completă formă numerică a factorilor care determină proprietățile 

solului, într-un anumit punct sunt reflectate în modelul SCORPAN [1], în care S – solul, C – clima, 

O – оrganisme, R – relief, P – rocile parentale, A – vârsta și N – vecinătate teritorială. Se presupune, 

сă aceeași combinație de factori de formare a solului (predictori) corespunde unui și aceluiași sol. 

  Materialele utilizate au fost racordate la sistemul naţional de referinţă MoldRef-99. De 

asemenea, a fost formată structura parametrilor bazei de date pentru straturile elaborate. În continuare 

s-a parcurs la vectorizarea contururilor terenurilor în dependenţă de categoriile şi subcategoriile de 

folosinţă, actualizarea lor prin utilizarea materialelor OrtoFoto, elaborarea modelului digital al 

reliefului la scara 1:1000 şi introducerea informaţiei atributive pentru fiecare areal. Au fost efectuate 

lucrările de cercetare în câmp pentru actualizarea și corectarea limitelor contururilor de infrastructură, 

a formelor de degradare a terenurilor dimensionate digital în birou de pe materialele de teledetecție 

geospațiale.  Lucrările au fost efectuate în programul MapInfo (2D) și ArcGIS (3D). 
 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Localitatea Cigîrleni este amplasată în partea de sud-vest a raionului Ialoveni, în zona de 

centru a Republicii Moldova. Conform regionării landșaftice a Republicii Moldova, localitatea este 

amplasată în Codrii colinari de sud-est cu areale mici de păduri de stejar, păduri de gârnețe și vegetație 

de păiuș-negară, constituit din nisipuri, gresii și  argile, predominant fiind prezente cernoziomurile 

levigate pe alocuri argile leossoidale [3]. Suprafaţa totală a comunei este de 5,84 mii hectare. În 

Cigîrleni, situația pedoameliorativă este foarte complexă. Pentru caracterizarea ei adecvată s-a aplicat 

un set special de procedee metodologice.  
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   Conform datelor multianuale pe teritoriul cercetat media anuală a precipitațiilor este de 500 - 

600 mm, iar în perioada cu temperaturi mai mare de 10ºC depunerile atmosferice constituie 380 - 400 

mm. Numărul de secete în decurs a 10 ani alternează de la 1 până la 3 ori. Valoarea coeficientului 

hidrotermic constituie 0,6 – 0,8, care determină umiditate insuficientă în perioada de vegetație activă 

a plantelor. 

  

Figura 1 - Distribuția temporală a temperaturii 

medii anuale (Stația Chișinău) 

Figura 2 - Distribuția temporală a sumei 

anuale a precipitațiilor atmosferice (Stația 

Chișinău) 

Pe parcursul anilor 1950-2020, în baza datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat din 

Moldova, depunerile atmosferice au avut o distribuție neuniformă caracterizând astfel variabilitatea 

condițiilor de la an la an. Cantitatea precipitațiilor au variat de la 345 mm în 1951 până la 774 mm în 

1966. Media anuală constituie 555 mm. Depunerile atmosferice medii lunare pe parcursul anilor  

variază de la 32 mm în luna martie până la 73 mm luna iunie. În același timp, analizând temperatura 

medie anuală în aspect temporal observăm o creștere constantă dar și variabilitate de la an la an. 

   Regiunea cercetată din punct de vedere geomorfologic aparține raioanelor - Podișul Codrilor 

și Câmpia Moldovei de Sud [6], iar teritoriul localității se caracterizează printr-un relief fragmentat 

şi văi adânci (Figura 3), iar direcția generală a localității este sud-estică. 

 

  

Figura 3 - Trepte hipsometrice 

(Localitatea Cigîrleni, Ialoveni) 

Figura 4 - Cartograma suprafețelor altitudinale 

(Localitatea Cigîrleni, Ialoveni) 

Sursă: elaborat de autori. 

Pentru obiectul cercetat s-a elaborat Modelul Digital al Reliefului care include indici specifici, 

cum ar fi clasele de pantă, expoziția şi altitudinea. Din materialele GRID au fost extrase curbele de 

nivel trasate cu echidistanţa numerică de 0,5 m. Fiecărei curbe de nivel i s-a atribuit valoarea cotei 

absolute (Z) în sistemul de referinţă MoldRef-99. În cazul trapezului georeferenţiat s-a identificat în 

sens altitudional, cu o cotă minimă de 68 m şi maximă de 294 m, ceea ce determină o amplitudine a 

reliefului de 226 m. Clasele de elevație au fost formate și evaluate cu interval de peste 40 m și este 

redată în tabelul 2. Din datele tabelului se observă o predominare a clasei de înălțimi care variază 

între 160–200 m, aceasta ocupând 27% din teritoriu. În intervalul de înălțime 160 – 294 m cota 

terenurilor constituie 68 %. 

În figura 6 este prezentată transecta profilului altitudional al teritoriului studiat. Din cartogramă 

se observă o fragmentare excesivă a terenurilor împânzite cu văi adânci ale râurilor și râușoarelor. 
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Figurile 5, 6 - Profilul altitudinal al satului Cigârleni: a) nord-sud, b)Vest -est 

De pe modelul numeric al terenului s-au extras clasele de pantă, redate în figura 7, conform 

metodologiei de elaborare a studiilor pedologice. Cea mai mare parte a teritoriului studiat (74,5 %) 

se încadrează în limitele de înclinație a pantei de la 1º până la 10º unde predomină versanții de 7º - 

10º cu 26 %. În lunci predomină terenuri cu un grad de înclinație de până la 1º. Gradul de înclinație 

mediu ponderat a versanților este de 11.04º, ceea ce prezintă un pericol foarte mare de dezvoltare a 

eroziunii. 

Prevenirea și combaterea eroziunii solului pe terenurile de pe versanți din teritoriul cercetat se 

recomandă de efectuat în dependență de mărimea pantei: 1º - 3º (636 ha) necesită fisurarea arăturii, 

graparea de primăvară și cultivarea la adâncimea de 6-8 cm pentru culturile prășitoare; 3º - 5º (1088 

ha) necesită efectuarea arăturii cu plug cu corp de subsolaj la adâncimea de 20-22 cm și fisurarea 

arăturii de toamnă cu fisurător-cârtiță; 5º - 7º (1122 ha) necesită lucrarea solului cu cizelul sau cu 

scarificatorul fără întoarcerea brazdei la adâncimea de 20-22 cm cu păstrarea resturilor vegetale; 7º - 

10º (1508 ha) necesită cultivarea culturilor dese și ierburilor perene,  utilizând lucrarea solului cu 

cizelul sau cu scarificatorul fără întoarcerea brazdei la adâncimea de 20-22 cm cu păstrarea resturilor 

vegetale și fisurarea peste 10 m de-a curmezișul versantului; 10º - 12º (649 ha) necesită cultivarea 

ierburilor perene. În plantațiile multianuale se efectuieză înierbatrea între rânduri; > 12º (659 ha) 

necesită înființarea pajiștilor și plantațiilor forestiere.  

  

Figura 7 - Cartograma gradelor de înclinare 

a versanţilor 

Figura 8 - Clase după gradul de înclinație a 

versanților 

Sursă: elaborat de autori. 

După expoziție (Figurile 9, 10) predomină versanţii nord-estici (21,42 %), estici (15,22 %), 

sud-vestici (14,02%), nordici (11,92 %), sudici (10,54 %) ş.a. (tabelul prezentat mai jos). Expoziția 

medie a teritoriului cercetat constituie 159º, ceea ce determină predominarea versanților sud-estici. 

  

Figura 9 - Cartograma aspectului teritoriului  Figura 10 - Indicii expoziţionali ai versanţilor 

Sursă: elaborat de autori. 
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Expoziția teritoriului se împarte în 4 clase, respectiv în prima clasă denumită umbrită se 

încadrează expoziția nordică și nord-estică. Astfel de terenuri ocupă suprafața de 1946 ha. Clasa a 

doua semiumbrită încorporează versanții estici și nord-vestici pe un teritoriu de 1374 ha. Clasa a treia 

însorită corespunde expoziției sudice și sud-vestice care acoperă 1434 ha. Ultima clasă semiînsorită 

cu versanții vestici și sud-estici acoperă un teritoriu de 1085 ha. Clasele de expoziție a terenurilor în 

pantă determină termenul de inițiere a lucrărilor agricole. Pe versanții cu expoziție nordică lucrările 

de câmp demarează cu două săptămâni mai târziu, deci și perioada de vegetație se va reține 

corespunzător, fapt ce va reduce prețurile pentru producția realizată. 

Teritoriul localității este poziționat în cadrul a două bazine hidrografice mari : bazinul râului 

Botna, cel mai mare cu o suprafață de 4123 ha având o înclinație medie de 7,7º: și o parte din bazinul 

râului Cogîlnic cu 1717 ha la o înclinație de 5,9º.  
 

CONCLUZII 

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul comunei se caracterizează prin fragmentare 

excesivă a reliefului, ceea ce prezintă un factor decisiv în procesul de rezolvare a problemelor de 

amenajare a teritoriului. Prevenirea și combaterea eroziunii solului pe terenurile de pe versanți din 

teritoriul cercetat se recomandă de efectuat în dependență de mărimea pantei, iar pentru elaborarea 

proiectelor de execuție se recomandă utilizarea materialelor obținute cu ajutorul SIG. 
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Резюме. The article substantiates what the forecasting process is in the land management 

system, outlines the idea that forecasting has two branches - retrospective forecasting and long-term 

planning. It has been substantiated that planning is the process of choosing the optimal yield plan 

according to the selected criteria of their set of possible ones, the pros and cons of using linear 

programming methods to optimize the structure of sown areas are outlined. 

Ключевые слова: forecasting, planning, productivity, land management, soil. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Результаты любого производственного процесса в землеустройстве зависят не только от 

природных, почвенно-климатических, материально-технических и экономических факторов, 

но и от качества управления ими. В данном случае под прогнозированием понимается процесс, 

направленный на определение оптимальных целей или планов производства и рациональных 

путей их достижения. 

Управление включает три основных элемента: планирование, организацию и собственно 

управление производственным процессом (регулирование). Эти элементы взаимосвязаны и 

представляют собой единую систему. Первичный элемент – планирование, определяющее 

цели развития производства. Если план нереальный, то этот недостаток системы невозможно 

исправить хорошей организацией производства, то в результате приведет к большим потерям. 

В свою очередь, при оптимальном плане и плохой организации производства возможны еще 

большие потери. 

 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретико-методической основой проведенного исследования является диалектический 

метод познания, системный и комплексный подход к изучению исследуемых вопросов, 

наработки отечественной и зарубежной науки по вопросам прогнозирования использования 

земельных ресурсов.  

Цель исследования является углубление теоретико-методических основ применения 

моделей для решения задач прогнозирования в системе землеустройства. 

Для достижения поставленной цели использованы такие общие и специальные методы 

исследования, как системного анализа – для исследования факторов, которые влияют на 

систему прогнозирования в землеустройстве; монографический - при возможности выбора 

альтернатив прогнозирования, индукции и дедукции – для обобщения современных научных 

позиций с проблемы, которая изучается, и формирования основных научных положений 

исследования. 

Информационную базу исследования составили научные публикации отечественных и 

зарубежных ученых, учебные пособия, результаты собственных исследований. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Планирование как элемент управления – информационный процесс, особенностью 

которого является наличие временного сдвига информации выхода по отношению к 

информации входа. При планировании входящими в основном служат потоки информации о 

прошлом (ретроспективная информация), исходящими – потоки информации о будущем 

(перспективная информация). 

Величина временного сдвига информационных выходов и входов зависит от глубины 

планирования (временного учреждения) – промежутка времени, определяющего момент 
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разработки плана от его реализации в будущем. С увеличением глубины планирования в 

землеустройстве возрастает и глубина ретроспекции – промежутка времени между моментом 

принятия планового решения и самой дальней точкой на шкале времени в прошлом, в который 

можно получить необходимую и достаточную информацию. Так, при планировании уровня 

плодородия почвы на 5-10-летний период необходимо проанализировать имеющуюся 

информацию о закономерностях изменения показателей почвенного плодородия за 

предыдущие годы. 

Большинство проблем в землеустройстве относится к разряду очень сложных, 

требующих для своего решения строго научного прогноза возможных последствий из 

реализации для плодородия почвы и состояния окружающей среды. Поэтому первая стадия 

планирования – научное прогнозирование. 

 Под прогнозированием понимают процесс разработки прогноза, то есть вероятностного 

научно обоснованного представления о теоретически возможном урожае, обеспечиваемом 

ресурсами климата, плодородия почвы и окружающей среды на момент реализации плана. 

В отличие от детерминированных систем, в которых на каждое управляющее 

воздействие следует строго определенная реакция, в вероятных системах (например, 

динамическая система «почва, климат, растительный покров») при одном и том же 

воздействии управляемых факторов может быть получено несколько различных результатов 

в зависимости от сложившегося соотношения неуправляемых факторов (погодные условия и 

др.). 

Однако закономерности распределения неуправляемых факторов известны (мы не знаем, 

какая погода будет в планируемый вегетационный период, но известно, что в данном 

климатическом районе засуха, или избыточное увлажнение повторяются с определенной 

частотой). Поэтому, например, предоставляется возможным определить вероятность 

получения заданного урожая отдельных культур и валового сбора продукции со всей площади 

угодий, а также вероятность получения урожая ниже планируемого на определенную 

величину (степень риска) и на основании этого научно обосновать плановую урожайность. 

Прогнозирование имеет две ветви: первая – ретроспективное прогнозирование, то есть 

расчет по модели возможных урожаев за ряд предыдущих лет, погодные условия которых 

известны; вторая – перспективное планирование, под которым можно понимать перенос 

результатов ретроспективного прогнозирования на планируемый период с учетом тенденций 

в изменении климата, плодородия почвы, ресурсов удобрений и других факторов. Если 

существенных изменений климата не предполагается, данные ретроспективного 

прогнозирования используют как информационный материал при определении плановой 

урожайности культур, продуктивности севооборотов, уровня плодородия почвы. 

Прогнозирование показывает ряд возможных урожаев и вероятность получения каждого 

из них. Поэтому научное планирование на основе данных прогноза – это процесс выбора 

оптимального плана урожайности по избранным критериям их множества возможных. Таким 

образом, задача имеет многокритериальный характер, так как необходимо учитывать и 

уровень урожая, и затраты ресурсов на получение единицы продукции, и устойчивость 

урожайности по годам, и себестоимость продукции, и другие показатели. Возможен выбор 

альтернатив [1, с. 131]: 

1. Плановая урожайность определяется на уровне среднемноголетней. При этом 

вероятность получения запланированного урожая ниже 100 %.  

2. Плановая урожайность определяется выше среднемноголетней. В этом случае риск 

получить урожай ниже планируемого возрастает, но вместе с тем увеличивается 

эффективность использования имеющихся ресурсов климата, плодородия почвы, удобрений. 

Описанный выше подход к планированию урожайности возможен при условиях полной 

обеспеченности основными производственными фондами, трудовыми ресурсами и при 

высоком уровне организации и управления производством. Поэтому в реальных условиях при 

планировании урожайности необходимо учитывать показатель эффективности использования 
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ресурсов, зависящий от уровня обеспеченности производственными фондами, других 

материально-технических и организационно-экономических факторов. 

Максимизация производства сельскохозяйственной продукции, производимой на 

ограниченных площадях  и при ограниченных материальных, технических и экономических 

ресурсах, прежде всего предполагает оптимизацию структуры посевных площадей. 

Традиционное определение лучшей структуры посевных площадей проводится на основе 

экономического анализа урожайности культур за последние годы, а также результатов 

экспериментального изучения продуктивности севооборотов с различной структурой 

посевных площадей [2, с. 141]. Получаемые при этом решения являются экономически 

обоснованными, но в действительности, то есть в реальной системе, оказываются далекими от 

оптимальных, так как не учитывают взаимных системных связей, дают искаженную 

информацию об истинной сравнительной эффективности культур, поскольку не удается 

сохранить принцип единственного различия. 

Применение для оптимизации структуры посевных площадей методы линейного 

программирования также сильно искажают реальную действительность, так как изучаемые 

зависимости продуктивности севооборотов от соотношения культур и внешних факторов 

носят нелинейный характер.  

 

ВЫВОДЫ 

Исходя из вышеизложенного, особое внимание следует уделять вопросам, связанным с 

решением задач по оптимизации управления технологическими факторами. Рассмотренный 

способ прогнозирования показателей плодородия почвы, урожайности культур, 

продуктивности севооборотов, имеет важное значение с точки зрения системного подхода к 

решению проблем оптимизации землепользования. 

Система управления производством должна иметь возможность выбора оптимальных 

решений из их множества. Чем ограниченнее эта возможность, тем меньше инициативы и 

менее эффективно управление.  

Исходя из вышеизложенного констатируем, что прогнозные землеустроительные 

разработки должны давать точный ответ на вопрос, каковы последствия осуществления 

управленческих решений по формированию земельных отношений и системы 

землепользования. 
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INTRODUCTION 

Achieving a circular economy, which blends harmoniously with green growth, brings to the 

fore the need to implement a sustainable approach to economic activities. The transition to a circular 

economy promotes sustainable production and consumption patterns that can be implemented in a 

society in constant search of new sources for self-sustaining economic growth. The process of 

transforming the classical-linear model into a circular one involves reconsidering unsustainable 

aspects in order to identify future development opportunities. The circular economy aims to reduce 

the consumption of primary sources in the production process by reusing products, respectively by 

expanding the share of reused and recycled materials. An important role is played by the process of 

streamlining the use of resources so as to produce more economic value with the same or fewer 

resources. At the same time, the sustainable use of natural resources is closely linked to the 

identification of niches, which can bring added value to the value chain. 

In the literature of speciality there are many definitions of the concept of circular economy, 

which in turn can be systematized in two fundamental approaches: 

- resource-oriented, which involves a closed cycle of materials, energy and waste, which can 

be achieved by reuse at the product level (repair or restoration), at the component level (reuse in 

production) and at the material level (recycling); [5, 6, 13]; 

- economically oriented, according to which the circular economy is an economic system based 

on the reuse of materials and the conservation of natural resources, focused on creating values for 

people and the economy in each part of the system [2, 8, 9]. 

The circular economy offers a new approach to resource and waste management in the 

economy. By rearranging industrial processes and business models, resources can be optimally used 

and restored in a closed-loop system. This system aims to achieve an endless flow of resources and 

self-maintenance to create economic growth without generating waste, thus creating a state in which 

the economy and society can prosper using the resources provided by nature, while maintaining a 

constructive balance within the system. The idea of circularity, respectively of closing the economic 

loop, appears outlined in 1976 in the report "The potential of substituting human labor for energy", 

presenting the vision of an economic loop in relation to job creation, increasing economic 

completeness, saving resources and preventing waste. 

The available studies estimate that resource efficiency could reduce raw material needs by 
between 17% and 24% by 2030 [6]. Preventing waste generation, green design, reuse and other 

similar measures could generate net savings of € 600 billion or 8% of annual turnover for EU 

businesses, while reducing emissions by 2-4%. annual total greenhouse gas emissions. 

Debates on the opportunities of the circular economy are directly associated with both 

environmental protection and increased competitiveness, innovation and technological research. 

Maintaining products, materials and resources in the economic circuit, respectively preventing or 

minimizing waste production are increasingly common goals on the agenda of public authorities, the 

business environment, research institutes and non-governmental organizations. 
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MATERIAL AND METHOD 

Various research methods have been used to study the economic essence of the circular 

economy. First of all, we started to study different existing doctrines and concepts, research carried 

out so far by various authors recognized in the field of linear economy, sustainability, ecology and 

circular economy. The paper also used the method of analysis and synthesis in order to follow the 

evolution of theoretical concepts on different conceptual approaches to the circular economy.  

Analysing various points of view of famous classical, neoclassical and contemporary 

researchers, we resorted to the synthesis-based method, which allowed the parties to come together 

as a whole to express their views on the phenomenon (circular economy). Complementarily, the 

method of transition from abstract to concrete was also used, a method that allowed the explanation 

of the economic essence of the circular economy starting from the concept of resource limitation, 

linear economy, economy-environment, sustainability and circular economy. The historical method 

was also used to present the material through the evolutionary description of the notion of linear 

economy and circular economy, and the logical method was used in the research of phenomena, from 

simple to complex for the entire historical line. Using the methods of analysis and synthesis, 

conclusions and proposals were formulated regarding the evolution, effects and perspectives of the 

circular economy. 
 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

According to research [2, 6, 9], the circular economy model can be applied at radically different 

levels of scale - from individual models to regional and state scale [6]. In his study, E. V. Mishenin 

[11] points out that the circular economy extends to the municipal, regional, national and global 

levels, which have their own characteristic objectives, goals and achievement mechanisms. 

Due to the increased attention from the state and interstate bodies, as well as the significant 

benefits obtained by applying the principles of circular economy, many companies implement circular 

business models in their practical activity, such as: 

✓ Circular suppliers, which ensures the delivery of fully recyclable or biodegradable resources 

that underlie the circular system of production and consumption (Ford, Fairphone, 3D Hubs, Desso, 

Toyota, Cisco); 

✓ Resources recovery, which contributes to the elimination of resource losses due to waste 

generation and increases the profitability of production from return flows (Coca-Cola, Maersk, 

Michelin, Philips, Walt Disney World Resort); 

✓ Sharing platforms, which serves to promote platforms for interactions between product 

users, individuals and organizations (Patagonia, BlaBlacar, Nearly New Car, BMW, Drivy, Daimler, 

Lyft); 

✓ Product life extension, which offers the preservation or improvement of the product used 

due to its repair, modernization, reconstruction or restoration (Bosch, Caterpillar, Volvo, Renault, 

Apple, BMA Ergonomics, Michelin); 

✓ Product as a service, serves as an alternative to purchasing a product, offering it for use 

under a lease, leasing, etc., which increases the incentives for creating sustainable products, extending 

the life cycle (Rolls-Royce, Mud Jeans, De Kledingbibliotheek). 

Thus, the analyzed circular business models correspond to the theoretical model of the circular 

economy. So circular suppliers are needed to develop, manufacture and distribute recyclable 

materials, prevent the storage and burning of waste and used products. Resource recovery 

technologies contribute to the processing of products and waste into new raw materials, which are 

then used in a new production cycle. The development of sharing platforms allows the reuse of 

products, and business models, related to life product life extension, is a way of industrial restoration, 

re-manufacturing and repair of used products, their components. The application of the product as a 

service business model allows companies to deliver products to their customers for temporary use 

with a package of services, one of which is technical service. At the same time, companies can use 

them individually or in combination to reduce energy consumption, increase resource efficiency, 

increase utility value and profit. At the same time, the development of the circular economy depends 

not only on technological and organizational innovations applied by companies, but also on the 
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measures taken by legislative and executive authorities to form an appropriate institutional 

environment for these innovative processes. The expansion of the global circular economy requires a 

combination of business models, technological advances and innovations, as well as the joint efforts 

of stakeholders, business representatives and the state. 

The Republic of Moldova has a modest experience in implementing both the basic legal 

framework and the development of secondary legislation to improve specific regulations on waste 

management. In this context, the Republic of Moldova signed the Association Agreement with the 

European Union, which provides for the connection of national legislation to Community (EU) 

standards and norms and approved Law 209 of 2016 on waste, which transposes a number of 

Community provisions. Contemporary society is developing rapidly, the needs of the population are 

increasing, the purchasing power is increasing, the urbanization and industrialization of many 

developing countries is taking place, which is contributing to the increase in the amount of waste.  

Figure 1. Analysis of the dynamics of waste formation and use in the Republic of Moldova 
Source: developed by the author based on the data from NBS [15] 

The data in Figure 1 show a reduction in the volume of waste from 4831 thousand tons in 2015 

to 2198 thousand tons in 2019, which is seen as a positive trend to increase the efficiency of resource 

use. However, most of the waste collected is disposed of in landfills or destroyed, only about 18% of 

the waste is used in enterprises. 

Currently, waste collection services are created mainly in urban areas and less often in rural 

ones. Even those services that do exist do not cover all the processes of the waste management cycle. 

It is mostly limited to collection, transportation and storage. The regulation of the process of disposal 

of waste by storage according to the new standards, which meet the requirements of environmental 

protection, is being developed, so that currently storage is done in the classic way, being important 

sources of soil, water and air pollution. 
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Table 1. Formation and use of waste at enterprises by types and movement of waste by types of 

waste in the Republic of Moldova, thousand tons 

Source: developed by the author based on the data from NBS [15] 

Most of the waste comes from extraction companies, animal husbandry waste, products and 

beverages. Phyto-technical waste has a declining trend due to the increase in its processing and 

equipment as fuel, fertilizers, etc. In order to reduce the volume of waste, it is necessary to educate 

the population, develop stimulus measures to increase the efficiency of recycled waste and reduce the 

volume of waste disposed of in landfills. 
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CONCLUSIONS 

The linear economic model of development in the conditions of limited resources and the 

enormous production of waste has generated a critical situation that can determine irrecoverable 

ecological effects for humanity, this model not being sustainable. Therefore, it is necessary to create 

an ecosystem in which the human-nature relationship is harmonized by restoring the natural balance, 

the natural circuit of nature, and human activity is resized according to this principle, a mandatory 

condition for determining a perspective for the future. The circular economy is a result of economic 

thinking that has revolutionized the pessimism of an overpopulated and impoverished society as a 

result of depletion of resources to a balanced economy, which also addresses economic growth, 

environmental issues and social relations to ensure quality of life. The issue of waste management in 

the Republic of Moldova is a complex and difficult situation for the actors involved. 

At national level, interest in recycling is higher for metal, plastic and paper. At the same time, 

there are relatively large quantities that are collected separately and then transported outside the 

country for actual recycling. Only in a small part of the rural localities in the Republic of Moldova 

there are specialized waste disposal services. Even in rural areas where there are sanitation operators 

providing landfill services, a large proportion of households dispose of waste at landfills or in 

unauthorized places on their own. Based on the above, but also in order to achieve several objectives 

of the 2030 Agenda, it is absolutely necessary to start the transition to a circular economy, recognizing 

from the start the value of the waste we throw in the landfill. Namely through the correct management 

of this waste by all the actors involved in these processes, we have the solution for a better quality of 

life, with safe jobs and a clean environment. 
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METODA STUDIULUI DE CAZ CA ABORDARE INOVATIVĂ ÎN PREDARE-

ÎNVĂȚARE-EVALUARE: PROBLEME ȘI OPORTUNITĂȚI 

 

V. PRISĂCARU, IU. CORMAN 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Abstract The main objective of the research was to reflect the shortcomings of the application 

of the case study method in the teaching-learning-assessment activity and to identify the adequate 

solutions. In order to achieve the objective mentioned above, a theoretical foray into the subject was 

made; the deficiencies of the application of the case study method in vocational education were 

analyzed. In conclusion, the directions for increasing the cooperative commitment of students within 

the case study method were proposed. 

Key words: case study, cooperative commitment, teaching-learning-assessment, vocational 

education.  

 

INTRODUCERE 

Exigențele în creștere față de calitatea prestației educaționale a instituțiilor de educație 

profesională impune necesitatea perfecționării permanente a strategiilor de predare-învățare-evaluare 

astfel încât să se obțină niște finalități racordate la solicitările sectoarelor aferente. Un prim argument 

în favoarea raționamentului expus  este mesajul primit de la beneficiarii direcți ai serviciilor 

educaționale oferite de instituții – studenții. Astfel, evaluarea opiniei a 110 studenți ai Universității 

Agrare de Stat din Moldova din cadrul diferitor programe de studii de licență a permis de a constata 

următoarele:  

a) În timp ce 92,6% apreciază calitatea cunoștințelor oferite în instituție cu calificativele „bine” 

și „foarte bine”, 6,5% au pledat pentru calificativul „satisfăcător”, iar 1,9% din respondenți consideră 

slabe cunoștințele oferite;  

b) Cu referire la deprinderile practice, aprecierile sunt mai modeste, pentru calificativele bine” 

și foarte bine” pledând 90,7% din respondenți, pentru „satisfăcător” – 6,5% și „slab” – 2,8%.  

Este cert că îmbunătățirea calității procesului de predare-învățare-evaluare se poate obțne 

printr-un complex de măsuri. Implicit menționăm tehnolgiile de predare-învățre-evaluare ca având o 

relevanță optimă și reprezentând un instrument extrem de important de racordare permanentă a ofertei 

educaționale la necesitățile fexibile ale beneficiarilor. O abordare actuală a problemei enințate o 

reprezintă metoda studiului de caz.   

Se consideră că studiul de caz își are rădăcinile în Grecia, fiind inițial utilizat ca o metodă 

de cercetare ştiinţifică (în medicină, economie, psihologie etc.). Ulterior, studiul de caz a fost  extins 

şi în problemele educaţiei, fiind utilizată de profesorul Colomb Langadall la Şcoala Comercială 

Harvard (1935). Termenul provine din latinescul casus care înseamnă eveniment fortuit [2]. 

În opinia lui Nicolescu, studiul de caz reprezintă  o metodă activă de învățământ, bazată pe 

implicarea intensă a participanților la procesul de pregătire,  în abordare și, de regulă, în soluționarea 

unei soluții-problemă cu scopul aplicării creatoare a cunoștințelor dobândite și a formării și 

dezvoltării de aptitudini și comportamente de management eficace [3].  
Studiul de caz mai este definit ca o strategie de realizare a unei cercetări care necesită 

investigații empirice în legătură cu un fenomen particular contemporan, într-un context de viață real 

și utilizând multiple surse de informații (interviuri, chestionare, mărturii, dovezi, documente) [6].  

Cerghit examinează metoda studiului de caz ca o confruntare directă cu o situație din viața 

reală, autentică, având un pronunțat caracter activ, precum și valențe euristice și aplicative evidente 

[1], în timp ce Oprea definește studiul de caz ca o metodă de confruntare directă a participanților cu 

o situație reală, autentică, luată drept exemplu tipic, reprezentativ pentru un set de situații și 

evenimente problematice [4]. 

Studiul ce caz este deseori examinat în contextul preocupării pentru îmbunătățirea 

competențelor de cercetare. Astfel, Robson îl  definește ca o strategie de cercetare bine stabilită, 



41 

focalizată pe un caz concret, cu luarea în considerație a tuturor particularităților sale contextuale. 

Aceasta necesită utilizarea mai multor metode complementare de culegere, analiză, prelucrare și 

stocare a informațiilor relevante, atât cantitative, cât și calitative [5].  

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

În vederea realizării obiectivului preconizat al cercetării, au fost utilizate următoarele metode: 

sinteza unor publicații științifice și didactice  în domeniul aferent; sondajului de opinie al studenților 

UASM pe un eșantion total de 110 persoane;  observația și intervievarea  a cca 70 cadre didactico-

științifice din UASM și USM; generalizarea; deducția; formularea de concluzii și raționamente. 

Cercetările practice au fost realizate în perioada ianuarie-iulie 2021.  

Cercetarea a fost efectuată în cadrul proiectului „Support of teaching innovation, Research 

development and Inter-university cooperation of SAUM and TSU”, nr. 7/2021/7 realizat cu 

susținerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe.  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Aplicarea studiului de caz prezintă o serie de avantaje, printre care se menționează [7]: 

• abordarea unor situații concrete, reale, ceea ce face procesul de învățare nu doar mai incitant, 

dar și mai motivant pentru studenți. Totodată, procesul de învățare fiind realizat în contexte reale, se 

asigură și o mai bună legătură a conținutului de studiu cu situația efectivă a sectoarelor;  

• se facilitează cooperarea între studenți, precum și cooperarea studenți-profesor;  

• se contribuie la dezvoltarea  competenţelor cognitive şi metacognitive la studenți;  

• se asigură dezvoltarea competenţelor comunicaţionale, investigative, decizionale ș.a.  

Măsura în care se obțin avantajele menționate mai sus depinde însă de crearea cadrului necesar 

astfel încât studiul de caz să întrunească următoarele calități [3]:  

• să fie real - să reflecte o situație, fenomen, proces care, fie că a avut loc, fie că poate să se  

petreacă în viitor;  

• să fie  semnificativ - să se refere la o situație cu adevărat importantă;  

• să fie instructiv – să permită dezvoltarea unor noi  competențe;   

• să fie incitant – să trezească interesul celor implicați în soluționare;  

• să fie complex – să includă informații utile pentru  activități și situații diverse.  

Necătând la faptul că studiul de caz este o abordare pe larg utilizată în activitatea didactică, 

observațiile asupra activităților didactice propriu-zise realizate de cadrele științifico-didactice permit 

de a constata o eficacitate redusă a metodei respective. Unul din motivele problemei menționate îl 

reprezintă însăși limitările metodei, și anume [2]:  

• dificultăţi legate de realizarea portofoliului;  

• dificultăţi în evaluarea gradului de participare a fiecărui student la soluţionarea cazului;  

• manifestarea fenomenului de complezenţă ori de lene,  lăsând pe seama celorlalţi 

responsabilitatea rezolvării cazului;  

• dificultăţi legate de accesul la sursele de informare necesare soluţionării cazului; 

• experienţa redusă a unora dintre participanţi, fapt ce impedică găsirea  soluţiei optime și 

diminuează  gradul de implicare motivaţională în activitate. 

Pe de altă parte, valorificarea optimă a studiului de caz pentru atingerea obiectivelor curriculare 

prestabilite este posibilă doar atunci, când se asigură un angajament cooperativ optim al studenților. 

În acest context, trebuie însă  să recunoaștem existența și a unor deficiențe cauzate de erori subiective,  

comise de cadrele științifico-didactice în procesul de monitorizare a studiului de caz și fiind 

identificate prin observații și comunicare cu aceștia. Concomitent, se prezintă direcțiile de acțiune în 

vederea optimizării angajamentului cooperativ al studenților în cadrul metodei studiului de caz 

(fig.1). 
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Figura 1. Factorii perturbatori și stimulatori ai angajamentul cooperativ al studenților în studiile de 

caz 

Sursă: elaborat de autori în baza generalizării informațiilor obținute prin observație și 

comunicare cu cadrele științifico-didactice din cadrul UASM și USM 

 

CONCLUZII 

În condițiile actuale de activitate a instituțiilor de învățământ profesional, calitatea prestației 

educaționale reprezintă un subiect de interes major. Printre cele mai relevante instrumente de 

asigurare a calității, un loc semnificativ îl ocupă metodele interactive de predare-învățare-evaluare 

aplicate, inclusiv metoda studiului de caz.  

Fiind pe larg recunoscută și aplicată, metoda respectivă are totuși o serie de limitări, dar și 

deficiențe care diminuează angajamentul cooperativ al studenților, ultimul reprezentând un criteriu 

important al eficacității  metodei studiului de caz.  

Printre direcțiile de acțiune în vederea stimulării angajamentul cooperativ al studenților în 

cadrul metodei studiului de caz, de rând cu evitarea factorilor perturbatori,  propunem:  

-  asigurarea unei comunicări interactive relevante prin oferirea posibilităților egale de expunere 

pentru fiecare membru al grupului; adresarea unor  întrebări, la necesitate, pentru a antrena în 

comunicare și persoanele mai timide;  folosirea unui stil de comunicare cooperant;   

- acceptarea oricăror soluții   ale problemei propuse ca variantă alternativă;  

- oferirea obligatoare de feedback, chiar și atunci când anumite idei sunt vizibil eronate;  

- monitorizarea procesului de comunicare în vederea excluderii unor tensiuni cauzate de 

blamări reciproce, atitudini preconcepute ale unor membri ai grupului față de alții etc.;  

- efectuarea evaluării modului de soluționare a cazului și a  participanților prin intermediul unei 

analize detaliate, fiind neapărat identificate  inițial aspectele pozitive, accentuate neajunsurile și 
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greșelile comise și finalizând evaluarea pe o notă pozitivă care ar încuraja participanții spre o muncă 

mai asiduă și rezultate mai bune în activitățile ulterioare. 
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Abstract. Solul este o resursă naturală importantă care trebuie conservată și, dacă este posibil, 

îmbunătățită în calitate și productivitate. Degradarea terenului ca urmare a eroziunii, poluării, 

defrișărilor, salinizării etc. este cauzată atât de factori naturali și climatici, cât și de activitatea 

antropică [5]. Scopul cercetărilor noastre expuse în lucrare, constă în evaluarea principalelor formede 

degradare a solurilor din comuna Cigârleni. Cercetările s-au efectuat pe un poligon-cheie al comunei 

Cigârleni, raionul Ialoveni. Actualitatea acestei lucrări constă în evidențierea uneia dintre cele mai 

importante probleme cu care se confruntă umanitatea – degradarea solul. De rând cu terenurile 

agricole cu soluri înalt poductive, în cadrul teritoriului studiat se întâlnesc şi cele cu productivitate 

redusă, supuse diferitor forme de degradare prin eroziune, hidromorfism sau afectate de ravene și 

alunecări de teren. În rezultatul cercetărilor s-a constatat că, raspîndirea formelor menționate de 

degradare se datorează fragmentării excesive a reliefului.  

Cuvinte cheie: agrolandşaft, cartografiere pedologică, eroziune, modele digitale, probleme 

ecopedologice. 

 

INTRODUCERE 

În Republica Moldova, procesele de degradare a solului au loc atât sub influența factorilor 

naturali, cât și a celor antropici. Evoluția reliefului se datorează în principal procesului de eroziune, 

alunecărilor de teren și altor procese. În ultimele decenii multe probleme ecopedologice s-au agravat 

considerabil în legătură cu degradarea potenţialului resurselor de sol, scăderea eficienţei controlului 

ecologic și ca urmare, reducerea nivelului de trai al oamenilor. Terenurile agricole fertile sunt 

principala bogăție naturală a țării. Iar fertilitatea solului reprezintă un set complex de condiții și este 

determinată de o serie de factori. 

Una din principalele componente ale problemelor ecologice constă în faptul că resursele de sol 

se folosesc iraţional. Prevenirea intensificării proceselor negative este posibilă cu ajutorul 

indentificării și poziționării spațiale a infrastructurii și categoriilor de folosință a terenurilor, evaluarea 

parametrilor geometrici a modelului digital al reliefului, actualizarea arealelor de sol concrete. 

Utilizarea Sistemului Geografic Informațional permite depistarea şi evaluarea principalelor forme de 

degradare a solurilor, aprecierea gradului de manifestare a acestora, elaborarea măsurilor de stopare 

şi combatere a lor pentru îmbunătățirea situațiiei ecologice. 

Problema majoră de o îngrijorare considerabilă la etapa actuală pe teritoriul Republicii Moldova 

este eroziunea solului. Aceasta este intensificată de practicile ineficiente de utilizare a terenului, cum 

ar fi suprapășunarea, tăierea excesivă a pădurilor și arbuștilor și cultivarea culturilor agricole pe 

versanții abrupți. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Pentru evaluarea modificării valorilor parametrilor naturali şi antropici parvenite pe parcursul 

anilor au fost utilizate materialele tematice elaborate anterior. Prin urmare, ele nu reflectă în deplină 

măsură (din considerente obiective) complexitatea situaţiei în teren la moment. Această constatare se 

referă, în special, la formele de folosinţă (agricolă, neagricolă, infrastructură), la landşafturile 

bazinelor, unde factorii pedogenetici (rocile parentale, hidrologia, litologia, hidrogeologia şi 

vegetaţia), interacţionând în diverse modalităţi, conduc la apariţia unor forme de degradare extrem de 

complexe [1, 2]. Utilizarea Sistemului Geografic Informațional permite depistarea şi evaluarea 

principalelor forme de degradare a solurilor, aprecierea gradului de manifestare a acestora, elaborarea 

măsurilor de stopare şi combatere a lor pentru îmbunătățirea situațiiei ecologice. 
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La elaborarea studiului au fost folosite următoarele materiale: hărţile organizării teritoriului din 

comunele raionului Ialoveni la scara 1:10000; hărţile pedologice din comunele raionului Ialoveni la 

scara 1:10000; foile de plan topografic la scara 1:50000; foile de plan topografic la scara 1:10000; 

harta digitală a învelişului de sol al Republicii Moldova la scara 1:50000 elaborată în anul 2011; 

materialele de teledetecţie spaţială „Orto-Foto” la scara 1:5000 a ARFC. Au fost efectuate lucrările 

de cercetare în câmp pentru actualizarea și corectarea limitelor contururilor de infrastructură, a 

formelor de degradare a terenurilor dimensionate digital în birou de pe materialele  de teledetecție 

geospațiale. Lucrările au fost efectuate în programul MapInfo (2D) și ArcGIS (3D) în conformitate 

cu „Instrucţiunile privind cercetările pedologice la atribuirea terenurilor pentru necesităţi de stat şi 

obşteşti” aprobate în anul 1991 [3], „Regulamentului cu privire la conţinutul documentaţiei 

cadastrului funciar general” aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 24 din 

11.01.1995 [4]. 

Pentru evaluarea stării de calitate a solurilor și actualizarea materialelor cartografice pedologice 

au fost deschise 13 profile de sol prelevate probe pentru analize. Toate materialele de câmp și de 

birou au fost supuse unei analize conjugate şi studiate în sistem [5]. Ulterior acestea au fost utilizate 

la elaborarea informației cartografice actualizate. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Conform hărții pedologice al primului ciclu de cartare pedologică degradarea solurilor pe 

obiectul de studiu este practic reprezentată prin eroziunea hidrică care alcătuiește cca 14 % din 

suprafața totală a solurilor. Cernoziomurile argiloiluviale, levigate, obișnuite și carbonatice sunt 

supuse proceselor erozionale la 64 %, 33 %, 53 % și 48 % respectiv (tabelul 1, figura 1). Solurile 

cenușii sunt supuse eroziunii mai slab datorită răspândirii lor la altitudini înalte unde sunt protejate 

de vegetația forestieră. Eroziunea predomină pe solurile cenușii molice cu 16,4 % și cenușii tipice cu 

3,2 %.  După gradul de eroziune predomină cele slab erodate cu 46 % urmate de cele moderat erodate 

cu 37 % și numai 17 % le revine celor puternic erodate. Cca 133 ha de soluri aluviale sunt supuse 

solonețizării slabe (figura 2). Majoritatea solurilor posedă textura luto-argiloasă (65 %) și lutoasă (17 

%). Alunecările de teren constituie 5,4 % (figura 2).  

Tabelul 1 Caracteristica inițială a solurilor (IPAPS “N. Dimo”) 

Denumirea solului 
Supafata, 

ha 

Suprafața de eroziune, ha % din 

supafata 

subtipului 

Halo-

morfe slab moderat puternic suma 

Sol cenuşiu tipic 1062.9 33.8   33.8 3.2  

Sol cenuşiu molic 2062,0 123.9 167,2 46.2 337.3 16.4  

Cernoziom argiloiluvial 72.2 14.2 32,4  46.6 64.5  

Cernoziom levigat 430.8 88.9 54,0  142.9 33.2  

Cernoziom obişnuit 237.3 71.5 33,0 22.0 126.5 53.3  

Cernoziom carbonatic 213.9 33.2 3.4 66.4 103.0 48.2  

Mocirlă tipică 3.8       

Sol cernoziomoid tipic 49.3       

Cernoziom vertic 35.9       

Sol aluvial tipic 186.9      132.1 

Sol aluvial stratificat 68.8      0.5 

Sol aluvial mlăștinos 15.6       

Alunecări de teren active 219.5       

Alunecări de teren stabilizate 88.0       

Ravene 1.8       

TOTAL  365.4 290,0 134.5 788,0 13.7 132.6 
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De asemenea în cadrul lucrărilor au fost utilizate materialele de arhivă a dosarului pedologic al 

institutului IPOT din com. Cigârleni la scara 1:10000. A fost scanată harta pedologică, trecută în 

format de raster și racordată la sistena națională de coordonate MoldRef-99. Materialele au fost 

vectorizate și întrodise datele atributive a arealelor de sol. Materialele se referă numai la ternurile cu 

folosință agricolă. Alunecările de teren constituie 3,5 %. Practic la 72 % din solurile sub terenurile cu 

destinație agricolă este supusă degradării prin eroziunea hidrică.  

 Cernoziomurile levigate, obișnuite și carbonatice sunt supuse proceselor erozionale la 70 %, 

76 % și 94 % respectiv. După gradul de eroziune predomină cele moderat erodate cu 39 % urmate de 

cele puternic erodate cu 35 % și 26 %  le revine celor slab erodate (tabelul 2). Majoritatea solurilor 

posedă textura luto-argiloasă (57 %) și argilo-lutoasă (35 %).  

 

Tabelul 2Caracteristica inițială a solurilor (Institutul IPOT) 

Denumirea solului 
Supafata, 

ha 

Suprafața de eroziune, ha % din 

supafata 

subtipului 

Halo-

morfe slab moderat puternic suma 

Cernoziom levigat 403.4 165.8 115.7  281.5 69.8  

Cernoziom obişnuit 187.3 142.4   142.4 76.0  

Cernoziom carbonatic 938.3 16.9 400.3 467.8 885.0 94.3  

Mocirlă tipică 42.0       

Sol cernoziomoid tipic 44.7       

Cernoziom vertic 18.2 18.2   18.2 100  

Mocirlă gleică 4.2 4.2   4.2 100  

Sol aluvial mlăștinos 72.2       

Alunecări de teren active 42.8       

Alunecări de teren stabilizate 22.3       

TOTAL  347,5 516,0 467,8 1331,2 71,8  

În rezultatul efectuării lucrărilor de birou, teren și laborator au fost colectate un șir larg de date 

factologice. Toate materialele cartogrfice și textuale au fost supuse unei analize conjugate şi studiate 

în sistemă. Actualizarea structurii învelișului de sol al comunei Cigârleni a fost înfăptuită cu utilizarea 

sistemului geoinformaţional [6]. Ca rezultat s-a elaborat harțile digitale a principalelor forme de 

degradare a solurilor la scara 1:5000 (figura 1, 2, 3; tabelul 3). 

La nivel de soluri dominante structura învelișului de sol nu s-a modificat esențial. Schimbări 

nesemnificative au fost înregistrate pentru alunecările de teren suprafața căror a crescut de la 307 ha 

pâna la 328 ha (figura 2). Terenurile afectate de ravene s-au majorat de 17 ori de la 6,09 ha ajungând 

la 105,92 ha. Majorarea substanțială a acestor terenuri nu în ultimul rând se datorează implicării 

necompetente antropice la lucrările agricole. 

Cele mai semnificative schimbări au parvenit la suprafețele de soluri supuse procesului de 

eroziune care au crescut de la 790 ha până la 2195 ha (tabelul 1, 2, 3; figura 1). Una din cauzele 

majorării acestor terenuri se poate explica prin utilizarea nerațională a terenurilor agricole pe un relief 

foarte accidentat cu un grad mare de înclinație a versanților. 
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Tabelul 3 Caracteristica solurilor actualizate 

Denumirea solului 
Supafata, 

ha 

Suprafața de eroziune, ha % din 

supafata 
Halo-

morfe slab moderat puternic suma 

Sol cenuşiu tipic 1056.5 33.8   33.8 3.2  

Sol cenuşiu molic 1775.8 923.5 138.4 67.1 1128.9 63.6  

Cernoziom argiloiluvial 39.9 14.2 0.2  14.4 36,0  

Cernoziom levigat 650.8 226.6 188.5 61.8 476.9 73.3  

Cernoziom tipic 122.5 42.6 4.9 4.2 51.6 42.1  

Cernoziom obişnuit 331.5 115.5 96.4 53.0 264.9 79.9  

Cernoziom carbonatic 239.8 52.4 108.5 60,0 220.9 92.1  

Mocirlă tipică 25.4       

Sol cernoziomoid levigat 12.4       

Sol cernoziomoid tipic 47.4       

Cernoziom vertic 18.5       

Sol aluvial molic 64.5      26,0 

Sol aluvial stratificat 42.1      21,0 

Sol aluvial mlăștinos 28.0      19,3 

Alunecări de teren active 226.3       

Alunecări de teren stabilizate 142.3       

Ravene 25.1       

TOTAL  1408.5 536.8 246.0 2191.3 40,1 66,3 
 

Suprafața solurilor salinizate și solonețizate substanțial nu s-a schimbat. Cele hidromorfe s-au 

redus din suprafață de la 133 ha până la 66 ha datorită erorilor de cartografiere anterioară (figura 3, 

tabelul 3).  

 

CONCLUZII 

1. Studiul pedologic în cadrul comunei Cigârleni, raionul Ialoveni a fost efectuat cu utilizarea 

sistemului geoinformațional. Acesta a scos în evidență diferențe esențiale între materialele de arhivă 

și cele actualizate. 

2. Suprafața solurilor halomorfe și hidromorfe care necesită amendare chimică, respectiv 

drenare-desecare pentru eliminarea excesului de umiditate este de 130 ha. 

3. Din 394 ha de alunecări de teren și ravene pe cca 261 ha se recomandă lucrări simple de 

împădurire. În amonte de cornișă se recomandă plantarea fășiei forestiere de protecție. 

4. Pentru elaborarea proiectelor de execuție este necesar utilizarea materialelor obținute cu 

ajutorul sistemului geoinformațional. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ПРОЦЕССАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЛИ 

 
Е.В. ЛАЗАРЕВА  

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы 

 

Резюме. The paper reveals the essence of the systematic approach, outlines the basic principles 

of a systematic approach to solving problems of land use management, considers the features of 

system analysis in land use, discloses the research stages in the application of system analysis to solve 

practical problems in land use, sets out the basic requirements for land use models that give the ability 

to find the best choice from a variety of solutions. 

Ключевые слова: системный подход, землепользование, принципы системности, 

моделирование.   

 
ВВЕДЕНИЕ 

Традиционные методы принятия решений на основе практического опыта и интуиции не 

всегда учитывают взаимодействие факторов сельскохозяйственного производства, более или 

менее приемлемы при управлении несложными объектами, поскольку отрицательные 

последствия неоптимальных решений будут иметь локальное значение. Часто принимаемые 

на основе эмпирических методов плановые и технологические решения нередко бывают 

далеки от оптимальных, что приводи зачастую к негативным последствиям. В связи с этим на 

повестку дня ставится вопрос о необходимости улучшения методов принятия решений в 

системе агропромышленного комплекса, применения современного научного подхода на 

основе всестороннего анализа проблем.   

 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретико-методологической основой исследования являются фундаментальные 

положения по изучению системного подхода, а также особенностям его применения в 

землепользовании, зарубежные исследования данной проблематики. 

Целью исследования является изучение методических подходов к особенностям 

применения системного подхода к процессам использования земли. 

Для решения поставленной задачи использовались такие методы, как абстрактно-

логический – для теоретических обобщений научного исследования формирования выводов; 

метод синтеза – при изучении особенностей применения системного подхода к процессам 

использования земли; применения научного моделирования (при обосновании необходимости 

оптимизации системы землепользования и целесообразности формирования ограничений по 

ресурсам и выработке альтернатив их использования); научного обобщения (при 

формировании выводов к исследованию). 

Информационную базу исследования составили научные публикации отечественных и 

зарубежных ученых, учебные пособия, а также собственные исследования автора. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Для выбора оптимального планового или технологического решения необходимы 

рассмотрения и оценка множества вариантов взаимодействия между элементами системы и 

внешней среды. Поэтому в решении сложных проблем в области землепользования следует 

использовать модели, которые служат абстрактными заменителями реальных систем, в 

различной степени отображающих основные принципы организации и функционирования 

этих систем. 

Модели позволяют изучать различные комбинации факторов, влияющих на урожайность 

культур, качество продукции, плодородие почвы, прогнозировать конечные результаты в 

зависимости от сочетания этих факторов, ставить эксперименты, которые часто невозможно 
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осуществить в природных условиях или проведение которых требует неоправданно больших 

затрат времени и средств. Эксперимент проводится не с системой, а с моделью, которая 

количественно описывает конкретную систему. 

Системный подход представляет собой методологию научного анализа и решения 

проблем, которая позволяет использовать знания о процессах формирования урожая, 

плодородия почвы таким образом, что создается возможность быстро находить лучшие по 

избранным критериям плановые и технологическое решения, используя методы 

математического моделирования [1, с. 9]. Системный анализ может выполняться на уровне 

интуиции, логики, но подлинно научным системный метод становится лишь тогда, когда он 

опирается на количественный анализ проблем, используя математические методы. 

Следовательно, создается возможность строить систему земледелия на количественной 

основе, учитывать влияние на урожай взаимодействия всех основных факторов, 

дифференцировать агротехнические приемы в точном соответствии с конкретными 

условиями, более эффективно использовать землевладения. 

Следует отметить, что система, в отличии от простого множества элементов, 

характеризуется рядом системных признаков. 

Так, принцип системности свидетельствует о принципиальной несводимости свойств 

системы к сумме свойств составляющих ее элементов и невыводимости из сумы свойств 

элементов свойства целого. Например, продуктивность севооборота в целом нельзя 

определить по продуктивности входящих в этот севооборот культур, поскольку в результате 

их взаимодействия возникают новые свойства, присущие только данному севообороту как 

системе. 

Принцип структурности предусматривает возможность описания системы через 

определение ее структуры, т.е. сети связей и отношений, обуславливающих поведение 

системы через поведение ее отдельных элементов и свойства структуры.  

Принцип взаимодействия системы и среды направленный на то, что система формирует 

и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со средой, являясь при этом ведущим, 

активным компонентом. 

Принцип иерархичности. Каждый компонент системы можно принять за систему более 

низкого уровня, а рассматриваемую систему – как часть более сложной. Так, входящие в 

систему земледелия компоненты (система севооборота, система обработки почвы и т.д.) 

представляют собой сложные системы. В то же врем система земледелия – элемент более 

высокого уровня – системы ведения землепользования в целом. 

Принцип множественности описания системы. В связи с принципиальной сложностью 

системы ее адекватное познание требует построения множества различных моделей, каждая 

из которых описывает определенный аспект. 

В зависимости от характера исследуемых проблем системный метод не является 

законченной теорией со своими правилами, базирующимися на единых фундаментальных 

принципах, аппарате и методологии. Подлинно научным методом системный анализ 

становится лишь тогда, когда на всех этапах опирается на количественный анализ проблемы, 

используя адекватные модели [2, с. 47]. Хотя следует отметить, что биологические и 

сельскохозяйственные системы включают в себя факторы, не поддающиеся строгой 

количественной оценке. Поэтому в процессе принятия решений приходится осуществлять 

выбор альтернатив в условиях неопределенности. 

Следует отметить, что системный анализ любой проблемы состоит из следующих 

основных этапов: анализ конечных целей, которые должны быть достигнуты при решении 

рассматриваемой проблемы; формулировка ограничений по ресурсам и выработка 

альтернатив их использования; разработка системы показателей и на их основе критериев для 

оценки возможных альтернатив для достижения поставленной цели. 

При применении системного анализа для решения практических задач в 

землепользовании наиболее целесообразно использовать деление этого процесса на ряд 

исследовательских этапов. 
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Так, этап «выбор проблемы». Три это решаются такие задачи, почему, например, нужен 

системный анализ при исследовании существующей проблемы, в чем выражается 

неудовлетворенность функционирования системы землепользования или каких-либо 

составляющих ее элементов, а также почему нельзя или что мешает изменить систему в 

нужном направлении без системного анализа. 

Постановка задачи и ограничение ее сложности. Когда необходимость системного 

подхода к решению существующей проблемы осознана, требуется упростить задачу таким 

образом, чтобы она имела аналитическое решение, при этом должны быть сохранены все 

элементы, которые делают проблему достаточно интересной для практического изучения. 

Анализ конечных целей и задач исследования, установление их иерархии. После 

постановки задачи и ограничения степени ее сложности необходимо установить конечные 

цели.  

Выбор методов решения задачи. Как правило, имеется более чем один способ решения 

каждой конкретной проблемы. На данном этапе выбирают наиболее оптимальный метод, 

учитывая способы, применяемые для решения аналогичных задач. 

Структуризация системы. Цель этого этапа – выяснение структуры системы, состава ее 

элементов и связи между ними, достижение точного представления о внутреннем строении и 

свойствах объекта исследования. 

Моделирование. Разработка математической модели – это основной этап системного 

анализа. При моделировании важно четко представлять назначение модели. Ее оцениваю по 

двум показателям (или свойствам): реалистичности (степени соответствия биологическим 

представлениям, которые описывает модель), точности (способности модели количественно 

предсказывать поведение системы.  

Производственная проверка и внедрение результатов. В процессе производственной 

проверки и внедрения плановых и технологических решений выявляются недостатки или 

полнота этапов системного анализа, необходимость пересмотра и усовершенствования 

моделей.  

Отметим, что система управления должна иметь возможность оптимального выбора из 

множества технологических и организационных решений.  

В землепользовании при системном подходе также зачастую используется метод 

линейного программирования, который широко применяется для нахождения максимума или 

минимума линейных целевых функций при одном или более ограничениях, которые также 

могут быть выражены в виде линейных функций, хотя исходно представляли неравенства. 

Основные требования к моделям следующие:  

- модели урожайности культур, предназначенные для решения задач управления 

производственным процессом, оптимизации систем удобрения, структуры посевных 

площадей и т.п., должны отображать реальный объект в необходимой степени, при этом не 

допуская излишней подробности описания; 

- модель во всех блоках должна быть понятной пользователям. В этом случае они 

уверенны в корректности выполняемых с помощью модели действий при выработке решений; 

- разработка модели по возможности должна происходить в диалоговом режиме, чтобы 

можно было иметь наглядное представление о всей анатомии процесса принятия решений, об 

адекватности получаемых результатов реальному объекту. 

 

ВЫВОДЫ 

Следовательно, проблема системного подхода в решении задач как глобального, так и 

локального характера особенно актуальна в связи с поиском оптимального сочетания 

различных форм собственности, землепользования, организационных структур и 

экономических связей в производстве. В современных условиях необходимо не только 

привлекать внимание науки и производства к необходимости системного подхода к решению 

производственных задач, но и предлагать практические методы составления прогнозов и из 

использования при разработке и решении управленческих задач, требующих учета множества 
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взаимосвязанных (системных) факторов и явлений, использования огромного объема 

информации прогностического характера. 

Система управления производством должна иметь возможность выбора оптимальных 

решений из их множества. Чем ограниченнее эта возможность, тем меньше инициативы и 

менее эффективно правление.   
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Summary. This study provides overview of the potential of the invasive species (Lantana 

camara), based on its elemental and calorific value analysis literature data. L. camara being invasive 

toxic species provides significant advantage over the biofuel feedstock for future. The presence of 

less ash, sulphur content, and high calorific value makes it suitable for solid biofuels production. To 

follow the principle of circular economy it is vital to find the suitable recovery pathway for these 

kinds of plants, rather than taking them as a danger as invasive species the view over the biofuel 

generation can provide feedstock which requires less inputs from the side of farmer in terms of taking 

care. The invasive species are potentially able to self-sustain and can be useful to provide less cost 

feedstock for future biorefineries. 

Keywords: biorefinery, circular economy, invasive species, Lantana camara, solid biofuels 

 

INTRODUCTION 

Conventional fossil fuels remain major source of the global energy demand, and a significant 

reduction in their use is required to keep global warming below 1.5°C. D. Welsby, et al. (2021) 

illustrated that to maintain less than 1.5°C carbon budget, 60% of oil and fossil methane gas, as well 

as 90% of coal, must be allowed unextracted. Furthermore, the issue has been raised in context with 

population growth and its associated energy demand. According to the United Nations, the global 

population will increase from around 7 billion people now to 9.3 billion by 2050, and 10.1 billion by 

2100, with the Old Age Dependency Ratio doubling by 2050 and tripling by 2100 (Lee, R. 2011). In 

addition, by-products of conventional fossil-fuel combustion are indeed the world's most serious risk 

towards children's health and future, and they contribute significantly to global inequity and 

ecological injustice. A variety of toxic air pollutants, as well as CO2, the most important human-

produced climate-altering greenhouse gas, are among the outputs (Perera, F. 2018).  

Finding alternative energy resources became a major focus now. Bioenergy has a significant 

and expanding part in the global energy demand. Biomass based energy can make a big difference in 

lowering carbon emissions, especially in hard-to-decarbonize industries like aviation, heavy 

transportation, and manufacturing. However, land intensive biofuels often result in significant carbon 

emissions as a result of land use change, production, harvesting, and transportation. Furthermore, 

land-intensive biofuels scales only when enormous swaths of land are used, a resource that is really 

finite (Reid W. et al. 2020). Furthermore, another challenge to the society is invasive species, which 

cause significant damage to native ecosystems and biodiversity, and the invasive species management 

and scientific communities are both frustrated and fascinated by them. An invasive species is defined 
by its negative impact, which distinguishes it from non-native species that aren't deemed invasive or 

noxious (Tobin, P. 2018). In addition, the bio-based economy, in particular, emphasizes absorbing 

atmospheric carbon through photosynthesis and fully utilizing this special characteristic. It stays at 

the crossroads of the circular economy and the bioeconomy, resulting in a framework that emphasizes 

the opportunity to create an additional carbon sink abilities in the technosphere by employing 

biogenic carbon for materials and products that are circulated with the same or managed to improve 

use cycles (Tan, E. et al. 2021). To follow this principle M. Reza, et al. (2019) performed the 

valorisation of one of the invasive species, Acacia Holosericea found in Brunei Darussalam, and 

provided the potential of this species for bioenergy application based on characterisation of feedstock 
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and its associated products. This study focuses on application of Lantana camara as potential 

feedstock for solid biofuels production. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Origin and use of L. camara 

Lantana camara is among the world's 10 most poisonous plants, which is spread over more 

than 50 countries. It is harmful to animals and has an allelopathic effect on nearby flora. L. camara 

is a well-known weed that is often used for decoration. In several places, it's also used for traditional 

medicine: Traditional cancer and tumour treatment; Leaf and flower tea was used to treat fever, 

influenza, and stomach aches; Chicken pox, ulcers, and measles are treated with a leaf poultice 

throughout Central and South America; Leaf was used to cure cuts, rheumatisms, and ulcers in Asian 

countries; In Ghana, children with stomach aches were given powdered root milk (Ghisalberti, E. 

2000).  

Chemical and physical properties 

Table 1 shows the data from various authors' elemental analyses and calorific value evaluation. 

It indicates that there is significantly less ash in the biomass, as well as a lower sulphur level and a 

high calorific value. It allows for the production of briquettes and pellets from this biomass, resulting 

in a highly dense feedstock for solid biofuels.  

 (Ezhumalai, R. et al. 

2017) 

 

(Havilah, P. et al. 

2019) 

 

(Havilah, P et al. 

2019; Kumar R., et 

al. 2003) 

 

Ash Content (%) 1.2 (±0.1) 1.69 0.85 

Calorific value 

(MJ/kg) 

19.51 (±0.04) - 19.59 

C (%) 46.9 (±0.01) 49.22 48.1 

H (%) 6.42 (±0.02) 6.06 6.22 

N (%) 1.04 (±0.01) 0.13 1.04 

S (%) 0.13 (±0.00) 0.08 0.13 
 

Table 1. Lantana camara elemental analysis 

 

CONCLUSION 

Following the main properties of L. camara in comparison with the limits given by the standards 

for graded non-woody briquettes (BS EN ISO 17225-7:2014); L. camara can be potential Grade A 

briquette based on less ash content, high calorific value, less nitrogen and less sulphur presence (see 

Table 1 and 2).  

 Non-Woody Briquettes 

Grade A 

Ash content (%) ≤ 6.0 

Calorific value (MJ/kg) ≥ 14.5 

N (%) ≤ 1.5 

S (%) ≤ 0.20 
 

Table 2. Standard limits for non-woody briquettes 

Provided to scale up solid biofuels industries nearby the land invaded by this species can create 

the employment in the rural area and also contribute towards the circular economy concept. Rather 

than thinking it as danger the potential perspective can be made up. The further studies are needed to 

produce and test briquettes from this plant.   
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Summary: The Black Sea level variations in the last glacial-interglacial transition period seem 

to be the most relevant for understanding the speed and the nature of the global warming. 

Paleoclimatic data indicate that neither the temperature, nor the rainfall have steadily increased. 

Moreover, amidst the raising level of the Black Sea, after 14 thousands years, within a period of 

11.000-10.000 years, there is registered a period of cooling and therefore, of regression of the sea. 

The low coastal region and the continental shelf of the Black Sea comprise a true archive of 

paleogeographic "footprints", on the basis of which, both the sea changes and the vertical land 

movement can be restored. Dynamic sea level and ice-eustatic changes, are however, those two 

climatic variables which have the biggest impact towards the continental shelf, coastline and coastal 

regions of the Black Sea. 

Keywords: late holocene pleistocene, post-glacial, paleogeographic, contemporary methods, 

level variations, Black Sea, global warming. 

 

MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE 

Cronostratigrafia sedimentelor cuaternare și reconstruirea paleogeografică a Mării Negre au 

fost inițiate și descrise încă la începutul secolului XX de către N.I. Andrusov, A.D. Arhanghelski, 

N.M. Strahov, apoi preluată de către L.A. Neveski, P.V. Fiodorov, G.I. Popov și alții. Mai târziu a 

urmat o perioadă de analiză și sinteză efectuată de mai multe colective din diverse țări (Ostrovski și 

al., 1977; Izmailov și al., 2001; Svitoci și al., 1998; Kaplin, Selivanov, 1999; Gheologhiceskaia 

istoria..., 1980; Gheologhia șelifa, 1984; Cepalâga, 1980; Chirică, 1995,2002,2018,2019; Mihailescu, 

1990; Cepalăga, 2002; Yanco, Gromov, 1990; Konikov, 2007; Yanco. 2015.  

Reconstrucţia paleogeografică a bazinului Mării Negre s-a efectuat în baza studiului detaliat al 

geomorfologiei liniei de ţărm, compoziţiei litologo-mineralogică a sedimentelor de pe şelful extern, 

şelful intern şi zona de ţărm (limanuri, delte, golfuri, terase, plaje etc.); analizei paleocenozelor de 

ostracode, foraminifere, diatomee, moluşte; vârstei absolute a sedimentelor determinată cu carbon 

C14. 

În baza analizei paleogeografice, îndeosebi a faciesurilor terigene, lagunare, litorale şi de şelf, 

se restabileşte linia de ţărm, nivelul mării, adâncimea, prezenţa sau lipsa legăturii cu alte bazine. Apoi, 

în baza reminiscenţilor de floră şi faună, utilizând principiul actualismului, se stabilesc complexele 

ecologice, tipurile de ecosisteme şi tipurile ecologice ale bazinelor, cum ar fi compoziţia mineralogică 

a sedimentelor, salinitatea apelor, temperatura apei la suprafaţă şi în adâncime, regimul gazos, 

regimul climatic din zona limitrofă a mării. 

   Paralel cu metodele paleogeografice tradiţionale s-au utilizat şi metodele contemporane, 

precum SIG. În baza modelului numeric (Tabelul 1) şi a modelului batimetric, beneficiind de 

rezultatele proiectului EmoDent, au fost întocmite un set de hărţi pentru diverse etape ale Mării Negre 

din Pleistocenul superior – Holocen, precum şi a mai multor modele pentru viitor, în cazul când 

nivelul mârii, eventual, va creşte cu 5 m, 10 m, 15 m etc. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Marea Neagră în Pleistocenul tardiv –Stadiul Neoeuxin. 

Nivelul bazinului Neoeuxin stabilit cu ajutorul liniei de țărm se află sub 100-110 m [18,15]. În 

felul următor nivelul se corelează direct cu poziția sedimentelor din Strâmtoarea Bosfor. Nivelul 

scăzut al mării nu influențează mult zona adâncă, pe când în zona de șelf nivelul scade mult, iar în 

partea de nord, nord-vest se usucă. Totalmente se usucă acvatoria Mării Azov, râul Don se vărsa prin 

Strâmtoarea Kerci direct în Marea Neagră. 
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Acvatoriul Mării Azov era ocupat de o câmpie lacustro-aluvială, care era întretăiată de râurile 

Salghira, Molcianâi și al. 

Scăderea nivelului mării a contribuit  și la micșorarea suprafeței, respectiv și a volumului de 

apă. Conform calculelor lui S.I. Varușenko, suprafața mării s-a micșorat cu 100 000 km2 și constituia 

360 000 km2, iar volumul s-a micșorat cu 32 000 km3, respectiv constituia 525-536 mii km3 

(Varușenko și al., 1987). 

Conform datelor noastre, suprafaţa mării constituia 319 921 km2, iar volumul de apă în această 

perioadă era de 53 8107 km3. 

În bilanțul de apă al bazinului Neoeuxin predomină scurgerea de suprafață, fapt ce a dus la 

formarea unui bazin dulcicol-semidulcicol și care, la rândul său, a influențat și bazinul Mării 

Marmora, pe care l-a transformat din bazin de origine marină într-un bazin semidulcicol. 

Fauna de origine marină practic a dispărut în bazinul Neoeuxin, au dispărut și unele elemente 

salmastre caspice, cum ar fi moluștile Didacna [7]. 

În componența faunei de moluște se dezvoltau speciile dulcicole și semidulcicole:  Dreissena 

polymorpha, Dr. rostriformis, Dr. bugensis, Monodacna, Adacna, Hypanis. În zonele de vărsare a 

râurilor și în lacurile dulcicole se dezvoltau doar speciile dulcicole: Viviparus viviparus, Unio 

pictorum și al. 

Componența numerică a micro și macrofaunei era mică. 

În componența biocenozelor se dezvoltau trei grupe de asociații. Pentru zonele adânci ale mării, 

șelful și panta continentală erau populate de Dreissena rostriformis, zona de țărm nu prea adâncă era 

populată cu Dreissena polymorpha, zonele de vărsare a râurilor, deltele, lacurile erau populate cu 

Viviparus viviparus și Unio pictorum. 

Tabelul 1. Evoluţia elementelor morfometrice ale Mării Negre în Postglaciar 
Nivelul liniei de ţărm (m) Suprafaţa oglinzii apei (km3) Volumul apei (km3) 

               -110                319.921        538.107 

                 -55                360.821        540.510 

                 -30                389.817        540.286 

                 -25                395.927        540.044 

                 -20                403.003        540.024 

                 -15                409.054        539.542 

                 -10                428.171        538.639  

                   -3                452.634        537.277 

                     0                457. 617        536.785 

                     3                458.381        536.765 

                     5                458.645        536.615 

                   10                459.066        536.648 

Masele de apă neoeuxinice se deosebeau mult de cele contemporane prin caracteristicile fizice, 

chimice și ecologice. 

Temperatura apei era cu mult sub cea contemporană, deoarece condițiile climatice limitrofe 

erau foarte dure. În perioada de dezvoltare maximă a ghețarilor stepele reci periglaciare au atins 

zonele de nord, nord-vest ale Mării Negre. Aici se dezvoltau loeossurile, înghețul persistent a înaintat 

mult spre sud. Bazinul Neoeuxin o bună parte din an era acoperit cu gheață . 

Salinitatea apei era foarte mică și nu întrecea 5‰. De acea putem vorbi nu despre salinitate, dar 

despre componența mineralogică.  În componența sărurilor de tip continental predomină ionii de 

calciu, magneziu și CO2. 

Bazinul prezenta un caracter oligotrof și tot volumul de apă era saturat cu oxigen. Nu era nici  

urmă de H2S.  Poate fi confirmat faptul ca Marea Neagră-Neoeuxinică era populată până la cele mai 

mari adâncimi. 

   Analizele aprofundate ale zonei de litoral a Mării Negre permit să evidenţiem: Stadiul 

Neoeuxin timpuriu, Stadiul Neoeuxin mijlociu și Stadiul Neoeuxin tardiv. 

Holocen 

 Intervalul de timp de la finele ultimei glaciațiuni și începutul Holocenului (aproximativ 10 

m.a.u.) se caracterizează prin încălzirea și creșterea continentalității climei pe întreg teritoriul Europei 

[7]. În urma acestor procese se intensifică ridicarea nivelului Oceanului Planetar. Urmare a proceselor 
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glacioeustatice, Marea Mediterană prin Bosfor se unește cu Marea Neagră, în consecință se formează 

un bazin semimarin, fauna de origine caspică treptat se schimbă cu cea mediteraneană [5]. 

Pătrunderea elementelor de faună mediteraneană în Marea Neagră se datează cu aproximativ  

9000 de ani în urmă [5,6]. O perioadă îndelungată pe șelf se păstra fauna relictă neoeuxinică de origine 

caspică. Astfel, în zona de litoral se dezvolta fauna semidulcicolă, iar în acvatoriul Mării Negre fauna 

semimarină. 

Nivelul maximal al Mării Negre, care a depășit nivelul actual, s-a manifestat la finele perioadei 

Atlantice, începutul perioadei Subboreale. În perioada aceasta de-a lungul liniei de țărm a Mării Negre 

se formează terase cu o înălțime de 3-5 m, cunoscute sub denumirea Drevnecernomosc (Vechi a Mării 

Negre). Vârsta absolută a teraselor este determinată în preajma or. Soci, fiind de 5500±800 de ani, în 

preajma or. Piţunda fiind de 4170±90 de ani [2,6]. 

În Holocenul tardiv nivelul mării scade până la cotele de -10 -15 m sub cel actual, atunci când 

de-a lungul liniei de țărm apar mai multe colonii grecești: Tomis, Tiras, Olvia etc. Perioada aceasta 

se atribuie la regresiunea Fanagorică [5]; începutul regresiunii este de aproximativ 2500 ani în urmă. 

Ulterior urmează transgresia Nimfeică, atunci când nivelul Mării Negre depășește nivelul actual 

cu 2-3 m [4], C.C. Șilic este de părere că nivelul a crescut cu 0,7 m [5]. După această transgresiune 

urmează o fază regresivă, numită Korsuni. 

Chiar și pentru o perioadă relativ scurtă din Holocen, analizele de sinteză a zonei de litoral ale 

Mării Negre, inclusiv geneza și evoluția limanurilor permit să evidențiem mai multe stadii și faze în 

evoluția mări. 
 

CONCLUZII 

Schimbările climatice din perioada  Pleistocenului tardiv și Holocen se reflectă totalmente 

asupra caracterului transgresiv-regresiv al Mării Negre, asupra variațiilor de nivel, asupra suprafeţei 

mării, asupra salinităţii apei, geosistemelor de litoral, precum și, asupra aspectului litologic. 

Aplicarea metodelor moderne de cercetare permite identificarea legăturii dintre perioada 

studiată prin intermediul metodelor paleogeografice tradiţionale şi perioada modernă. Rezultatele 

obţinute permit elaborarea unor modele ale evoluţiei Mării Negre în Pleistocenul superior şi Holocen, 

precum şi prognozarea unor perspective de viitor, condiţionate de încălzirea globală.    
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Abstract: Republica Moldova, ca urmare a poziționării fizico-geografice dar și a condițiilor 

locale este un mozaic de landșafturi, ce reflectă perfect evoluția schimbărilor pe care le-a parcurs în 

trecut utilizarea terenurilor. Acest mod de utilizare continuă să modifice în prezent componentele 

lanșaftului şi mediul în general, lăsând amprente şi adesea ireversibile asupra calității resurselor de 

sol, resurse strategice pentru țara noastră. În lucrarea de față este prezentată inftrastructura terenurilor 

în localitatea Cigârleni, raionul Ialoveni. Acest model de analiză este necesar deoarece în perioada 

contemporană  peste tot apar tensiuni între nevoia societății umane de resurse naturale şi spațiu dar şi 

capacitatea pământului de a susține aceste necesități. 

Cuvinte cheie:  modificarea antropică a terenurilor,utilizarea terenurilor, suprafața totală a 

terenurilor, categorii de terenuri. 

 

INTRODUCERE 

În ultimele decenii multe probleme ecopedologice s-au agravat considerabil în legătură cu 

degradarea potenţialului resurselor de sol, scăderea eficienţei controlului ecologic iar finalitatea este 

reducerea nivelului de trai al populației rurale.  Una din principalele componente ale problemelor 

ecologice constă în faptul că resursele de sol se folosesc iraţional. Prevenirea intensificării proceselor 

negative este posibilă cu ajutorul indentificării și poziționării spațiale a infrastructurii și categoriilor 

de folosință a terenurilor, evaluarea parametrilor geometrici a modelului digital al reliefului, 

actualizarea arealelor de sol concrete. Utilizarea Sistemului Geografic Informațional permite 

depistarea şi evaluarea principalelor forme de degradare a solurilor, aprecierea gradului de 

manifestare a acestora, elaborarea măsurilor de stopare şi combatere a lor pentru îmbunătățirea 

situației ecologice. Rezultatele lucrărilor şi recomandărilor practice vor putea  fi utilizate la elaborarea 

proiectelor de combatere a eroziunii, de amenajare a sistemelor de irigaţie, de înfiinţare a plantaţiilor 

pomicole etc. 

 

MATERIALE ȘI METODE 

Pentru evaluarea modificării valorilor parametrilor naturali şi antropici parvenite pe parcursul 

anilor au fost utilizate materialele tematice elaborate anterior. Prin urmare, ele nu reflectă în deplină 

măsură (din considerente obiective) complexitatea situaţiei în teren la moment. Această constatare se 

referă, în special, la formele de folosinţă (agricolă, neagricolă, infrastructură), la landşafturile 

bazinelor, unde factorii pedogenetici [2, 3]. 

La elaborarea studiului au fost folosite următoarele materiale: foile de plan topografic la scara 

1:10000; harta digitală a învelişului de sol al Republicii Moldova la scara 1:50000 elaborată în anul 

2011; materialele de teledetecţie spaţială „Orto-Foto” la scara 1:5000 a ARFC; materialele ʺModelul 

Digital al Terenului (DTM)ʺ a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru. În continuare s-a parcurs la 
vectorizarea contururilor terenurilor în dependenţă de categoriile şi subcategoriile de folosinţă şi 

introducerea informaţiei  atributive pentru fiecare areal.  

Cercetările au fost efectuate în conformitate cu „Instrucţiunile privind cercetările pedologice la 

atribuirea terenurilor pentru necesităţi de stat şi obşteşti” [4], „Regulamentului cu privire la conţinutul 

documentaţiei cadastrului funciar general” aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 

24 din 11.01.1995 [5].  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

La baza elaborării principiilor de fondare a bazei informaționale a infrastructurii terenurilor şi 

fondarea stratului digital „InfraTer” stau principiile de clasificare după destinație, categorie și 
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subcategorie de folosință a terenurilor. Categoriile şi subcategoriile de folosinţă sau determinat după 

materialele de teledetecție spațială “Orto-Foto” [8] în baza constatărilor făcute pe teren şi a 

documentelor care atestă legalitatea de proprietate. La stabilirea categoriei şi subcategoriei de 

folosinţă se înscriu obligatoriu atât caracteristica categoriei de folosinţă, cât şi celelalte date 

referitoare la destinaţia terenului. Odată cu determinarea limitelor terenurilor după folosința lorde se 

stabilesc, analizează şi se înscriu elementele calitative ale terenurilor, cum ar fi terenurile degradate 

(cu exces de apă temporar, sărăturate etc.), terenurile în pantă etc. A fost elaborat clasificatorul 

folosinții terenurilor și creat stratul digital general al infrastructurii lor care include parametrii 

specifici atributivi după clasificatorul elaborat (figura 1). Clasificatorul terenurilor conține 107 de 

câmpuri formate din 3 destinații de  folosințe (agricolă, neagricolă și de infrastructură) care se 

divizează în 18 categorii și 95 subcategorii. Au fost vectorizate contururile terenurilor în dependenţă 

de destinația, categoriile şi subcategoriile de folosinţă  prin utilizarea materialelor Orto-Foto. În 

rezultat au fost ridicate 1700 de contururi de terenuri (figura 2) şi introdusă informaţia  atributivă 

pentru fiecare areal. Lucrările au fost efectuate în programele MapInfo (2D) și ArcGIS (3D). 

 
 

Figura 1 - Clasificatorul general al infrastructurii 

terenurilor după folosință 

Figura 2 - Amplasarea spațială a 

infrastructurii terenurilor 

Sursă: elaborat de autori. 

Caracterizarea generală a folosinţei terenurilor este reflectată în tabelul 1, iar din datele obţinute 

se observă dominarea terenurilor neagricole care constituie 73 % din suprafaţa totală. Pe locul secund 

se află terenurile agricole, acestea alcătuind 22% şi pe ultimul - cele de infrastructură cu o pondere 

de 5 %. Altitudinea medie a terenurilor este de 122 m, cu expoziția medie sud-estică și gradul de 

înclinație a versanților de 7,47º. Distribuția spaţială după modul de folosinţă este prezentată în figura 

3. 

Tabelul 1 - Caracterizarea generală a modului de folosinţă a terenurilor 

Folosința 
Nr. 

contur 

Suprafața, 

ha 

Altitudinea 

medie, m 

Gradul de 

înclinație,° 

% din S 

com 

Agricolă 567 1288.86 139.18 7.04 22.04 

Neagricolă 632 4250.82 117.6 8.49 72.69 

Infrastructură 501 308.56 106.24 6.67 5.28 

TOTAL 1700 5848.24 121.46 7.47 100.00 

Sursă: elaborat de autori. 

În urma analizei terenurilor după folosință agricolă în cadrul localității s-au depistat 567 obiecte 

cu o suprafaţa totală de 1288,86 ha. Altitudinea medie a terenurilor agricole este de 139 m, cu aspectul 

general  sud-estic și gradul de înclinație a versanților de 7,04º. Grupa terenurilor agricole se împarte 

în cinci categorii de terenuri: arabile, păşuni, plantaţii viticole, plantaţii pomicole şi loturi individuale. 
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Figura 3 – Modul de utilizare a terenurilor Figura 4 – Categoriile de terenuri cu 

destinație agricole 

Sursă: elaborat de autori. 

Categoria terenurilor arabile are cea mai largă răspândire, constituind 39 % din terenurile 

agricole (figura 4). Gradul mijlociu ponderat de înclinație a versanților este de 5,78º. Plantațiile 

viticole ocură 37 % din terenurile cu destinație agricolă. Gradul de înclinație a versanților cu plantații 

este 6,91º. Plantaţiile pomicole ocupă 10,8 %  din terenurile agricole, versanții având o înclinație 

medie de 8,57º. Loturile individuale au ponderea de 12,3 % cu înclinația de 8,57 º. Păşunile ocupă 

numai 0,4 %  din terenurile agricole, iar înclinația versanților este 6,89º.  

Tabelul 2 - Caracterizarea generală a folosinţeilor agricole 

Categoria de folosinţă 
Suprafața, 

ha 

Altitudinea 

medie, m 

Gradul de 

înclinație,° 

% din S 

loc. 

% din S 

agricolă 

Arabil 503.028 136 5.78 8.60 39.03 

Păşuni 5.0482 132 6.89 0.09 0.39 

Plantaţii viticole 483.039 151 6.91 8.26 37.48 

Plantaţii pomicole 138.779 119 8.57 2.37 10.77 

Loturi Art.11 158.967 115 7.79 2.72 12.34 

TOTAL 1288.861 139.18 7.04 22.04 100 

Sursă: elaborat de autori. 

Structura terenurilor din localitatea Cigârleni este foarte complexă şi neomogenă. Terenurile 

neagricole după categorii se împart în păduri, fâşii forestiere, subacvatice, cele neproductive şi păşuni 

naturale, iar poziţionarea lor spaţială este prezentată în figura 6. 

Suprafața sumară o terenurilor cu destinație neagricolă alcătuiste 4250,82 ha sau 73 % din 

teritoriul comunei. Particularitatea de bază a acestei folosințe de terenuri constă în suprafața extrem 

de mare a  arealelor  neagricole. Aici predomină terenurile sub păduri cu o participare de 88,9 %, 

urmate de pășuni naturale cu 4,8 %,  terenuri neproductive – 4,24 %, cele sub ape - 1,44 %. Lungimea 

râurilor și canalelor constituie 35 km.  
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Figura  5 – Structura terenurilor silvice Figura 6 – Categorii de terenuri cu 

destinație neagricolă 

Sursă: elaborat de autori. 

Cota fâşiilor forestiere constituie sumar 0,6 % și se extind pe o lungime de 12,6 km. Gradul de 

înclinație medie a terenurilor neagricole este de 8,49° cu altitudinea medie de 118 m și expoziția sud-

estică. Caracterizarea generală a terenurilor pe categorii este reflectată în tabelul 3.  

Tabelul 3 - Caracterizarea generală a folosinţei neagricole 

Categoria de 

folosinţă 

Suprafața, 

ha 

Altitudinea 

medie, m 

Gradul de 

înclinație,° 

% din S 

loc. 

% din S 

neagricolă 

Lungimea, 

km 

Păduri 3780.27 149 9.41 64.73 88.93  

Fâșii forestiere 25.3265 123 6.96 0.43 0.60 12,6 

Apele 61.0549 67 3.15 1.05 1.44 35 

Terenuri 

neproductive 
180.154 129 12.98 3.08 4.24  

Pășuni naturale 204.01 110 8.34 3.49 4.80  

TOTAL 4250.815 118 8,49 72.79 100  

Totalitatea terenurilor împădurite poate fi divizată în următoarele tipuri: terenuri cu păduri 

naturale - 3556 ha; terenuri cu păduri plantate - 111 ha; terenuri cu păduri de protecţie - 82 ha; poiene  

- 18 ha; terenuri cu crâng - 4 ha; terenuri cu arboret - 9 ha. Suprafaţa sumară a acestora constituie 

3780 ha. Predomină pădurile naturale cu o pondere de 94 % din teritoriu şi cele plantate și de protecție 

care constituie 5 % din suprafaţa terenurilor împădurite.    Terenurile acestei categorii sunt amplasate 

pe versanți cu înclinația medie de 9.41° amplasați la altitudinea medie de 149 m cu expoziție 

predominantă sudică. 

 

 

Figura 7 - Rețeaua hidrografică  Figura 8 - Tipuri de terenuri neproductive 

Sursă: elaborat de autori. 

Resursele acvatice din cadrul comunei Cigârleni au fost identificate prin lucrările de vectorizare 

a contururilor obiectelor acvatice (râuri, lacuri, bazine, canale etc.) şi introducerea  informaţiei 
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atributive caracteristice pentru fiecare corp de apă. Teritoriul localității este amplasat în cadrul 

bazinelor hidrografice a râulrilor Botnișoara și Cogîlnic, iar distribuția spațială a sistemului 

hidrografic este reprezentată în figura 7. În limitele bazinelor hidrografice sau depistat 54 de obiective 

acvatice pe o suprafaţă de 61,05 ha.  Râurile şi râuşoare formează 19 obiecte având o suprafață de 

6,82 ha cu lungimea de 13 km. Cea mai mare suprafaţă de 48,07 ha este ocupată de lacurile artificiale 

10 la număr. Teritoriul canalelor constituie 1,5 ha şi alcătuiesc 15 de obiecte. Lungimea totală a lor 

constituie 3 km. În cadrul obiectului cercetat se găseşte 10 bazine acvatice de diferită destinaţie 

specială acoperind o suprafaţă de 2,6897 ha. Caracteristica detaliată după forma de folosinţă este 

redată în tabelul 4. 

Tabelul 4 - Caracteristica după subcategorii de folosinţă a sistemului hidrografic 

Subcategoria de 

folosinţă 

Suprafața, 

ha 

Altitudinea 

medie, m 

Gradul de 

înclinație,° 

% din S 

 

% din S 

apelor 

Lungimea, 

 km 

Râuri 6.8202 77 4.7 0.12 11.17 13 

Lacuri 48.0739 101 0 0.82 78.74  

Canale 1.506 25.36 0.62 0.03 2.47 3 

Baz. de irigaţie 1.8526 69 0 0.03 3.03  

Băltică 0.1122 52 0.75 0.00 0.18  

Lacuri secate 2.6897 132 5.07 0.05 4.41  

TOTAL 61.0546 67 0,76 1,05 100 16 

Sursă: elaborat de autori. 

De rând cu terenurile agricole cu soluri înalt poductive, în cadrul teritoriului studiat se întâlnesc 

şi cele cu productivitate redusă, supuse diferitor forme de degradare prin eroziune, hidromorfism sau 

afectate de ravene și alunecări de teren. Ele au căpătat o răspândire largă pe versanţi şi în văile râurilor 

(figura 8). 

Din analiza efectuată s-a stabilit că în componența terenurilor neproductive predomină formele 

de degradare prin alunecări de teren şi ravene, acestea constituind 99 % din suprafaţa categoriei date. 

Răspândirea formelor menționate de degradare se datorează fragmentării excesive a reliefului. 

Terenurile afectate de alunecări acoperă 85,3 % cu suprafaţa de 154 ha, ravenele 14 % - 25 ha. 

Suprafața tipurilor rămase de terenuri neproductive este nesemnificativă şi constituie 0,75 %. Gradul 

mijlociu de înclinație a versanților a terenurile neproductive alcătuiește 12,98° formate la altitudine 

de 129 m cu expoziția generală sudică.  În procesul de analiză a tipurilor de terenuri neproductive au 

fost identificate alunecări de teren – 153.69 ha, ravene (2329) – 25.1107 ha și cariere părăsite – 1.354 

ha. 

Tabelul 5 - Caracteristica generală infrastructurii după categorii 

Categoria de 

folosinţă 

Suprafața, 

ha 

Altitudinea 

medie, m 

Gradul de 

înclinație,° 

% din S 

com. 

% din S 

infrastră 

Lungimea, 

km 

Localități 205.517 162 8.99 3.52 66.54  

Construcții 19.5523 111 5.79 0.33 6.33  

Drumuri 74.6726 105 6.67 1.28 24.18 180 

Dig 1.15 91 7.57 0.02 0.37 1.6 

Poteca LCE 7.9551 144 5.59 0.14 2.58 3.6 

TOTAL 308.847 106 6.66 5.29 100 185,2 

Sursă: elaborat de autori. 

Component infrastructurii teritoriului comunei Cigârleni include localitatea, construcţiile de 

menire industrială şi agricolă, sistemul de drumuri, diguri şi valuri ș.a.. Suprafaţa totală a terenurilor 

de infrastructură constituie 308,8 ha ce se încadrează în 502 obiecte (tabelul 5). Sistemul de drumuri 

alcătuiește 24,2 % cu 465 obiecte pe o suprafață de 74,5 ha și o lungime de 180 km. Gradul mediu de 

înclinație a drumurilor este de 6,67°.  Construcțiile de diferită menire alcătuiesc 6,3 %, iar potecele 

de linii electrice de înaltă tensiune 2,6 %.  

Pe parcursul ultimelor două decenii multe dintre construcții, atât de menire industrială, cât 

agricolă, în urma gestionării defectuoase au fost supuse demolării, distrugerii, iar în unele cazuri şi 

lichidării. Numai în ultima perioadă, odată cu implementarea tehnologiilor performante în agricultură 
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au apărut obiecte noi, cum ar fi frigidere, depozite moderne care necesită reprezentarea pe harta 

digitală. 

În componența terenurilor sub drumuri s-au depistat predominarea celor de  câmp cu ponderea 

de 52 % urmate de cele dintre tarlale cu 26 % și marginea drumurilor cu 11 % . Un indicator ce este 

necesar de luat în considerație pentru proiectarea măsurilor de stopare și combatere a proceselor de 

degradare a terenurilor este forma de proprietate a lor. Cercetările efectuate ne demonstrează 

predominarea formei de proprietate de stat - 62 %, urmate de cele din gestiunea privată - 22 % și cele 

de stat -12 %. 

 

CONCLUZII 

Studiul efectuat având ca obiect de studiu localitatea Cigârleni, raionul Ialoveni a fost efectuat 

cu utilizarea sistemului geoinformațional. Acesta a scos în evidență diferențe esențiale între 

materialele de arhivă și cele actualizate. Din punct de vedere geomorfologic teritoriul comunei se 

caracterizează prin fragmentare înaltă a reliefului. Acesta prezintă un factor restrictiv în procesul 

elaborării proiectelor de organizare a teritoriului. Din 394 ha de alunecări de teren și ravene pe cca 

261 ha se recomandă lucrări simple de împădurire. În amonte de cornișă se recomandă plantarea fășiei 

forestiere de protecție. Trebuie de menționat, că o parte de alunecări de teren neincluse în această 

categorie sunt încadrate în terenurile sub pădure și cele cu destinație agricolă. Pentru prevenirea 

degradării de mai departe a acestor terenuri este necesar elaborarea şi implementarea unor măsuri şi 

lucrări îndreptate spre minimalizarea eroziunii solurilor şi mărirea stabilităţii versanţilor cu risc de 

alunecare.  
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FORMAREA COMPETENȚELOR DE GESTIONARE DURABILĂ A RESURSELOR 

NATURALE CA FACTOR AL PERFORMANȚEI PRODUCȚIEI AGRICOLE 

 
V. PRISĂCARU 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 
Abstract. The basic objective of the research was to elucidate the issue of sustainable 

management of natural resources, as a factor of the performance of the agricultural production in the 

Republic of Moldova. In order to achieve the proposed objective, the results of two opinion surveys 

of agricultural producers were aggregated. In conclusion, it was highlighted the task of the 

agricultural vocational education institutions to develop adequate skills for sustainable management 

of natural resources within the respective study programs. 

Key words: agricultural production, natural resources, skills, sustainable management, 

vocational education.    

 

INTRODUCERE 

Prosperitatea economică și socială a fiecărui stat  este asigurată în primul rând de nivelul de 

dezvoltare și performanța ramurilor economice de bază. Cu referire la Republica Moldova, este cert 

și pe larg recunoscut faptul că agricultura reprezintă reperul dezvoltării economice și sociale a țării. 

În acest context, remarcăm tendințele nefavorabile în performanțele ramurii respective, raționament 

argumentat prin absența unui trend ascendent continuu în evoluția producției agricole globale (figura 

1), cât și nivelul mult mai redus al randamentului producției agricole comparativ cu mediile europene 

[1; 6].   

 

 
Figura 1. Evoluția producției globale agricole în Republica Moldova în perioada 2010-2020 

Sursă: elaborat de autor în baza [7]  

În rezultatul investigării cauzelor rezultatelor reduse ale producției agricole, au fost realizate 

studii complexe,  astfel fiind identificată o serie de factori cu influență nefastă, printre care se regăsesc 

factori de natură tehnologică, managerială, economico-financiară, factori ce vizează mecanismele 

statale de gestionare a sectoarelor aferente, factori de piață, dar și factori naturali [2]. Cu referire la 

ultimii,  menționăm că evidențierea acestora la sfârșitul listei nici de cum nu semnifică rolul lor mai 

redus comparativ cu alții, ci chiar invers – factorii naturali reprezintă nu doar o forță de influență prin 

sine, dar și având impact direct asupra altor factori menționați. Astfel, calitatea factorilor naturali 

determină în mare parte conținutul tehnologiilor de producție aplicate, obiectivele manageriale, este 

un subiect important al mecanismelor de intervenție statală, constituie o variabilă a politicilor 

economico-financiare etc.  

Evaluarea calității factorilor naturali și a influenței acestora asupra performanțelor producției 

agricole reprezintă un proces pe cât de important, pe atât de dificil în virtutea următoarelor 

circumstanțe: a) factorii naturali sunt de natură dublă: obiectivă, fiind un produs al naturii, dar și 

subiectivă, fiind afectați de influențe negative ale omului; b) factorii naturali sunt examinați ca 

produs, dar și ca mijloc de producție; c) factorii naturali odată declanșați, pot fi antrenați în niște 

metamorfoze  devastatoare greu sau imposibil de stăvilit.  

 În temeiul celor expuse mai sus, vom accentua odată în plus semnificația unei abordări cât mai 

precaute și exigente a factorilor naturali atât în activitatea economică, cât și în alte activități, precum 
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educațională, culturală, politică, juridică etc. Gestionarea durabilă a resurselor naturale, în acest 

context, se impune ca instrument indispensabil de atingere a obiectivelor dezvoltării durabile.  

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

În vederea realizării obiectivelor preconizate ale cercetării, au fost utilizate următoarele metode: 

sinteza unor studii  existente în domeniul aferent; metoda sondajului de opinie; generalizarea; 

deducția; formularea de concluzii și raționamente. În calitate de surse informaționale au servit o serie 

de publicații științifice și analitice cu referire la subiect, precum și rezultatele obținute prin 

intermediul a două sondaje de opinie a producătorilor agricoli realizate, respectiv,  în anul 2019 și 

2020. 

Cercetarea a fost efectuată în cadrul proiectului „Abordări previzionale a sporirii calității 

competențelor în învățământul superior agrar în bază parteneriatului cu mediul de afaceri” cu cifrul 

nr.20.80009.0807.41, autoritatea contractantă - Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare.  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Dezvoltarea durabilă este astăzi nu doar un subiect actual de discuții la diverse niveluri, dar și 

o problemă care se cristalizează tot mai proeminent în conștiința producătorilor agricoli din Republica 

Moldova în special în virtutea impactului acesteia  asupra performanței activităților desfășurate. 

Astfel, rezultatele comunicării cu  producătorii agricoli relevă interesul în creștere al acestora față de 

gestionarea eficace, precaută a resurselor naturale, fapt ce denotă conștientizarea tot mai profundă a 

necesității aplicării unor tehnologii de producție apte nu doar să protejeze maxim resursele naturale 

de degradare, dar și să asigure obținerea unor avantaje competitive. Pe de altă parte, formarea unei 

atitudini corecte față de gestionarea resurselor naturale este un proces de lungă durată și trebuie să 

aibă originea încă în educația preșcolară. Educația ecologică, în calitatea sa de component 

indispensabil al educației pentru dezvoltarea durabilă, este una din prioritățile comunității 

internaționale [4;5]. Educația profesională, la rândul său, reprezintă o verigă importantă a lanțului de 

formare a competențelor adecvate pentru o gestionare protectoare a resurselor naturale, exigențele 

concrete vizavi de aceste competențe fiind tot mai ferm exprimate de către producători. În acest 

context ne vom referi la un sondaj de opinie realizat pe un eșantion de 310  manageri și specialiști ai 

întreprinderilor agricole în anul 2019. De rând cu alte obiective urmărite prin sondajul respectiv, au 

fost identificate solicitările reprezentanților mediului de afaceri privind competențele necesare de a fi 

dezvoltate mai bine în cadrul a 14 programe de studii cu profil agrar sau având tangențe cu ramura 

respectivă. Prin examinarea acestora, constatăm că doleanța de a îmbunătăți competențele aferente 

gestionării durabile a resurselor este cel mai frecvent expusă de către respondenți, fiind  prezentă la 

toate programele de  studii analizate (tabelul 1).  

Tabelul 1. Competențele de  gestionare  durabilă a resurselor naturale solicitate de producătorii 

agricoli  în cadrul sondajului de opinie realizat în anul 2019 
Denumirea programului de 

studii 
Competențe solicitate  

Agronomie (nivelul 4) 

Aplicarea tehnologiilor agricole   conservative;  

Experimentarea tehnologiilor noi, selectarea variantelor optime în baza criteriilor 

economico-ecologice. 

Cultivator de legume și fructe 

(nivelul 3 ISCED) 

Experimentarea tehnologiilor noi, selectarea variantelor optime în baza criteriilor 

economico-ecologice. 

Apicultor (nivelul 3 ISCED) 
Responsabilitate pentru deciziile adoptate și activitățile întreprinse în cadrul 

economico-ecologic existent. 

Medicină veterinară (nivelul 4 

ISCED) 

Aplicarea mijloacelor de siguranță a  alimentelor şi asigurare a bunăstării și 

sănătății animalelor  în cadrul economico-ecologic existent. 

Legumicultură și pomicultură 

(nivelul 4 ISCED) 
Aplicarea mijloacelor de protecție a  plantelor. 

Ecologia și protecția mediului 

(nivelul 4 ISCED) 
Analiza solului. 

Agronomie (nivelul 6 ISCED); 

Selecție și genetică (nivelul 6 

ISCED) 

1. Experimentarea tehnologiilor noi, selectarea variantelor optime în baza criteriilor 

economico-ecologice. 
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Denumirea programului de 

studii 
Competențe solicitate  

Horticultură (nivelul 6 ISCED) 

Adaptarea tehnologiilor de producție la  condițiile de schimbări climatice; 

Aplicarea mijloacelor de protecție a plantelor; 

Experimentarea tehnologiilor noi, selectarea variantelor optime în baza criteriilor 

economico-ecologice. 

Ecologie (nivelul 6 ISCED) 
Planificarea şi organizarea măsurilor ecologice de gestionare a resurselor şi de 

protecţie a mediului. 

Ingineria mediului (nivelul 6 

ISCED) 

Aplicarea tehnologiilor moderne în domeniul ingineriei mediului, îmbunătăţirilor 

funciare,  recultivării terenurilor și  ocrotirii resurselor de apă. 

Zootehnie (nivelul 6 ISCED) Aplicarea tehnologiilor de producție ecologică. 

Biotehnologii agricole (nivelul 6 

ISCED); Medicină veterinară 

(nivelul 7 ISCED) 

Aplicarea mijloacelor de siguranță a  alimentelor şi asigurare a bunăstării și 

sănătății animalelor  în cadrul economico-ecologic existent. 

Notă: nivelurile 3-7 ISCED (Clasificarea Internațională Standard a Educației) reprezintă 

programe de studii după cum urmează: nivelul 3 – învățământ profesional tehnic secundar; nivelul 

4 – învățământ profesional tehnic postsecundar; nivelul 6 – învățământ superior, ciclul I; nivelul 7 

– învățământ superior, ciclul II.  

Sursă: adaptat de autor în baza [3]  

Necesitatea de a îmbunătăți competențele respective la specialiștii cu profil agrar pregătiți a fost 

confirmată și prin rezultatele unul alt sondaj de opinie, realizat în anul 2020 pe un eșantion total de 

65 producători agricoli, fiind vizate trei programe de studii de licență din domeniul producției 

vegetale și două programe din domeniul producției animaliere (tabelul 2).  

Tabelul 2. Competențele de  gestionare  durabilă a resurselor naturale solicitate de producătorii 

agricoli  în cadrul sondajului de opinie realizat în anul 2020 
Denumirea 

programului de 

studii 

Competențe solicitate  

Agronomie 

(nivelul 6 ISCED) 

Raționalizarea tehnologiilor de producție în funcție de factorii naturali (adaptarea la secetă 

spre exemplu, selectarea soiurilor mai puțin vulnerabile la secetă, înghețurile târzii etc.);  

Argumentarea ecologică a asolamentelor (alegerea culturilor care au efecte benefice asupra 

mediului și solului);  

Aplicarea măsurilor de protecție a plantelor. 

Protecţia plantelor 

(nivelul 6 ISCED) 

Aplicarea tehnologiilor avansate de cultivare şi protecţie a plantelor;  

Analiza factorilor biotici şi abiotici care influienţiază dezvoltarea bolilor şi dăunătorilor; 

Depistarea şi lichidarea focarelor obiectelor de carantină;  

Aplicarea măsurilor de protecție a plantelor în cadrul tehnologiei „no till”;  

Protecția plantelor în condițiile încălzirii  globale;  

Protecția ecologică a plantelor, aplicarea tehnologiilor conservative de producție;  

Cunoașterea profundă a preparatelor de protecție a plantelor, distingerea preparatelor 

contrafăcute. 

Selecția și genetica 

culturilor agricole 

(nivelul 6 ISCED)  

Protecția ecologică și biologică a  plantelor;  

Aplicarea tehnologiilor ecologice de producție;  

Aplicarea tehnologiilor conservative de producție. 

Zootehnie (nivelul 

6 ISCED) 

 

Adaptarea tehnologiilor de producție la schimbările climatice și exigențele ecologice;  

Aplicarea tehnologiilor ecologice de producție;  

Cunoașterea și utilizarea preparatelor bio în apicultură.  

Siguranța 

produselor 

agroalimentare 

(nivelul 6 ISCED) 

Aplicarea tehnologiilor ecologice de producție;  

Cunoașterea preparatelor ecologice de tratare a animalelor și păsărilor; 

Cunoașterea și respectarea standardelor de calitate a producției și a cerințelor   certificării 

HACCP.  

Sursă: elaborat de autor 

Astfel, prin examinarea corelativă a rezultatelor ambelor sondajelor de opinie, deducem asupra 

interesului în  creștere al producătorilor agricoli față de calitatea gestionării resurselor naturale, 

manifestat prin concretizarea tot mai detaliată a competențelor necesare în acest sens viitorilor 

specialiști. Instituțiile de învățământ profesional cu profil agrar, la rândul său, trebuie să manifeste un 

grad ridicat de receptivitate la doleanțele respective ale reprezentanților mediului de afaceri și să 
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monitorizeze continuu măsura în care programele de studii sunt racordate, în termeni de obiective 

curriculare și finalități, la aceste chemări.   

 

CONCLUZII 

Factorii naturali reprezintă una din forțele motrice de bază care condiționează randamentul 

scăzut al producției agricole în Republica Moldova. Sub acest raport, gestionarea durabilă a resurselor 

naturale se impune ca o problemă stringentă a timpului. 

Producătorii agricoli manifestă un interes în creștere față de calitatea competențelor de 

gestionare durabilă a resurselor naturale.  Instituțiile de învățământ profesional cu profil agrar, la 

rândul său,  au misiunea de a răspunde adecvat la acest mesaj, asigurând o astfel de calitate și conținut 

al programelor de studii, care va permite formarea unor specialiști apți să contribuie optim la 

gestionarea durabilă a resurselor naturale.  

 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE 
1. Biroul Regional al FAO pentru Europa şi Asia Centrală (REU). Evaluarea situației privind agricultura 

şi dezvoltarea rurală în ţările parteneriatului estic. Republica Moldova. Chișinău,  2012.  

2. Prisăcaru, V., Șevciuc, T., Baltag, G. Strengthening the competences of future specialists in accordance 

with the development trends of crop production. Economy and sociology, 2020, Vol.2, p.43-58. DOI: 

https://doi.org/10.36004/nier.es.2020.2-04 

3. Prisăcaru, V., Baltag, G., Șevciuc, T.  Raport  cu privire la rezultatele identificării cererii pieței muncii  

pe termen mediu  pentru învățământul superior și profesional tehnic în domeniile: fitotehnie, horticultură, 

pedologie și protecția solului, producția culturilor agricole și creșterea animalelor, zootehne și medicină 

veterinară, tehnologia produselor de origine vegetală. Chișinău: Centrul Educațional  PRO DIDACTICA, 

2019.   

4. UNESCO. Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action for the Implementation 

of Sustainable Development Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong 

learning opportunities for all. 2015, 86 p. http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-

incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf 

5. UNESCO. Education for Sustainable Development.  2017  https://en.unesco.org/themes/education-

sustainable-development 

6. https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

7. www.statistica.md 

 

  

https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development
https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.statistica.md/


68 

CZU: 630.2(477) 

 

САМОСЕВНЫЕ ЛЕСА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЛЯХ В УКРАИНЕ: 
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Abstract. Spatial analysis of self-afforested areas indicates the following reasons for their 

formation: one has not cultivated agricultural lands of reserve lands with degraded and unproductive 

soils and non-demanded parcels as well as land plots for commercial agricultural production 

(abandoned lands). One has proposed a conceptual model of planning the use of agricultural lands 

with plantations of forests that have grown on abandoned agricultural lands on the basis of inventory 

data. It is essential to determine appropriate areas of use of forests that have grown on abandoned 

agricultural lands in the process of spatial planning considering data analysis of soil cover quality so 

as to make optimal decisions on the use of land plots with forests that have grown on abandoned 

agricultural lands at the local level. Therefore, it is suggested to conduct land zoning by types 

(subtypes) of land use. Considering zoning data and the potential ecosystem benefits of forests, it is 

necessary to develop measures on the use and conservation of forests that have grown on abandoned 

agricultural lands. 

Key words: self-afforested; inventory; agricultural land; spatial planning. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Одной из задач устойчивого развития Украины до 2030 года является увеличение 

лесистости территории. Это обусловлено, прежде всего, экологическими вызовами, такими 

как: снижение биологического разнообразия территорий, увеличение выбросов парниковых 

газов, нарушение водного и климатического режимов, деградация земель, эрозия почв, 

опустынивание, др. Важно отметить, что задачи устойчивого развития взаимосвязаны с 

пространственным планированием, которое направлено на оптимальную организацию 

пространства с учетом его особенностей, характеристик и временных параметров. Одним из 

условий эффективного планирования пространства является инвентаризация и 

систематизация данных о территории [6]. 

Увеличение площади земель с лесной растительностью возможно через высадку 

деревьев, однако этот способ требует значительных материально-технических ресурсов и 

времени. Менее затратный и практически уже реализован способ – это самосевные леса, 

растущие на сельскохозяйственных угодьях, которые через инвестиционную 

непривлекательность, недостаток средств или по иным причинам не использовались по 

назначению и заросли лесными насаждениями. Такая ситуация имеет как положительные, так 

и отрицательные последствия. С одной стороны, создаются лесные экосистемы, имеющие 

экологическую и лесохозяйственную ценность, с другой – участки, на которых растут 

молодые леса, относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения, юридически 

не могут существовать как лесные участки лесного фонда Украины и подлежат 

выкорчевыванию. 

Начальным этапом урегулирования этой ситуации и эффективного решения проблемы 

самосевных лесов должна быть инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения с 

самосевными лесными насаждениями, на основе которой в дальнейшем нужно принимать 

решения по их использованию. В частности, проводить или не проводить смену целевого 

назначения, относить такие участки к категориям земель лесохозяйственного или 

природоохранного назначения, или все же оставлять в сельскохозяйственном использовании.  

Согласно законодательству Украины с июля 2021 г., категория земель и вид целевого 

назначения определяются в пределах соответствующего вида функционального назначения 
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территории, предусмотренного комплексным планом пространственного развития территории 

общины или генеральным планом населенного пункта [4]. 

Цель статьи – раскрыть научные аспекты использования самосевных лесов как важной 

составляющей системы пространственного планирования и управления природными 

ресурсами в Украине. 

 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В процессе исследования изучены научные труды и законодательная база Украины по 

вопросам использования земель в процессе пространственного планирования. Для анализа 

земельного покрова использованы данные дистанционного зондирования и ГИС. При 

обосновании результатов исследования и формировании выводов использовался абстрактно-

логический метод.  

Согласно данным сайта Global Forest Watch в Украине по состоянию на 2000 г. 

природный лес занимал 11.1 млн. га (18%). В течение 2001-2020 гг. Украина потеряла 

1.08 млн. га древесного покрова, в том числе в 2020 потеряно 79.3 тыс. га естественного леса. 

С 2001 г. по 2012 г. прирост древесного покрова составил 353 тыс. га, тогда как потери 

составили 557 тыс. га. Информация о приросте леса за последние 10 лет в данной базе данных 

отсутствует [7]. Согласно данным Государственного агентства лесных ресурсов Украины в 

2019 г. площадь участков с лесной растительностью лесного фонда Украины составляла 9.6 

млн. га (15.9%) [5]. Согласно данным Государственной службы статистики Украины площадь 

воспроизводства лесов в 2019 г. составила 48.8 тыс. га (на 21.3 тыс. га меньше, чем в 2010 г.), 

в том числе путем посадки и посева – 32.1 тыс. га (на 24.0 тыс. га меньше, чем в 2010 г.), путем 

естественного возобновления – 16.7 тыс. га (на 2.7 тыс. га больше чем в 2010 г.) [2]. 

На основе данных дистанционного зондирования Земли проведения выборочный анализ 

информации о состоянии самосевных лесов на землях сельскохозяйственного назначения в 

пределах Волынской, Житомирской и Львовской областей. Один из примеров такого анализа 

отображен на рис. 1. 

 

 

а) б) 

Рис. 1. Земельный участок государственной собственности для сельскохозяйственного 

использования с самосевной лесной растительностью (Волынская область, пастбище): 

а) Публичная кадастровая карта Украины (ортофотоплан 2009 г.)  

б) геопортал GISFILE (космический снимок Google Satelite 2021 г.). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ  

Учитывая результаты анализа, отмечено две основные причины возникновения 

самосевных лесов на землях сельскохозяйственного назначения: 
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1) сельскохозяйственные угодья, прежде всего пашня, с деградированными и 

малопродуктивными почвами, которые не используются (в основном земли запаса или 

невостребованные земельные паи); 

2) земельные участки для сельскохозяйственного производства, которые не 

обрабатываются, иными словами – заброшенные земли (в основном земли частной 

собственности). 

Проблему самосевных лесов на землях сельскохозяйственного назначения в Украине 

нужно регулировать на государственном уровне, однако принимать окончательные решения 

по использованию таких земельных участков – на местном уровне при осуществлении 

территориального планирования территориальных общин. Нами предложена концептуальная 

модель планирования использования земель сельскохозяйственного назначения с 

самосевными лесными насаждениями, в основу которой положены следующие составляющие: 

инвентаризация земельных участков, зонирование земель, проектные мероприятия. 

Технологический процесс инвентаризации самосевных лесов на сельскохозяйственных 

угодьях включает три этапа (подготовительный, полевой, камеральный), которые 

предусматривают содержание работ в соответствии с действующим законодательством [3]. 

Выбор способа определения участков с самосевными лесами зависит от финансовых и 

технических возможностей общества, однако, обязательным условием, по нашему мнению, 

должно быть проведение почвенных и геоботанических обследований с целью получения 

информации о качественном состоянии земель. Именно на основании данных обследований 

нужно принимать решение о целесообразном использование земель сельскохозяйственного 

назначения с самосевными лесами. В процессе зонирования территории важно выделать такие 

участки и относить их к типам (подтипами) землепользования (сельскохозяйственный тип, 

лесохозяйственный тип или природоохранный тип). 

На основе зонирования земель при комплексном планировании нужно разработать 

проектные решения по перспективном использовании территории с самосевными лесами с 

учетом требований действующего законодательства. Предлагается земельные участки с 

самосевными лесными насаждениями, которые размещены на деградированных и 

малопродуктивных почвах, переводить в лесохозяйственное использование, а при условии 

размещения таких участков в пределах запланированной экологической сети Украины, или же 

в близи естественных лесных экосистем с дикорастущими аборигенными видами древесных 

растений – переводить в природоохранный или заповедный тип землепользования. 

К мерам по использованию и сохранения самосевных лесов отнесены: со стороны 

землевладельцев или землепользователей – уход за самосевными лесами и защита от 

различных негативных воздействий (например, пожаров, вредителей, инвазионных видов, 

др.); со стороны органов местного самоуправления – поддержка частных владельцев 

относительно изменения целевого назначения, мотивации и стимулирования сохранения 

самосевных лесов (например, освобождение от налога на землю, если земельный участок 

имеет природоохранные ограничения; временное освобождение от налога на землю, пока лес 

достигнет нужной зрелости; др.); со стороны государственных и местных администраций – 

финансирование проектов по защите самосевных лесов, мер по восстановлению природных 

экосистем и рационального использования природных ресурсов за счет средств экологических 

фондов. 

 

ВЫВОДЫ 

Самосевные леса являются одним из способов восстановления природных экосистем и 

повышение биоразнообразия территорий, поэтому управление такими землями в пользу 

сохранения лесного покрова должно быть важной составляющей государственной политики, 

пространственного планирования и управления природными ресурсами территориальных 

общин. 

Планирование использования земель сельскохозяйственного назначения с самосевными 

лесными насаждениями должно предусматривать инвентаризацию земельных участков, 
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зонирование земель с определением типов землепользования, проектные мероприятия по 

использованию и охране самосевных лесных участков. 

Решение проблемы самосевных лесов на землях сельскохозяйственного назначения 

требует комплексного подхода, учитывая правовые, экономические, социальные, 

экологические аспекты. Однако экосистемная ценность лесных угодий должна быть важным 

критерием при определении направления использования сельскохозяйственных угодий с 

самосевными лесными растениями. 
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ABORDĂRI TEORETICE ALE CLASIFICĂRII ACTIVITĂȚILOR RAMURII 

ZOOTEHNICE 

 

G. BALTAG, E. BARANOV  
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Abstract. Zootehnia reprezintă una din ramurile Agriculturii naționale, producția căreia asigură 

circa 30% din valoarea PIB agricol. Ramura zootehnică se ocupă cu creșterea animalelor agricole cu 

scopul obținerii producțiilor alimentare (lapte, carne, ouă, miere) și a materiei prime (lână, piei, puf, 

pene, mătase ș.a.) pentru industria de procesare. 

Ramura are o importanță mare pentru economia națională prin rolul său în asigurarea populației 

cu produse alimentare și haine. Consumul de produse alimentare de origine animală constituie 

principalul indicator al bunăstării populației unei țări. Circa 60% din proteine și 30% din calorii 

obținute de către om prin alimentație provin din producțiile alimentare de origine animală, iar carnea 

și produsele din carne sunt considerate părți indispensabile și obligatorii ale structurii securității 

alimentare a unei țări. 

Cuvinte cheie: domeniu, ramură a domeniului, sector al ramurii, subsector 

 

INTRODUCERE 

Producțiile animaliere se utilizează pe larg și în alte domenii. Dejecțiile animaliere se utilizează 

în ramura fitotehnică în calitate de îngrășăminte organice, pieile, lâna, puful și penel sunt folosite ca 

materii prime în ramura de textile. 

Noțiunile de ramură, sector și subramură sunt adesea confundate nu doar de fermieri dar și de 

funcționari și specialiști în domeniu. Adesea auzim că zootehnia este sector, agricultura – ramură, 

ovicultura – domeniu ș.a.m.d. Confundarea acestor noțiuni creează nedumerire și incoerență în modul 

de exprimare și de sistematizare a domeniilor de diferite nivele ale ramurii zootehnice.  

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Pentru efectuarea studiului aferent evaluării potențialului de dezvoltare a sectoarelor de creștere 

a animalelor, analiza preferințelor consumatorilor, tendințele peții interne și a consumului de carne în 

regiunea Europei de Est vor fi utilizate următoarele metode de cercetare: 

- Metoda observației, care va permite înregistrarea fenomenele studiate în sectoarele de 

producere a cărnii și de procesarea a ei; 

- Metoda de sondaj, permite obținerea opiniei adecvate, obiective și de moment a 

participantului la formarea lanțului valoric al producției de carne și de procesare a ei; 

- Metoda monografică, care va permite de a descrie rezultatele obținute ca urmare a cercetărilor; 

- Metoda comparației, se va aplica pentru a contrapune fenomenele și proceselor observate cu 

cele cunoscute teoretic și metodologic. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

În Legea zootehnie nr.412 se spune că zootehnia este o ramură a agriculturii. Obiectul zootehnie 

este cunoașterea, creșterea, reproducerea, alimentarea, ameliorarea raselor și exploatarea animalelor 

agricole. Prezenta Lege stipulează că zootehnia este o ramură, iar ca urmare a ramurii sectorul devine 

diviziune secundară. Sectorul este o diviziune secundară a ramurii. În clasificarea științifică și 

academică se mai utilizează și noțiunea de profil drept echivalent al sectorului. Ramura, la rândul său, 

reprezintă o diviziune secundară a domeniului de activitate. Domeniul se referă la sfera de activitate, 

științifică sau de producere. Domeniul mai este perceput de mediul academic drept cuprinsul unei 

științe, iar de către producători se percepe drept o ramură mai largă decât zootehnia sau fitotehnia. 

Legea zootehniei a fost aprobată de către pe data de 27/05/199 de către Parlamentul Republicii 

Moldova cu numărul 412. În această Lege găsim unele neconformități referitoare la nivelul de noțiuni. 

Spre exemplu, art.1 stipulează că zootehnia este o ramură, iar în Capitolul IV este întitulat sector 
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zootehnic. Asemenea neconformități sunt mai multe în acest act legislativ, și considerăm noi, trebuie 

corectate (Baltag, 2021). 

Aceste neajunsuri de ordinul clasificării trebuie cunoscute și corect interpretate atât în actele 

legislative și normative, dar și în materialele științifice și metodologice. Respectarea clasificărilor va 

îmbunătăți gradul de cunoaștere a ordinii de componență a domeniul agricol autohton. 

Ramura zootehnică are o serie de particularități esențiale ce o deosebesc de altele, și anume: 

Procesul de producție este în echilibrul cu procesele biologice și naturale ale organismelor vii, 

iar producțiile obținute sunt rezultatul natural și tehnologic. 

Producția animalieră reprezintă rezultatul unui proces de producție cu resurse energetice supra 

consumate în raport cu alte ramuri. Consumul de energie la producerea unei unități de calorie în 

zootehnie este de 18-20 de ori mai mare decât în fitotehnie. 

Pentru o dezvoltare coerentă a ramurii zootehnice economia națională trebuie să aibă o tendință 

stabilă de creștere și să existe o cerere înaltă la producția de carne, lapte și alte produse animaliere 

(Касо, Бекер și Нелсон 1991). 

Ramura zootehnică are ca părți componente domeniile de creștere a animalelor care se 

identifică următoarele în sectoare1 de producție: 

1. Sectorul de creștere a bovinelor; 

2. Sectorul de creștere a porcinelor sau suinicultură; 

3. Sectorul de creștere a ovinelor și caprinelor sau ovicultură; 

4. Sectorul de creștere a păsărilor sau avicultură; 

5. Sectorul creștere a iepurilor sau cunicultură; 

6. Sectorul de creștere a albinelor sau apicultură; 

7. Sectorul de creștere a peștilor sau piscicultură. 

În funcție de direcția de producere sectoarele ramurii zootehnice se divizează în subsectoare2. 

Spre exemplu, sectorul de creștere a bovinelor se formează din subsectorul de producere a laptelui și 

cel al cărnii, sectorul de creștere a păsărilor – în subsectorul de carne și cel de ouă etc. În unele țări, 

cum ar fi Federația Rusă, Franța, Germania, majoritatea sectoarelor sunt formate din subsectoare care 

reiese din specializarea subsectoarelor. Sectorul de creștere a bovinelor în aceste țări se formează din 

subsectoare după specializarea de rase. Subsectorul de producere a laptelui este caracteristic prin rase 

de vaci pentru lapte, cel al cărnii de rase pentru carne. Asemenea mod permite o delimitare rațională 

și eficientă pentru identitatea subsectoarelor și componența sectorului respectiv.  

În Republica Moldova sectorul de creștere a bovinelor, în marea majoritatea a cazurilor, îl 

formează bovine de rase pentru lapte. La rândul său, subsectorul de carne de bovine este reprezentat 

de rasele pentru lapte fiind sacrificate la carne din anumite considerente – vârsta limită de producție, 

productivitate redusă, boli, tineret mascul la creștere și îngrășare. În ultimii ani s-au fost importat 

bovine de rasele Black Angus și Limousin, rase de carne, de către câțiva fermieri pentru dezvoltarea 

fermelor de bovine pentru carne, dar acestea au o pondere mică în raport cu șeptelul total de bovine 

(Baltag, 2020). 

Unele subsectoare ale ramurii zootehnice nu corespund conținutului. Așa cum am spus mai sus, 

subsector de producere a cărnii de bovine este complementar celui de lapte. O situație similară se 

observă și la sectorul de ovine, care este orientat spre rase mixte de oi (pentru lapte și carne). O atare 

orientare nu delimitează clar subsectoarele și specializarea fermelor agricole. În Republica Moldova 

cele mai răspândite rase de ovine sunt Țigaie și Caracul. Ultimul timp fermierii importă oi de rasele 

Lacon, Assaf, Frize, L’ile de France pentru specializare turmelor în lapte sau carne (Baltag, 2020). 

Reproducția animalelor are loc în toate sectoarele ramurii și este elementul de bază al 

producerii. De calitatea reproducerii depinde calitatea producțiilor obținute. Calitățile genetice ale 

animalului în aspect de producție, sănătate, acomodare sunt asigurate prin lucrările de ameliorare în 

cadrul subsectoarelor de reproducție. Fiind un proces mai deosebit, reproducția animalelor agricole 

se gestionează de către specialiști și experți în zootehnie și genetica animalelor din cadrul sectoarelor 

de prăsilă ale fermelor animaliere sau a entităților specializate în producerea tineretului de prăsilă. 

 
1 Sector – domeniu în cadrul unei ramuri (DEX - https://dexonline.ro/definitie/sector) 
2 Subsector – subdiviziune a unui sector (DEX - https://dexonline.ro/definitie/subsector) 
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Figura 1. Clasificarea domeniului agricultură în funcție de ramura zootehnică și componentele ei 

Aceste dovezi confirmă necesitatea calificării activității de reproducție drept subsector al 

sectoarelor zootehnice. 

Trebuie să menționăm că clasificarea prezentată în organigramă (Figura 1) reprezintă 

clasificarea doar a celor mai importante și complexe sectoare ale zootehniei. În ea nu se regăsește 

sectorul de creștere a cabalinelor, care, la rândul său, dispune de subsector de reproducere, dar și alte 

sectoare. Considerăm că, ele sunt nesemnificative din punct de vedere economic pentru ramură 

actualmente. 

CONCLUZII 

Clasificarea componentelor ramurii zootehnice are drept scop introducerea noțiunilor clare în 

limbajul uzual al producătorilor agricoli, reprezentanților mediului academic și a celor din instituțiile 

de stat pentru exprimarea clară și coerentă. Respectarea acestei clasificări va dezvolta o nouă manieră 

de exprimare a politicilor de ramură, a informațiilor aferente producției animaliere, a materialelor 

științifice și metodologice consacrate problemelor din ramură. Materialele prezentate cu respectarea 

acestor principii vor deveni mai clare și mai simple pentru beneficiari. În acest sens se propune: 

- Recomandarea acestor modificări factorilor de decizie în raport cu modificarea Legii 

zootehniei; 

- Discutarea clasificării și aprobarea acesteia în cadrul evenimentelor și întrunirilor științifice; 

- Diseminarea rezultatelor cu factorii de decizie din cadrul Ministerului Agriculturii și 

Industriei Prelucrătoare; 

- Utilizarea clasificării date la elaborarea materialelor științifice, politicilor de ramură și la 

eventualitatea cazurilor. 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE 
1. Baltag, Gr., 2020. Dezvoltarea sectorului de creștere a ovinelor în Republica Moldova. A: Agroexpert. 

núm. 2, p. 35-65.  

2. Baltag, G., 2020. Economia ramurii zootehnice. Chișinău: Tipogr. „Prin-Caro”. ISBN 978-9976-56-

788-6.  

3. Baltag, G., 2021. Organizarea piețelor agricole locale în contextual schimbărilor climatice. A: Ghid 

autoritățile publice locale în domeniul rural privind adaptarea și implementarea măsurilor de atenuare a 

schimbărilor climatice în sectorul agricol. Chișinău: Print-Caro, p. 56-60. ISBN 978-9975-56-858-6.  

4. Касо, Э., Бекер, М. i Нелсон, А., 1991. Эффективное фермерское хозяйствование. Moscow: 

Агропромиздат.    

Domeniul – Agricultură

Ramura – Zootehnie

Sectorul –
Creșterea 
bovinelor

Subsectorul -
Reproducere

Subsectorul –
Creşterea 

bovinelor la lapte

Subsectorul –
Creșterea 

bovinelor la 
carne

Sectorul –
Creșterea 
porcinelor

Subsectorul -
Reproducere

Subsectorul -
Creșterea suinilor 

la carne

Sectorul –
Creșeterea 
ovinelor

Subsectorul -
Reproducere

Subsectorul –
Creșterea 

ovinelor la carne

Subsectorul –
Creșterea 

ovinelor la lapte

Sectorul –
Creșterea 
caprinelor

Subsectorul -
Reproducere

Subsectorul –
Creșterea 

caprinelor la 
lapte

Subsectorul –
Creșterea 

caprinelor la 
carne

Sectorul –
Creșterea 
păsărilor

Subsectorul -
Reproducere

Subsectorul –
Creșterea 

păsărilor la carne

Subsectorul –
Creșterea 

păsărilor la ouă

Sectorul –
Creșterea 
iepurilor

Subsectorul -
Reproducere

Subsectorul -
Creșterea 

iepurilor la carne

Sectorul -
Apicultura

Subsectorul -
Reproducere

Subsectorul de 
producere a 

mierii



75 

CZU: 631.81:631.459 
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Abstract: În articol este reflectată starea actuală a materiei organice din solurile Moldovei. 

Sunt prezentate pierderile de substanțe organice din sol prin procese biologice și prin eroziune. S-a 

stabilit bilanțul materiei organice în agricultură și s-au argumentat măsuri pentru sporirea fertilității 

solului.  

Cuvintele-cheie: sol, materie organică, măsură, fertilitate, recoltă. 

 

INTRODUCERE 

Componentul organic al solului constituie un rezervor de energie metabolică și sursă de 

elemente nutritive pentru plante. Substanțele organice joacă un rol decisiv în formarea însușirilor 

biologice, fizice și chimice, a capacității de producție a solului. Experimental s-a stabilit [1] că 

majorarea conținutului de materie organică în solurile Moldovei cu 1% conduce la obținerea unui 

spor semnificativ în recoltă – 1190 kg/ha grâu de toamnă. Cu toate că importanța componentului 

organic în formarea proprietăților solurilor și capacității lor de producție este determinantă, materia 

organică nu totdeauna este prețuită și ocrotită la justa sa valoare, ba în unele cazuri este chiar ignorată. 

Scopul investigațiilor constă în evaluarea stării actuale a materiei organice din solurile Moldovei și 

elaborarea complexului de măsuri pentru sporirea capacității lor de producție. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Au fost generalizate rezultatele cercetărilor privind modificarea materiei organice din solurile 

arabile în funcție de modul și durata de utilizare a acestora în agricultură; analizate datele Anuarelor 

Statistice privind aplicarea îngrășămintelor organice și minerale în agricultură, suprafața și recolta 

plantelor de cultură. S-au determinat pierderile de materie organică din sol prin procesele de 

mineralizare și prin eroziune; s-a stabilit bilanțul substanței organice în diferite perioade de dezvoltare 

a agriculturii.  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

În biocenozele naturale funcționează un ciclu închis al materiei organice. Resturile vegetale și 

animale în sol sunt supuse proceselor de descompunere cu participarea microorganismelor. Calculele 

arată că din resturile vegetale acumulate anual în sol în zona de stepă se formează 2-4 t/ha de materie 

organică. Ca rezultat, pe parcursul a sute și mii de ani, în cernoziomurile Moldovei s-a format un 

nivel înalt de materie organică cifrat la 4-6%.  

Antrenarea solurilor virgine în agricultură s-a soldat cu formarea unui ciclu deschis a materiei 

organice. O mare parte din produsul mineralizării humusului solurilor arabile se exporta de pe câmp 

în formă de producție principală (boabe) și secundară. Fluxul de materie organică în solurile arabile 

a scăzut foarte mult în comparație cu condițiile naturale de solificare.  
În condițiile Moldovei, într-o perioadă de 100 de ani, cernoziomul obișnuit a pierdut 32-42% 

din conținutul inițial al materiei organice [6]. Pierderile anuale de materie organică prin 

descompunere au constituit 600-700 kg/ha. 

Din rezultatele cercetărilor efectuate pe diferite subtipuri de cernoziom reies următoarele 

constatări: 

▪ în primii 10 ani de valorificare a solurilor în agricultură (la arabil), pierderile anuale de materie 

organică prin descompunere sunt mari şi constituie 1,1-1,3 t/ha (figura 1);  
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▪ după 20-30 ani de utilizare a cernoziomului la arabil, anual se mineralizează 0,9-1,1 t/ha. 

Rezervele de materie organică în această perioadă se micşorează cu 10-15%. Conform datelor 

Universităţii din Minnesota, SUA [4], pierderile de substanţe organice în primii 25 ani de utilizare a 

solurilor din zona de prerii, cu conţinut de materie organică de 4-7%, de asemenea au fost mari şi au 

constituit 1,9-2,8 t/ha/an;  

▪ într-o perioadă mai îndelungată de timp (100- 300 de ani), pierderile de materie organică cresc 

substanțial și ating 35-47% din rezervele iniţiale. Anual se mineralizează 0,4-0,5 t/ha de substanţă 

organică. Utilizarea solurilor din zona de prerii din SUA pe parcursul a 100-140 de ani în agricultură 

a condus la micşorarea conţinutului de materie organică cu 30-50% [4]. Pierderi de materie organică 

în mărime de 40-50% în urma utilizării solurilor în agricultură au fost stabilite şi în diferite tipuri de 

sol din Alberta, Canada [3].  

▪ în cernoziomurile Moldovei [6], conținutul de materie organică pe parcursul a 100-125 de ani 

de valorificare în agricultură s-a micșorat cu 35-42%. De menționat că această diminuare de substanţă 

organică a avut loc numai în urma proceselor biologice din sol.  

Un alt factor care favorizează pierderile de materie organică din sol este eroziunea. S-a stabilit 

[2] că de pe terenurile amplasate în pantă anual se pierd 300-400 kg/ha de materie organică. 

În ultimii 20-25 de ani, în agricultura Moldovei au avut loc transformări radicale. Fondul funciar 

a fost privatizat, însă acest proces, realizat fără un suport științific, nu s-a soldat cu implementarea 

măsurilor de conservare și sporire a fertilității solului. În ultimii ani (2000–2020) asolamentele zonale 

practic nu se respectă. Cota ierburilor perene în asolamentele de câmp s-a micșorat de șase ori și 

constituie circa 30 mii ha. Suprafața ocupată de mazăre, cultură leguminoasă fixatoare de azot 

biologic, s-a micșorat de trei ori, iar cota culturilor prășitoare (floarea-soarelui, porumbul) s-a majorat 

până la 65%. În agricultură se aplică cantități neînsemnate de îngrășăminte organice (0,02-0,03 t/ ha), 

doza optimă fiind de 10 t/ha. Volumul de îngrășăminte minerale aplicate pe terenurile agricole 

constituie doar 35-60 kg/ha NPK și este insuficient pentru nutriția optimă a plantelor de cultură. 

Producția agricolă secundară nu se aplică pretutindeni în calitate de îngrășământ organic. Ca rezultat, 

bilanțul materiei organice și al elementelor nutritive în agricultura Moldovei este negativ. Capacitatea 

de producție a solurilor a scăzut cu 25-40% [5]. 

Gradul de asigurare a solului cu materie organică a fost determinat în baza cercetărilor 

agrochimice efectuate în perioada anilor 1986–1990 de către Serviciul Agrochimic de Stat. Acestea 

au scos în evidență următoarele aspecte referitor la materia organică a solurilor (tabelul):  

▪ suprafața solurilor arabile cu conținut foarte scăzut de materie organică (mai mic de 2,0%) 

constituie 136,9 mii ha sau 8,6%. În această clasă se încadrează solurile puternic erodate care au 

pierdut prin eroziune 60-70% de substanțe organice;  
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Tabel 1 - Conţinutul și pierderile de materie organică din solurile arabile ale Republicii 

Moldova 

Clase de 

conținut de 

materie 

organică 

Conţinutul 

de materie 

organică 

în sol, % 

Suprafaţa 

solurilor 

Pierderile de materie 

organică prin procese 

biologice şi prin 

eroziune 

 

Soluri arabile 

mii ha % 

Foarte mic mai mic 

de 2% 

136,9 8,6 60-70 Cernoziomuri puternic 

erodate 

 

Mic 

 

2,1-3,0 

 

510,2 

 

32,0 

 

50-60 

Cernoziomuri şi soluri 

cenuşii slab şi moderat 

erodate 

 

Mijlociu 

 

3,1-4,0 

 

623,2 

 

39,1 

 

40-50 

Cernoziomuri 

carbonatice şi obişnuite, 

soluri aluviale şi 

deluviale, soluri foarte 

slab erodate 

Mare 4,1-5,0 281,5 17,8 30-40 Cernoziomuri tipice şi 

levigate cu profil întreg 

 

Foarte mare 

 

5,1-6,0 

 

40,2 

 

2,6 

 

20-30 

Cernoziomuri tipice 

utilizate cu aplicarea 

tehnologiilor avansate 

Excesiv de 

mare 

peste 6,1 0 0 - Nu au fost evidențiate 

▪ solurile cu conținut scăzut de materie organică (de 2,1-3,0%) ocupă 510,2 mii ha sau 32%. 

Această clasă include solurile slab și moderat erodate, parțial solurile cenușii. Pierderile de materie 

organică în solurile erodate sunt mari – 50-60%; 

 ▪ solurile cu conținut de materie organică de 3,1- 4,0% ocupă cele mai mari suprafețe – 623,2 

mii ha (39,1%). Clasa înglobează cernoziomurile obișnuite, carbonatice, solurile aluviale și deluviale, 

precum și cernoziomurile slab erodate. În aceste soluri pierderile de materie organică prin 

descompunere și prin eroziune constituie 40-50%;  

▪ cota solurilor cu conținut de materie organică de 4,1-5,0% ocupă 281,5 mii ha (17,8%) și sunt 

prezentate prin cernoziomuri tipice și levigate. În această clasă de soluri pierderile de materie organică 

prin descompunere constituie 30-40%; 

 ▪ în clasa de soluri cu conținut de materie organică de 5,1-6,0% se încadrează terenurile agricole 

cu o suprafață de numai 2,6% (40,2 mii ha);  

▪ soluri cu conținut de materie organică de peste 6,1%, care în condițiile naturale de solificare 

ocupau suprafețe mari, nu au fost evidențiate. 

 Conținutul mediu ponderat de materie organică în solurile Moldovei către anul 1990 constituia 

3,1%. Starea materiei organice din solurile arabile ale Moldovei este nesatisfăcătoare pe 32%, iar pe 

10% - critică. Pe celelalte 60% din terenurile arabile bilanțul materiei organice este negativ și 

constituie minus 600-700 kg/ha, iar cu pierderile prin eroziune – minus 1000-1100 kg/ha. Pentru 

formarea unui bilanț echilibrat de materie organică este necesar de implementat complexul de măsuri 

elaborat de știința agricolă și expus în programele statale [5] și în recomandările în uz. În continuare 

prezentăm principalele măsuri de menținere a materiei organice în sol.  

Asolamente zonale cu cota respectivă a ierburilor perene. În asolamentele zonale culturile 

leguminoase, fixatoare de azot biologic, ocupă 20-25%, inclusiv 10-13% ierburile perene. Pe 

terenurile în pantă, cu soluri erodate, se recomandă aplicarea asolamentelor antierozionale.  

Aplicarea îngrășămintelor organice reprezintă o măsură importantă pentru majorarea fluxului 

de materiale organice și de elemente nutritive în sol. Pentru formarea bilanțului echilibrat de materie 

organică este necesar de aplicat în medie pe asolament 9,6 t/ha de îngrășăminte organice. Doza de 

aplicare a gunoiului de grajd constituie 30-40 t/ha, cu periodicitatea de patru ani.  
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Producția agricolă secundară (paiele) constituie o sursă suplimentară de compensare a 

materiei organice și a elementelor nutritive din sol. Resturile vegetale necesită a fi tocate (2-6 cm) și 

distribuite uniform pe suprafața terenului. Pentru stimularea activității microorganismelor, care 

descompun resturile vegetale, se recomandă de aplicat câte 10-12 kg de azot la fiecare tonă de 

producție secundară. 

 Utilizarea echilibrată a îngrășămintelor minerale majorează producția agricolă secundară cu 

30-40%. Resturile organice încorporate în sol compensează parțial pierderile de materie organică prin 

descompunere.  

Lucrarea conservativă a solului micșorează pierderile de materie organică prin descompunere, 

contribuie la conservarea însușirilor fizice și umidității în sol. 

 Aplicarea îngrășămintelor verzi majorează cantitatea de materie organică și de elemente 

nutritive în sol, stimulează activitatea biologică, contribuie la protejarea solului de eroziune, sporește 

capacitatea de producție a solului.  

Controlul eroziunii solului asigură reducerea pierderilor de sol la limita admisibilă de circa 5 

t/ha și protecția mediului ambiant de poluare [2].  

Subvenționarea măsurilor de compensare a pierderilor de materie organică din sol. 

 

CONCLUZII 

1. Solurile Moldovei, utilizate pe parcursul a 100- 125 de ani în agricultură, au pierdut în urma 

proceselor de descompunere 35-42% de materie organică. Pe terenurile amplasate în pantă au loc 

pierderi considerabile de materie organică prin eroziune. Solurile erodate au pierdut 20-70% de 

materie organică.  

2. Pentru menţinerea materiei organice, sporirea capacităţii de producţie a solului considerăm 

oportun realizarea următoarelor măsuri: controlul eroziunii solului cu micşorarea scurgerilor solide 

până la limita admisibilă de 5 t/ha; aplicarea asolamentelor zonale cu cota ierburilor perene de 10-

15% şi micşorarea suprafeţei culturilor prăşitoare până la 50%; dezvoltarea sectorului zootehnic, 

producerea şi aplicarea a 10 t/ha îngrăşăminte organice; lucrarea conservativă a solului; utilizarea 

raţională a resturilor vegetale în calitate de îngrăşământ organic; optimizarea nutriţiei minerale a 

plantelor de cultură prin aplicarea îngrăşămintelor organice şi minerale.  

3. Elaborarea şi aplicarea unui sistem de subvenţionare a fermierilor pentru conservarea 

materiei organice şi majorarea capacităţii de producţie a solului. 
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MODELUL ECONOMICO-MATEMATIC PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI 

OPTIM AL AMENAJĂRII ŞI AMPLASĂRII SOIURILOR DE CĂTINĂ ALBĂ 

OMOLOGATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

S. MÎRZA, O. ONOFREI 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Abstract The economic-mathematical methods and models are becoming an important tool for 

perfecting the household mechanism. Thus, they become new methods in the economic planning 

work required by the possibilities of agricultural holdings for the independent receipt of economic 

and management decisions, the determination of development prospects. 

Mathematical modeling directs the management of the household towards the future, being 

currently one of the systematized methods for determining the optimal variant, the potential 

consequences of alternative decisions, comparing them objectively. 

In the conditions of the market economy, of the intensification of agriculture, of the reform of 

the land relations, the problem of increasing the efficiency of the use of the land fund has a primary 

importance, hence the need to solve a series of technical, economic, social problems, etc. based on 

mathematical calculations. 

Currently, in the fruit sector, a culture called sea buckthorn is becoming more and more 

important. This culture is characterized by the high content of vitamin C, as well as other vitamins 

and microelements beneficial to the human body. The epidemiological situation in the country and 

around the world has favored more agricultural producers in the republic to start cultivating this crop. 

Given the fact that it is a new culture for local producers, many different problems arise that need to 

be solved. One of the problems is the elaboration of the optimal project for arrangement and location 

of the sea buckthorn varieties approved in the Republic of Moldova. This article comes with a solution 

to solve this problem by using economic-mathematical models. 

Keywords: economic-mathematical methods and models, white sea buckthorn cultivation, 

problem-finding, optimization criteria, objective function, optimal variant of the project for 

arrangement and location of approved sea buckthorn varieties. 

Cuvinte cheie: metodele și modelele economico-matematice, cultivarea cătinii albe, 

formularea problemei, criteriul de optimizare, funcția-obiectiv, varianta optimă a proiectului de 

amenajare și amplasare a soiurilor de cătină albă omologate. 

 

INTRODUCERE 

Metodele și modelele economico-matematice devin un instrument important de desăvârșire a 

mecanismului gospodăresc. Astfel, acestea devin noi metode în lucrul economic de planificare cerute 

de posibilitățile exploatațiilor agricole pentru primirea de sine stătător a deciziilor economice și de 

gospodărire, determinarea  perspectivelor de dezvoltare. 

Modelarea matematică orientează conducerea gospodăriei spre viitor, fiind actualmente una din 

metodele sistematizate de determinare a variantei optime, a urmărilor potențiale ale deciziilor 

alternative, comparându-le obiectiv. 

În condițiile economiei de piață, a intensificării agriculturii,  reformării relațiilor funciare o 

importantă primordială o are problema sporirii eficienței utilizării fondului funciar, de unde și apare 

necesitatea de a soluționa un șir de probleme  tehnice, economice, sociale, etc.,  multe dintre care se 

bazează pe calcule matematice.  

Actualmente în sectorul pomicol devine din ce în ce mai importantă o cultură cu denumirea de 

cătină albă. Această cultură se caracterizează prin conținutul mare de vitamina C, precum și a altor 

vitamine și microelemente benefice organismului uman. Situație epidemiologică din țară și din 

întreaga lume a favorizat ca mai mulți producători agricoli din republică să înceapă cultivarea acestei 

culturi. Dat fiind faptul că este o cultură nouă pentru producătorii locali apar numeroase probleme de 

ordin diferit care necesită rezolvare. Una din probleme este elaborarea proiectului optim de amenajare 
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și amplasare a soiurilor de cătină albă omologate în Republica Moldova. Acest articol vine cu o soluție 

de rezolvare a acestei probleme prin folosirea modelelor economico-matematice.  

 

MATERIAL ȘI METODĂ  

Sunt utilizate surse de literatură autohtonă și de peste hotare cu privire la metodele și modelele 

economico-matematice în organizarea teritoriului și sunt folosite așa metode ca: metoda simplex al 

programării matematice liniare și metoda potențialelor. 

 

REZULTATE ŞI DISCUȚII 

La baza formulării problemei economico-matematice, descrierii restricțiilor și însăși a 

modificației modelului matematic în întregime este luat modelul tipic elaborat de profesorul 

universitar  Blaj,  I. (1983). 

Formularea problemei: - a elabora proiectul optim al amplasării soiurilor de cătină albă 

omologate pe terenul destinat pentru sădirea acestora ce va permite de a utiliza rațional resursele de 

producție, investițiile și alte resurse în pomicultură, a lua în considerație ponderea min-max a soiurilor 

în suprafața totală, a îndeplini contractele cu agenții economici privind comercializarea fructelor de 

cătină albă și alte condiții cu scopul de a obține o eficientă economică mai sporită conform criteriului 

de optimizare. 

Indicatorii criteriului de optimizare care pot fi luați în calcul sunt următorii: 

1) profitul maxim de la comercializarea fructelor; 

2) venitul din vânzări maxim; 

3) producția maximă în expresia valorică; 

4) consumuri de producție minime; 

5) producția globală maximă de fructe în chintale (mai rar folosit); 

6) rentabilitatea maximă. 

Sistemul de variabile a modelului include: 

⎯ suprafața sădită cu soiurile omologate de cătină albă; 

⎯ resurselor de muncă necesare pentru efectuarea lucrărilor în plantații în perioadele de vârf; 

⎯ valoarea unor indicatori. 

Seturile de restricții pentru modificația modelului matematic este prezentat în continuare: 

1. Utilizarea terenului destinat pentru plantarea tuturor soiurilor de cătină albă; 

2. Conform ponderii min-max a soiurilor de cătină albă în suprafaţa totală; 

3. Utilizarea rațională a rezervei de investiții pentru plantarea cătinii albe. 

4. Conform utilizării resurselor de producție limitate (de forță de muncă, financiare, a 

mijloacelor tehnice, îngrășămintelor, a mijloacelor pentru protecția plantelor etc.). 

Modelul economico-matematic în formă generală ia următoarea formă: 

Funcția-obiectiv – profitul maxim obţinut în rezultatul comercializării fructelor de cătină albă: 

; (1) 

în următoarele restricții: 

1.  Utilizarea terenului destinat pentru plantarea soiurilor de cătină albă omologate: 

; (2) 

2. Conform ponderii min-max a suprafeței soiurilor în suprafața totală de cătină albă: 

; (3) 

3. Utilizarea rezervei de investiții: 

; (4) 

4. Conform utilizării raționale a rezervei resurselor de producție limitate: 

j
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; (5) 

5. Conform utilizării raționale a resurselor de forță de muncă în perioadele de vârf: 

; (6) 

6.  Producerea cantității necesare de fructe în total, inclusiv pe soiuri aparte de cătină albă: 

; (7) 

7. Ecuația de balanță pentru determinarea unor indicatori în procesul soluționării problemei: 

; (8) 

8. Variabilele nu pot primi valori negative: 

; . (9) 

În modelul matematic sunt acceptate următoarele semne convenționale: 

j – numărul variabilei; 

 – mulțime, elementele cărei indică suprafața sădită cu soiurile de cătină albă; 

 – mulțime, elementele cărei indică suprafața sădită cu soiul 1;  

 – mulțime, elementele cărei indică suprafața sădită cu soiul 2; 

 – mulțime, elementele cărei indică suprafața sădită cu soiul 3; 

 – mulțime, elementele cărei indică suprafața sădită cu soiul 4; 

i – numărul restricţiilor; 

I – mulţime, elementele cărei indică numărul restricţiilor; 

 – mulţime, elementele cărei indică numărul restricţiilor ce se referă la utilizarea rezervei  

investiţiilor; 

 – mulţime, elementele cărei indică numărul restricţiilor ce se referă la utilizarea resurselor 

de producţie limitate; 

 – mulţime, elementele cărei indică numărul restricţiilor ce se referă la utilizarea resurselor 

de forţă de muncă în perioadele de vîrf; 

 – mulţime, elementele cărei indică numărul restricţiilor ce se referă la determinarea unor 

indicatori; 

 – suprafaţa sădită cu soiurile de cătină albă ; 

 – suprafaţa sădită cu cu soiul 1 –j ; 

 – suprafaţa sădită cu soiul 2 -j ; 

 – suprafaţa sădită cu soiul 3 - j ; 

 – suprafaţa sădită cu soiul 4 - j ; 

 – valoarea unor indicatori ce se determină în procesul soluţionării problemei (aici pot fi 

determinate şi volumul investiţiilor, a resurselor de forţă de muncă în unele perioade de vârf etc.); 

 – profitul în calcul la 1 ha a soiului-j; 

 – suprafaţa totală destinată pentru sădirea cătinii albe; 

 – ponderea min-max a suprafeţei soiurilor în cea totală de cătină albă; 

 
 – cantitatea totală de investiţii; 

 – cantitatea de investiţii în calcul la 1 ha a soiului-j; 

 – rezerva resursei de producţie de felul-i; 
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 – norma de consum a resursei de producţie de felul-i în calcul la 1 ha a soiului-j; 

 – rezerva resursei de forţă de muncă în perioadele de vîrf; 

 – norma de consum a resursei de forţă de muncă în perioadele de vîrf în calcul la 1 ha a 

soiului-j; 

 – planul de producere a fructelor de soiul-j; 

 – recolta de fructe de pe 1 ha a soiului-j; 

 – valoarea indicatorului în calcul la 1 ha a soiului-j. 

Informația de intrare este reprezentată de: 

1) enumerarea  soiurilor de cătină albă omologate ce pot fi cultivate în condițiile concrete a 

obiectului de modelare (țara, entitatea agricolă); 

2) suprafața terenului destinată pentru plantarea cătinii albe; 

3) rezerva resurselor de producție limitată; 

4)  investițiile; 

5) fișele tehnologice pentru fiecare soi; 

6) ponderea min-max recomandată de către savanţi a soiurilor de cătină albă în suprafeţele 

respective; 

7) planul de producere a fructelor pe soiuri, inclusiv şi pe perioada de recoltare; 

8) recolta planificată de pe 1 ha a fiecărui soi de cătină albă; 

9) norma de consum a resurselor de producţie, a investiţiilor, etc. în calcul la un ha; 

10) preţul de comercializare, a celui de cost al 1 chintal de fructe, profitul în calcul la 1 ha pe 

soiuri; 

11) diverse date din materialele normative. 

 

CONCLUZII 

Rezultatele obținute în urma modelării economico-matematice reprezintă varianta optimă a 

proiectului de amenajare și amplasare a soiurilor de cătină albă omologate. Ulterior are loc analiza 

variantei optime care se efectuează astfel: 

⎯ se examinează utilizarea terenului destinat pentru plantarea soiurilor de cătină albă; 

⎯ se verifică respectarea ponderii min-max a soiurilor în suprafeţa totală; 

⎯ se analizează utilizarea resurselor de producţie, a investiţiilor pentru plantarea şi efectuarea 

altor lucrări în livadă conform fişelor tehnologice; 

⎯ se analizează îndeplinirea planului de producere a fructelor de cătină albă pe soiuri; 

⎯ se determină eficienţa economică a proiectului amplasării optime a soiurilor în plantaţiile de 

cătină albă, elaborînd propuneri concrete pentru practica de producţie. 
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RESURSELE ÎNGRĂȘĂMINTELOR ORGANICE DIN REPUBLICA MODOVA 

 

G. BALTAG  
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Abstract. Dejecțiile animaliere sau gunoiul de grajd ca valoare economică reprezintă 

îngrășămintele organice, în conținutul căruia se regăsesc majoritatea elementelor nutritive de bază 

pentru creștere culturilor agricole. Datorită acestei particularități gunoiul de grajd mai face parte din 

îngrășămintele complexe.  

Gunoiul de grajd este sursa principală de elemente nutritive pentru plante, iar aplicarea lor are 

importanță semnificativă în reglarea masei organice în sol, în păstrarea și formarea conținutului de 

humus. Referitor la importanța gunoiului de grajd în agricultură, savantul Preanișnicov D.N.3 a 

menționat: „Oricât de mare ar fi producția de îngrășăminte minerale în țară, gunoiul de grajd nu își 

va pierde niciodată importanța ca unul dintre cele mai de bază îngrășăminte din agricultură”. 

Cuvinte cheie: dejecții animaliere, îngrășăminte organice, eficiență economică, rentabilitatea 

producției fitotehnice, ramura zootehnică. 
 

INTRODUCERE 

Experiențele numeroase ale instituțiilor de cercetări științifice din lume în domeniu, dar și 

observările practicienilor în cadrul unor ferme agricole demonstrează că, sporirea productivității 

culturilor agricole este dependentă de cantitatea și capacitatea aplicării îngrășămintelor organice în 

sol, și de calitatea păstrării acestora. Conform datelor statistice, aplicarea cantităților medii de gunoi 

de grajd pe terenurile agricole, circa 20-30 tone per ha, sporește productivitatea culturilor cu 6-7 q 

per ha la cerealiere, 60-70 q cartof, 150-200 q la rădăcinoase și cele pentru siloz. Aplicarea corectă a 

îngrășămintelor organice în funcție de cantitate și calitate contribuie în mod obligatoriu la sporirea 

productivității culturilor agricole indiferente de sol, regiune sau premergător. 
 

MATERIAL ȘI METODĂ 

La elaborarea acestei lucrări s-au utilizat metodele dialectică, monografică și statistică de 

interpretare a informației economice. Datele prezentate în respectiva lucrarea au fost acumulate din 

cercetările statistice ale entităților zootehnice din țară, datele oficiale ale Biroului Naționa l de 

Statistică al Moldovei și din lucrările consacrate pe această temă. 
 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Deja nu este o noutate faptul că de-a lungul ultimelor ani ramura zootehnică a țării și-a redus 

din capacități și producții considerabil, fiind un fenomen al lipsei investițiilor și atenției din partea 

statului. Acest fenomen a condus nu doar la distrugerea bazei tehnico-materiale a ramurii, dar și la 

lipsirea ramurii fitotehnice de unul dintre cele mai necesare elementele nutritive – dejecțiile 

animaliere. Reducerea numărului de animale în întreprinderile agricole a condus și la reducerea 

gunoiului de grajd disponibil, dar și la reducerea cantității încorporate în sol. Spre exemplu, numărul 

de bovine în anul 2019 față de anul 1980 s-a redus cu 98%, de la 934 mii capete până la 18 mii capete, 

cel al suinilor cu 88% în aceeași perioadă. O asemenea situație este caracteristică și pentru celelalte 

sectoare ale ramurii (Baltag, 2020). 

Încorporarea îngrășămintelor organice în sol a devenit o lucrare rară și disponibilă doar 

agricultorilor cu activități ale ramurii zootehnice. Întreprinderi agricole ce practică cultura plantelor 

și creșterea animalelor în cadrul unei și aceleași întreprinderi sunt tot mai puține în țară. Majoritatea 

entităților se specializează într-o singură ramură, fie fitotehnia sau zootehnia. Monospecializarea 

gospodăriilor agricole, de fapt, și rezultă problema cantității reduse a dejecțiilor animaliere 

încorporate în sol. Se încorporează gunoi de grajd doar pe terenurile entităților ce dispun de animale 

 
3 Preanișnicov D.N. (1865-1948) – agrochimist rus, biochimist și fiziolog al plantelor, fondator al școlii științifice sovietice 
în chimie agronomică. 
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agricole, platforme de păstrare și utilaje agricole speciale de încorporare (distribuitor al dejecțiilor de 

grajd solid sau lichid, boroane și discuri pentru încorporare etc.). 

Prin argumentările de mai sus afirmăm cu siguranță că dejecțiile animaliere trebuie utilizate în 

calitate de îngrășăminte organice în cultura plantelor în măsura potențialului existent. Determinarea 

potențialului de resurse ale dejecțiilor animaliere, va permite, în continuare, gestionarea corectă a lor 

în calitate de îngrășăminte organice. Drept bază pentru calcularea cantității de dejecții organice 

servesc șeptelul de animale din Republica Moldova și normele cantitative de dejecții organice 

obținute de la un animal. Cantitatea dejecțiilor organice obținute pe fiecare specie se va calcula 

reieșind din perioada de stabulație (pentru animalele păscătoare), numărul mediu anual de zile 

calendaristice la întreținere a animalelor și normele de dejecție animaliere obținute.  

Șeptelul de animale în Republica Moldova în ultimii ani s-a redus la majoritatea speciilor. Spre 

exemplu, numărul de bovine în anul 2019 față de 2015 s-a redus cu circa 45 mii capete, cel al 

porcinelor cu circa 70 de mii de capete, cel al ovinelor cu circa 116 mii capete, cel al cabalinelor cu 

circa 12 mii. O dinamică pozitivă se atestă la șeptelul de caprine, a celui de păsări și de iepuri (Tabelul 

1). 

Tabelul 1. Șeptelul de animale în dinamică în Republica Moldova, mii capete 

Anul Categorie Bovine Porcine Ovine Caprine Cabaline 
Iepuri 

de casă 
Găini Curci 

2015 

Toate categoriile 191 473 730 145 42 326 31 840 180 

Întreprinderile agricole și 

gospodăriile țărănești (de 

fermier) 14 197 23 1 1 1 31 840 180 

Gospodăriile populației 178 276 707 144 41 326 - - 

2016 

Toate categoriile 186 453 718 151 39 350 36 840 200 

Întreprinderile agricole și 

gospodăriile țărănești (de 

fermier) 15 186 26 1 0 15 36 840 200 

Gospodăriile populației 171 267 691 150 39 335 - - 

2017 

Toate categoriile 182 439 711 159 37 367 38 978 151 

Întreprinderile agricole și 

gospodăriile țărănești (de 

fermier) 18 191 24 1 0 11 38 978 151 

Gospodăriile populației 164 248 687 158 36 355 - - 

2018 

Toate categoriile 167 406 679 163 34 377 37 222 149 

Întreprinderile agricole și 

gospodăriile țărănești (de 

fermier) 19 185 24 1 0 13 37 222 149 

Gospodăriile populației 148 222 656 161 33 363 - - 

2019 

Toate categoriile 145 397 613 155 30 352 40 000 151 

Întreprinderile agricole și 

gospodăriile țărănești (de 

fermier) 18 206 19 1 0 12 40 000 151 

Gospodăriile populației 127 191 594 154 30 340 - - 

Sursa: Biroul Național de Statistică a Republicii Moldova și (Baltag, 2020) 

 

În tabelul de mai jos (  
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Tabelul 2) prezentăm rezultatele obținute referitoare la cantitatea de dejecții animaliere 

acumulate în fermele zootehnice reieșind din șeptelul de animale și normele de dejecții. 

Calculele efectuate demonstrează că capacitățile dejecțiilor animaliere în Republica Moldova 

către anul 2019 au ajuns la circa 6 mil tone. Capacitățile respective ar permite fertilizarea a circa 200 

mii ha terenuri agricole în mod convențional cu o cantitate medie de 30 t/ha.  
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Tabelul 2. Cantitatea de dejecții animaliere obținute în funcție de specii în anul 2019, mii tone 

Categorie Bovine Porcine Ovine Caprine Cabaline 
Iepuri 

de casă 
Găini Curci Total 

Toate categoriile 941 1 271 429 101 135 42 3 200 21 6 141 

Întreprinderile agricole 

și gospodăriile țărănești  118 660 13 1 1 1 3 200 21 4 016 

Gospodăriile populației 823 612 416 100 134 41 - - 2 125 

 

Referitor la modul de administrare a resurselor, circa 4 mil tone de dejecții animaliere se 

regăsesc în gospodăriile agricole din țară și circa 2 mil tone în cele ale populației.  

Mai dificilă este situația cu dejecțiile care sunt în gospodăriile casnice. Cantitatea acestora 

acumulată în decursul unui an este de circa 2 mil de tone în toată țara. Depozitarea acestora pe 

teritoriul terenurilor intravilane ale primăriilor înrăutățesc starea ecologică a localităților rurale dar și 

aspectul social. Deseori, dejecțiile animaliere sunt depozitate pe o perioadă mai mare de un an și 

împreună cu deșeurile managere, acțiuni care diminuează din calitatea lor ca și îngrășăminte organice. 

Totuși, în calitate de resurse ale îngrășămintelor organice, o parte din ele se încorporează pe terenurile 

agricole proprii sau arendate de către fermierii agricoli care nu au statut de persoană juridică. În țară 

există încă foarte multe ferme agricole neînregistrate, iar aceasta este o problemă în managementul 

dejecțiile animaliere. Ele nu pot fi exploatate la capacitățile maxime și, respectiv, duc la poluarea 

mediului localităților rurale. Circa 87% din dejecțiile de bovine, 97% ale celor de ovine și iepuri, 99% 

de caprine și cabaline se regăsesc în gospodăriile casnice. Media ponderii cantității de dejecții 

animaliere acumulate în gospodăriile casnice pe toate speciile analizate constituie circa 87%. În 

termeni absoluți aceasta înseamnă că din fiecare 100 kg dejecții animaliere acumulate, 87 kg se 

formează în gospodăriile casnice și doar 13 kg în întreprinderile agricole. Aceasta face și mai dificilă 

realizarea unor politici în domeniul managementului dejecțiilor animaliere la nivel de țară.  

Datorită construcției unor ferme de creștere a porcinelor la carne în țară, cantitatea dejecțiilor 

acestei specii în întreprinderile agricole prevalează față de cea din gospodăriile casnice. În avicultura, 

datorită dezvoltării sale din ultimii ani, a sporit numărul de găini. Astfel, cantitatea dejecțiilor de găini 

în cea totală a ajuns la o rată de 52%. La nivelul întreprinderilor agricole, dejecțiile organice de găini 

au o pondere de circa 80% în cantitatea totală ale celor animaliere. Reieșind din aceasta, considerăm 

că aici trebuie să fie orientate eforturile cele mai mari pentru dezvoltarea platformelor de depozitare 

a dejecțiilor animaliere. 

Managementul dejecțiilor animaliere presupune și depozitarea lor în funcție de fracțiile solide 

și lichide. În funcție de specie raportul dintre cantitatea dejecțiilor animaliere solide și cele lichide 

este diferită. La cabaline acest raport este de 3,5 la 1, la ovine și bovine – 2,5:1, în favoarea dejecțiilor 

solide, iar la porcine 2,0:1 în favoarea dejecțiilor lichide. Respectiv cantitatea dejecțiilor solide și a 

celor lichide obținute este diferită. În acest sens gestionarea dejecțiilor animaliere poate fi realizată în 

funcție de fracții și specii (Tabelul 3). 

 

Tabelul 3. Cantitatea de dejecții animaliere obținute în funcție fracțiile solidă și lichidă și specii în 

anul 2019 în ramura zootehnică autohtonă, mii tone 

Tip entității 
Bovine Porcine Ovine Caprine Cabaline 

solide lichide solide lichide solide lichide solide lichide solide lichide 

Toate categoriile 672,3 268,9 423,8 847,6 306,7 122,7 72,1 28,8 104,7 29,9 

Întreprinderile agricole și 

gospodăriile țărănești 84,5 33,8 219,9 439,9 9,6 3,8 0,6 0,2 0,7 0,2 

Gospodăriile populației 587,8 235,1 203,8 407,7 297,2 118,9 71,5 28,6 104,0 29,7 

Sursa: calculate de autor în baza datelor din  
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Tabelul 2. 

Din calculele efectuate constatăm, că cele mai mari cantități de dejecții solide se acumulează la 

specia de bovine, iar cele mai multe dejecții lichide la specia de porcine. Cantitatea convențională de 

dejecții lichide ce poate fi acumulată în decursul unui an poate ajunge la 1 298 tone, din care circa 

65% revin celor de porcine. Din cantitatea totală de dejecții animaliere obținute de la aceste specii de 

animale, 55% se obțin în formă solidă și 45% în formă lichidă. Prin urmare raportul este practice egal 

și aceasta se datorează ramurii de creștere a porcinelor. De aici trebuie să înțelegem că construcția 

platformelor de depozitare a dejecțiilor animaliere trebuie să se refere nu doar la cele solide , dar și 

la cele lichide în egală măsură. 

Chiar dacă nu toate entitățile agricole dispun de activități în domeniul sectoarelor zootehnice, 

potențialul existent al cantității de dejecții animaliere dezvoltat într-o formă adecvată ar putea fi 

considerată utilă spre încorporare în activitățile sale operaționale. Managementul dejecțiilor 

animaliere, în funcție de complexitatea sa, poate deveni un factor decisiv în sporirea fertilității solului 

folosind opțiunea organică de dezvoltare. Deși acumularea, păstrarea și încorporarea dejecțiilor 

animaliere în sol este un proces complex și necesită investiții, totuși este necesar pentru agricultura 

autohtonă. 

Randamentul îngrășămintelor organice este direct influențat de calitatea îngrășămintelor, care 

la rândul ei depinde de modul de păstrare, perioada de păstrare și administrare. Administrarea reușită 

a gunoiului de grajd prin acumulare, păstrare și încorporare acestuia va asigura sporuri ale producțiilor 

agricole antreprenorilor și va contribui la diminuarea costurilor unitare ale recoltei. În Tabelul 4 vom 

calcula sporul recoltei la grâu de toamnă după aplicarea dejecțiilor animaliere în funcție de specii și 

tipul dejecțiilor. Drept bază de calcul s-au luat trei tipuri de dejecții animaliere pentru diversificarea 

opțiunile de aplicare a îngrășămintelor organice în funcție de ferma zootehnică, regiune și 

posibilitățile antreprenorilor. 

 

Tabelul 4. Calculul sporului recoltei la grâu de toamnă în urma aplicării dejecțiilor animaliere 

Tip de dejecții 

Dejecții solide de 

bovine în amestec 

cu material de 

așternut 

Dejecții lichide de 

bovine și porcine 

Dejecții solide de 

la găini 

Cantitatea medie încorporată la un ha, tone 20 40 10 

Gradul de asimilare a substanței 

active, % 

Azot 25% 35% 30% 

Fosfor 30% 30% 40% 

Kaliu 60% 60% 90% 

Cantitatea de macroelemente în 

calcul la o tonă de dejecții organice, 

kg 

Azot 5,0 2 20 

Fosfor 2,5 0,2 15 

Kaliu 6,0 1 10 

Cantitatea de macroelemente 

consumată la o tonă producție grâu 

de toamnă, kg 

Azot 35 35 35 

Fosfor 12 12 12 

Kaliu 20 20 20 

Sporul recoltei de grâu de toamnă 

din contul macroelementelor, tone 

Azot 0,71 0,80 1,71 

Fosfor 1,25 0,20 5,00 

Kaliu 3,60 1,20 4,50 

Sporul mediu a recoltei la un ha grâu de toamnă 

după aplicarea îngrășămintelor, tone 1,85 0,73 3,74 

Sursa: elaborată de autor după (Fala et al., 2020) 

 

Calculele obținute și prezentate în Tabelul 4 ne demonstrează spor al recoltei la producția de 

grâu de toamnă în urma încorporării dejecțiilor organice. Utilizarea dejecțiilor animaliere solide într-

o cantitate medie per ha de circa 20 de tone ar putea asigura circa 1,85 tone/ha spor producție, inclusiv 
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3,6 tone din contul influenței kaliului, 1,25 tone din contul influenței fosforului și 0,71 tone din contul 

îngrășămintelor de azot.  

Efectul dejecțiilor animaliere solide în amestec cu material de așternut după încorporarea în sol 

se menține în decurs de circa 5 ani, ceea ce, spre exemplu, asigură rotația culturilor agricole într-un 

asolament complet. 

Dejecțiile animaliere lichide aplicate cu o cantitate medie de 40 tone per ha asigură spor mediu 

al recoltei la grâu de toamnă de circa 0,73 tone, inclusiv 1,2 tone din contul îngrășămintelor de kaliu, 

0,8 tone din contul celor de azot și 0,2 tone din contul celor de fosfor. Acest tip de îngrășăminte mai 

este numit și complex de azot și kaliu și se regăsesc într-o cantitate mai mare în dejecțiile organice 

ale porcilor. Perioada de influență a îngrășămintelor organice lichide asupra conținutului de 

macroelemente în sol durează 2-3 ani în funcție de calitatea lor și a lucrărilor de încorporare. 

Dejecțiile solide de găini asigură cel mai mare randament al producției de grâu de toamnă. 

Aplicarea a 10 tone dejecții de găini per ha asigură un spor medie al recoltei de 3,74 tone per ha, 

inclusiv un spor de 5 tone din contul îngrășămintelor de fosfor, 4,5 tone a celor de kaliu și 1,71 tone 

din contul celor azot. Durata efectului acestui tip de îngrășăminte este de maximum 2 ani. Specialiștii 

în domeniu afirmă că, dejecțiile organice de la găini au cel mai mare efect în primul an de aplicare 

(Серая et al., 2009).  

Din calculele obținute, influența macroelementelor asupra recoltei este diferită, spre exemplu 

aplicarea dejecțiilor lichide asigură doar 0,2 kg substanță activă de fosfor la o tonă de dejecții, ceea 

ce este insuficient, și asigură un spor doar de 200 kg producție. Rezultatele prezentate demonstrează 

că aplicarea îngrășămintelor organice în mod unilateral, deseori, are o influență dezechilibrată asupra 

rezultatului. 

 

CONCLUZII 

1. Anual în țară se acumulează circa 6 mil tone de dejecții animaliere, dintre care circa 1/3 se 

formează în gospodăriile casnice, în terenuri de intravilan și în mod constant duc la degradarea 

mediului ambiant; 

2. Elaborarea, proiectarea și realizarea unui proiect național în vederea managementului 

dejecțiilor animaliere ar reuși consolidarea resurselor acestora în calitatea de îngrășăminte organice 

la nivel de întreprindere agricolă și gospodărie casnică; 

3. Cantitatea anuală de dejecții solide și lichide acumulată anual în întreprinderile agricole ar 

permite ameliorarea suprafețelor însămânțate cu grâu de toamnă în mod integral, iar încorporarea 

corecte a acestora ar dubla producția globală a acestei culturi; 

4. Susținerea crescătorilor de animale în construcția platformelor de depozitare a dejecțiilor 

animaliere trebuie să fie asigurată de către stat prin subvenționare și/sau de către fermierii care doresc 

să încorporeze îngrășăminte organice prin parteneriate de cooperare; 

5. Susținerea crescătorilor de animale în construcția platformelor de către fermierii interesați să 

se realizeze în formă contractuală pe o perioadă, să se calculeze în funcție de suprafața ameliorată 

estimată; 

6. Subvențiile acordate pentru construcția platformelor de depozitare a dejecțiilor să fie alocate 

în funcție de valoarea integrală a investiției. 
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Summary:  Land use structure is a product of human activities and local natural conditions. 

This structure consists of area proportion, space distribution and the influence of relationship between 

all land use types. Land use structure indicates the status of natural and socioeconomic development 

which affects the development of all aspects of society. Land use structure optimization involves 

activities to organize the land use structure more rationally, which primarily includes area 

proportioning and space distributing. Furthermore, optimization facilitates the coordination and 

sustainable development of the economy, society, and ecology (Herold, Couclelis, Clarke, 2005). 

Therefore, in the paper are presented and quantified several indicators of sustainable use of suburban 

lands in Chisinau municipality, Republic of Moldova. The described indicators were selected taking 

into account the required primary data (availability and accessibility): Land Cadastre of the Republic 

of Moldova, Geoportal, Statistical Data Bank, normative acts, etc. 

Keywords: Land, Suburban Area, Sustainable Land Use Indicators, The Naturalness Index of 

the Landscape, Human Pressure on Landscapes through Agriculture, The Environmental 

Transformation Index. 
 

INTRODUCTION 

Land is the terrestrial foundation of society; it is the platform for infrastructure and for 

residential, commercial and industrial areas, and is a source of economic growth. However, an 

increasing share of our planet’s land area is in some way modified by human activities, leading to 

unsustainable changes in our landscapes. Ever-increasing demands on the land from economic 

development, burgeoning cities and growing rural populations are driving unprecedented land use 

change. In turn, land use change is driving land degradation: soil erosion, nutrient depletion, salinity, 

water scarcity, pollution, disruption of biological cycles, and loss of biodiversity (Global Assessment 

of Land Degradation and Improvement (GLADA), UNCED 1992, UNEP 2006). 

The municipality of Chisinau was selectet for the research because here the interest on land is 

quite high, especially due to the intense suburbanization process in recent decades. The special 

importance of Chișinău municipality is determined by its political, social, economic and 

administrative functions which are extended throughout the territory of the country. During the last 

several decades in the process of municipality development is an increasing tendency of its integration 

with the suburban areas, in this way consequently, activating the agglomeration formation process, 

and also there are changes in land use. 

Thus, according to the general principles of formation of the exposed suburbanization process 

(Hesse, Siedentop 2018), the Republic of Moldova follows the Eastern European model. In the same 

vein the effects of urbanization can vary greatly due to the diversity of economic, industrial, land and 

expansionist policies. It should be mentioned that data need to be quantified therefore practical 

evaluation indicators are most suitable for a general overview. 
 

MATERIALS AND METHODS 

As mentioned above, the indicators for which the initial study data are accessible have been 

selected for this article. Studying the literature, we identify a multitude of indicators of land analysis 

depending on the interest or the problem to be solved, both internationally (Sustainable Land Use 

Indicators, by Ulrike Eppler and Leire Iriarte, in GLOBALANDS, Working Paper 3.2: the proposed 

set is composed of 7 themes/criteria and 17 indicators; Harbel, Shandl, 1998) and nationally (Bejan, 

Țîțu, 2013; Boboc et al., 2020; Cujbă et al., 2021). 
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For the first indicator the Decision of the Government of the Republic of Moldova no. 667 of 

July 23, 2010 for the approval of the Regulation on grazing and mowing was used. In the document 

we can find the stipulations, the conditions and methodology, as well as the allowable pressure on the 

grazing land and the conditions for its optimal provision. In this context, the methods and 

recommendations for determining the allowable pressure on pastures, as well as the area required for 

grazing of different groups of animals, were used to highlight the impact of different types of animals 

on pastures. In determining the values of these indicators were used the conversion coefficients per 

head conventional for cattle -1.0 (i.e. sheep and goats of all ages - 0.14) when calculating the pressure 

on the pastures, the recommended load norm for the Central Region of the country was used, namely 

8 conventional units per 10 ha of pasture. The destination and use of grazing land is an important 

factor in maintaining the ecological balance, especially when it is located next to human and/or 

technological settlements. Knowing the general condition of the pastures and / or the degree of 

pressure on them, but especially the regular monitoring of these indicators is a decisive factor in the 

sustainable use of these lands.  

The formula of Naturalness Index (Ni) was used, which is calculated at the level of 

administrative-territorial units, and represents the ratio between the area of forest landscapes and the 

total area (Bejan, Țîțu). 

The Naturalness Index of the Landscape = 
𝐹𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡′𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟𝑒𝑎
………………………………1 

Another researched indicator is the human pressure on landscapes through agriculture (Boboc 

et al., 2020) which is assessed in relation to: 

Agricultural Pressure =
𝐴𝑔𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑎𝑟𝑒𝑎

ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒
…………………………….2 

Next, we can mention that, the calculation of Environmental Transformation Index allows to 

assess the degree of ecological stability, starting only from the correlation of the surface of different 

categories of land. Even if it can be considered superficial, it highlights the irrational use of land, after 

which we can proceed to qualitative analysis (land organization, intensity of use, their degree of 

degradation, etc.) (Bejan Iu., Țîțu P., 2013).  

Environmental transformation Index =
𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑓𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡+𝑚𝑒𝑎𝑑𝑜𝑤+𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟)

𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑏𝑢𝑖𝑙𝑡−𝑢𝑝+𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒+𝑣𝑖𝑛𝑒𝑦𝑎𝑟𝑑+𝑜𝑟𝑐ℎ𝑎𝑟𝑑𝑠)
…..3 

It is known that the ecological stability of land decreases with increasing human impact, 

especially in the case of such categories of use, such as arable land, buildings, roads, etc. 

In order to highlight the distribution of information from a spatial point of view, Geographic 

Information Systems were used, through free and open software QGIS, version 3.16 - Hannover. 

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

Suburbs are areas that are adjacent to the main urban area, being characterized by mixed land 

use that includes urban and rural areas, with a mediate construction and population density as 

compared with urban and rural areas and accessible commuting distance to a city. As the transitional 

area between urban and rural areas, land-use change in suburbs is drastic, which generates negative 

effects on the environment. 

The effects of urban expansion have been discussed widely in existing studies, of which the 

urban sprawl catches most concerns (Feltynowski, 2015; Hamilton et al., 2005). Despite the many 

studies on urban sprawl, little attention has been paid to suburban expansion. The measurement of 

urban expansion usually relies on measuring the land transition that occurs beyond the built-up urban 

area. However, the boundaries of suburbs are usually larger than the scope of urban areas, and the 

land-use change in suburbs includes urban expansion. 

Referring to the fist assessed indicator, we can mention that in the Republic of Moldova the 

development and use of lands and pastures of localities is carried out based on the provisions of the 

Constitution and in accordance with the Law on Environmental Protection, Land Code, Law of the 

Republic of Moldova No. 591-XIV of 23.09.1999 on the green spaces of urban and rural localities, 

the Regulation on grazing and mowing and other normative acts. 
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Figure 1: Expansion of built-up area (red) and areas covered with forest vegetation (green) 

1992 compared to the 2015 year 

Source: https://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/  

In accordance with the Decision of the Government of the Republic of Moldova no. 667 of July 

23, 2010 for the approval of the Regulation on grazing and mowing, pasture users must ensure 

compliance with the allowable pressure on pasture, which is expressed per head of conventional 

animal per hectare. 

Figure 2: The pressure of the herd on the pastures 

Source: developed by the authors 

Thus, according to the data, cattle have a major impact on pastures for the whole period 

analysed. The impact of sheep and goats in 2016 was about 30 and 18.5% respectively compared to 

that of cattle. But over the years there has been an increase in pressure from the goat livestock 

throughout Chișinău municipality (Figure 2). 

The data in the table show that on average the impact of the existing livestock in the localities 

of Chisinau municipality is at an admissible level (0.9), at the same time this indicator records very 

high values in some suburbs of Bubuieci - 2.0; Bacioi 2,3; Condrița 4.1; Cricova - 6.1; Vatra - 12.3, 

as observed after analyzing the data in Table 1. 

 

Table 1: Parameters of the impact indicators on the grazing lands in the localities of Chisinau 

municipality (year 2020) 
  The surface of the 

pastures (ha) 
Area required 

(calculated) for 

livestock categories 

(ha) 

Impact indicator 
(Area required, ha 
/Existing area, ha) 

  

1. Chișinău city 2870 2699 0,9   
2. Sîngera town 752 566 0,8   

https://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/
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3. Băcioi commune 172 393 2,3  

4. Durlești town 141 85 0,6   

5. Vatra town 1 12 12,3  

6. Condrița commune 9 37 4,1  

7. Ghidighici commune 169 120 0,7   
8. Trușeni commune  244 150 0,6   
9. Codru town 107 35 0,3   
10. Vadul lui Vodă town 94 56 0,6   

11. Bubuieci commune 232 453 2,0  

12. Budești commune 144 90 0,6   
13. Colonița commune 222 163 0,7   
14. Cruzești commune 84 22 0,3   

15. Tohatin commune 67 82 1,2  

16. Cricova town 14 85 6,1  

17. Ciorescu commune 64 54 0,8   

18. Grătiești commune 203 226 1,1  

19. Stăuceni commune 151 47 0,3   

Source: calculated by the authors based on the data of the Land Cadastre of the Republic of Moldova 

and the Regulation on grazing and mowing. 

 

The Naturalness Index of the Landscape thus determines the degree of afforestation. Taking 

into account the values obtained from the calculation of this index, the degree of landscape damage 

was classified into 6 categories, being represented in Figure 3. 

  

Figure 3: The Naturalness Index of the 

Landscape 

Source: developed by the authors 

Figure 4: Human pressure on landscapes 

through agriculture (Chișinău municipality) 

Source: developed by the authors 

 

We mention that the result of calculating the formula above mentioned, on the first positions 

are the Vadul lui Vodă (it is the most attractive), later Trușeni, Cricova, Grătiești, Ghidighici, Durlești, 

Tohatin and Colonița. 

According to the FAO/UNESCO classification published in "La carte mundial des sols" (1964), 

4 categories of lands were established, being represented in Figure 4. This indicator was used to 

analyze the occupational character of the suburban population, thus demonstrating that the population 

lives in cities but still practice agriculture, therefore agriculture also has a detrimental impact (Boboc 

et al., 2020) on suburban lands. 
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Very less analyses are focused on environmental effect of land take on ecosystem services. The 

goal of reducing land takes with an integrative approach between analysis and policies of local land 

regulation need to be supported by a deeper consideration of two crucial aspects: land-use detection 

and the development of synthetic indicators for a multidimensional approach to land-take evaluation 

(Salta, St., Gardi C. 2015). 

 

Figure 5: Distribution of the values of the environmental transformation index within the localities 

of Chisinau municipality. 

Source: developed by the authors based on research: Bejan Iu., Țîțu P., 2013. 

 

In order to develop an optimal system for the use of natural resources, including land, it is 

necessary to carry out quantitative assessments. In this regard, the study method through the 

Environmental Transformation Index of land is interesting, which is calculated as a ratio between the 

area occupied by the forest compared with the built-up and cultivated areas, expresses the degree of 

artificialization of the natural environment. The initial formula, developed initially by Maruszczak 

(1988) as a ratio between the surface of forests and meadows and the built surface, gives information 

on the intensity of anthropogenic change of the landscape. 

 

CONCLUSIONS 

Land use assessment indicators ensure the quick information regarding the state of the land, the 

differences concerning permissible levels, as well as the identification of transformation processes. 

They represent synthetic values resulting from measuring the impact factors. Based on these 

indicators can be developed decisions, forecasts and strategies for sustainable exploitation of the land 

especially with respect to suburban territories. 
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Abstract: The future of a landscape area is directly related to the sustainability of land use: they 

must be used in the production of goods and services in such a way that, in the long term, the natural 

resource base is not destroyed. The way different habitats, types of cover or populations are placed 

on a landscape affects what is present and what is happening in any particular place in the landscape. 

An approach to the protected area in terms of conservation is well aligned with the perspective of the 

patch matrix in landscape ecology. Efforts by conservation planners and land managers to achieve 

their conservation objectives may miss the target if they focus only on protected areas without taking 

into account the functional links with the surrounding landscape. 

Cuvinte - cheie: peisaje, dezvoltare durabila, ecologia peisajelor. 

 

INTRODUCERE 

Dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-

economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui echilibru între aspectele sociale, 

economice și ecologice și elementele capitalului natural. Pentru a fi eficientă, dezvoltarea durabilă 

trebuie, prin urmare, să susțină populațiile de specii, ecosistemele din care fac parte și habitatele de 

care au nevoie pentru a persista și a prospera. În multe cazuri, aceasta înseamnă protejarea locurilor 

pentru biodiversitate. 

Ecologia peisajului studiază structura, configurația spațială și contextul acestor locuri și 

modalitățile prin care acestea influențează procesele ecologice și suferă schimbări, pe care ecologiștii 

peisajelor le consideră fascinante. 

Dezvoltarea durabilă și ecologia peisajului împărtășesc, de asemenea, o provocare comună: 

trăim într-o lume a populației umane în plină dezvoltare, a dezvoltării rapide și a exploatării erozive 

a resurselor naturale, toate conduse de dorințele legitime ale oamenilor pentru o viață mai bună. Se 

fac investiții majore pentru a pune deoparte locuri pentru conservare, fără a lua în considerare 

utilizările solului din trecut și prezent în peisajele înconjurătoare, cu atât mai puțin traiectoriile 

probabile ale viitoarei schimbări de utilizare a terenului. 

Unul dintre mesajele esențiale ale ecologiei peisajului este că contextul - împrejurimile unui 

petec (patch) de peisaj sau „loc” - contează. Modul în care diferite habitate, tipuri de acoperire sau 

populații sunt așezate pe un peisaj afectează ceea ce este prezent și ce se întâmplă în orice loc anume 

din peisaj. O mare parte din accentul tradițional de conservare a fost, cu toate acestea, pe protejarea 

acelor locuri particulare, locuri care au o valoare de conservare extraordinară. Această abordare este 

formalizată în noțiunea de arii protejate. Aceste zone - rezervații naturale, refugii faunei sălbatice, 

parcuri naționale, zone sălbatice și altele asemenea - sunt gestionate în primul rând pentru a-și menține 

sau restabili valorile naturale, de obicei sub egida unei agenții guvernamentale, a unui trust de terenuri 

sau a unei organizații de conservare. 

O abordare a ariei protejate în perspectiva conservării se aliniază bine cu perspectiva matricei 

de patch-uri în ecologia peisajului [1]. Zonele protejate sunt privite ca locuri (pete) care sunt 

scufundate într-un fundal (matrice) al altor acoperiri și utilizări ale terenului. Deși matricea 

înconjurătoare poate avea uneori o valoare de conservare neutră sau pozitivă, este de obicei privită ca 

fiind contrară intereselor de conservare. O conservare majoră se realizează în peisaje foarte 

fragmentate, unde petecele cu valoare de conservare ridicată sunt adesea înconjurate de o mare de 

utilizări umane, deci nu este surprinzător faptul că această abordare matricială a zonelor protejate a 

persistat în conservare. Dar această abordare este incompletă și miopă. 

Ecologia peisajului ne spune că „ matricea”este departe de a fi uniformă și nu toate locurile din 

ea sunt lipsite de valoare de conservare. Peisajele sunt mozaicuri ale locurilor cu acoperire vegetativă 
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diferită, comunități ecologice și utilizări ale solului. Aceste locuri, indiferent dacă sunt elemente  de 

peisaj puternic delimitate („patch-uri ”) sau zone care se clasifică între ele peste gradiente sau ecotone, 

sunt interconectate atât structural, cât și funcțional. 

Interacțiunile și interdependențele dintre indivizi și populații dintr-o zonă protejată sau petic de 

peisaj și mozaicul peisajului înconjurător au consecința modificării „zonei eficiente” a unei zone 

protejate. Mișcarea în peisajul înconjurător creează o zonă funcțională mai mare decât cea descrisă 

pe o hartă a unităților administrative, de proprietate sau de gestionare. Eforturile planificatorilor de 

conservare și ale administratorilor de terenuri pentru a-și atinge obiectivele de conservare pot rata 

obiectivul dacă sunt axate doar pe arii protejate fără a lua în considerare legăturile funcționale cu 

peisajul înconjurător. Consecințele pot fi deosebit de supărătoare dacă zona protejată este mică în 

raport cu scările în care operează populațiile sau speciile de interes pentru conservare. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Pentru realizarea analizei dinamicii, eterogenității și fragmentării patch-urilorsunt necesare 

hărți topografice, imagini ortofoto, imagini satelitare din diferiți ani de referință pentru a face 

comparație și pentru a identifica și stabili schimbările. De asemenea, se poate lua în considerare 

analiza categoriilor de peisaje la nivel de patch,clasă sau la nivelul întregului peisaj. Identificarea 

fenomenelor de schimbare este realizată prin generarea hărților care indică creșterea sau descreșterea 

suprafețelor terenurilor. O metodă rapidă și utilă de estimare a dinamicii peisagistice o constituie 

metricii peisagistici, care se pot aprecia cu ajutorul programelor FRAGSTATS și ArcGIS (cu 

extensiile Patchanalyst și Patch Grid). 

 

REZULTATE ŞI DISCUȚII 

Studiul ariilor protejate recunoaște și încorporează eterogenitatea mozaicurilor peisagistice și 

implică analiza contextului, amenințările externe și amploarea. Locurile dincolo de granițele ariilor 

protejate sunt adesea locurile în care oamenii trăiesc și muncesc, unde activitățile umane creează și 

modifică peisajul [5,3,2]. Cel mai adesea, acestea sunt considerate locurile în care oamenii și 

biodiversitatea intră în conflict. Utilizările peisajului de către om sunt considerate amenințări la adresa 

biodiversității. Într-adevăr, pierderea habitatului și fragmentarea din cauza utilizărilor terenurilor 

umane sunt considerate pe scară largă ca fiind cauzele preeminente ale scăderii populațiilor de specii 

și ale pierderii biodiversității [6]. Aceasta, desigur, este o forță motrice în spatele eforturilor de a pune 

deoparte locuri ca rezervații naturale și arii protejate. 

În loc să se adopte o abordare care priveste locurile ca „protejate” sau „neprotejate” (și, prin 

urmare, cu o valoare de conservare redusă), conservarea ar fi mai bine deservită prin recunoașterea 

faptului că utilizările terenurilor sunt distribuite într-un spectru de intensități diferite de utilizare și 

impacturi potențiale asupra biodiversității. În general, ne așteptăm ca capacitatea locurilor din peisaj 

să susțină biodiversitatea nativă într-un mod durabil și să scadă pe măsură ce intensitatea utilizării 

umane a acestor locuri crește. 

Este probabil să existe un anumit prag de creștere a intensității utilizării terenurilor în care 

valoarea biodiversității scade sub un nivel care va menține populații viabile de specii cheie, 

ecosisteme naturale funcționale sau alte obiective de conservare. Deciziile privind utilizarea 

terenurilor sunt, de obicei, conduse mai mult de economie decât de biodiversitate. 

Schimbările în structura peisajului înglobează trecutul, prezentul și viitorul unui areal 

peisagistic într-un tot unitar. Importanța înțelegerii trecutului rezultă din faptul că nu este posibilă o 

evaluare completă a situației actuale a unui mozaic peisagistic fără a cunoaște cel puțin istoria sa 

recentă [1]. Pe când viitorul unui areal peisagistic este direct legat de sustenabilitatea utilizării 

terenurilor: acestea trebuie folosite în producerea de bunuri și servicii de așa natură ca, pe termen 

lung, baza de resurse naturale să nu fie distrusă [4]. 

 



98 

Fig.1. Distribuția spațială a peisajelor din bazinul hidrografic Nîrnova 

(1982-2013) 

 

Fig.2.Indicele Binar al schimbărilor,  

bazinul hidrografic Nârnova 

În continuare vom analiza schimbările care au avut loc în modul de utilizare a terenurilor pentru 

doua regiuni – bazinul hidrografic Nârnova și Codrii de Nord - prin analiza comparativă între doi ani 

de referință al indicelui Binar. La baza analizei efectuate au stat hărți de acoperire a terenurilor 

realizate în anii 1982 și 2013 (hărți topografice la scara 1:50000). În acest sens, au fost identificate și 

analizate trei categorii de peisaje (naturale, antropizate și antropice) și nouă tipuri de peisaje (acvatice, 

pomicole, urbane, silvice, de pajiște, spații construite non-rezidențiale, arabile, viticole și ocupate cu 

tufișuri și arbuști). Modul de ocupare a terenului propriu-zis a fost vectorizat și spațializat în figura 

1,3 și 4 (1982-2013).  

Fig.3. Distribuția spațială a peisajelor din regiunea 

Codrii de Nord, anul 1982 
Fig.4. Distribuția spațială a peisajelor din regiunea 

Codrii de Nord, anul 2013 
Identificarea fenomenelor de schimbare este realizată prin generarea hărților care indică 

creșterile și scăderea suprafețelor terenurilor. 

Pentru conservatori, obiectivul este de a găsi modalități de menținere a biodiversității, prin 

direcționarea și prioritizarea locurilor de gestionare a protecției sau conservării și prin promovarea 

unor politici de mediu solide. Pentru ecologiștii peisajului, obiectivul este de a utiliza o înțelegere a 

modelelor și proceselor peisagistice pentru a proiecta și gestiona utilizarea terenului în moduri care 

promovează bunăstarea oamenilor și a naturii. Ambele vizează îmbunătățirea durabilității peisajelor, 

pentru biodiversitate și pentru oameni. 

În perioada de timp analizată (1982 - 2013) au fost semnalate o serie de modificări esențiale în 

structura peisagistică a ambelor zone de studiu. Cea mai mare reducere a suprafețelor au suferit-o 

peisajele viticole și cele arabile (figurile 1,3 și 4), iar o creștere semnificativă au avut suprafețele 

ocupate de peisajele silvice și a celor de pajiște. Au rămas nemodificate sau cu modificări 
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nesemnificative suprafețele ocupate de peisajele acvatice, pomicole, cele ocupate de tufișuri și arbuști 

și cu suprafețe construite non-rezidențiale.  

Indicele Binar al schimbărilor 

Cunoașterea datelor cu privire la 

suprafețele modificate și cele 

nemodificate în perioada de timp 

analizată, a oferit posibilitatea de a 

calcula și spațializa Indicele Binar 

(BCI), un indicator important în 

aprecierea dinamicii spațio-

temporale a peisajelor (fig 2 și 5): 

BCI = (NCH% – CH%)/(NCH% + 

CH%), 

unde: NCH% - ponderea peisajelor 

nemodificate, iar CH% - ponderea 

peisajelor modificate (transformate 

în alte tipuri) în intervalul de timp 

analizat [T1.T2], în cazul nostru T1 

=1982 iar T2 = 2013.  

Așadar, în perioada de referință, 48,7% din teritoriul Codrilor de Nord și-a modificat modul de 

utilizare, restul 51,3% rămânând nemodificate. În acest sens, valoarea Indicelui Binar este de 0,02, 

ceea ce reprezintă un grad de modificare mare. În cadrul bazinului hidrografic Nârnova 44% din 

teritoriu și-a modificat modul de utilizare iar neschimbate au ramas 55%, iar valoarea Indicelui Binar 

constituie 0,1. 

 

CONCLUZII  

Peisajul geografic este rezultatul conlucrării dintre factorii naturali și cei antropici. Raporturile 

dintre aceste două categorii de factori s-au modificat în timp, astfel încât peisajul se află într-o 

continuă transformare și diversificare. În acest sens, putem ferm concluziona faptul că structura 

peisagistică a ambelor zone de studiu în perioada anilor 1982 – 2013 a suferit modificări substanțiale, 

care au afectat în mod direct starea mediului în ansamblu din regiune a de studiu. 

Dinamica peisajelor geografice a fost analizată prin evidențierea modificărilor survenite la nivel 

de tip de peisaj, modificări ce au fost determinate de o serie de factori naturali și antropici. Cele mai 

evidente schimbări au fost înregistrate la nivelul peisajelor naturale, reprezentate de peisajele silvice 

și de pajiște. Modificările în structura peisajelor de 50% denotă faptul că sunt necesare acțiuni și 

politici de redresare a situației peisajelor așa ca: reîmpădurirea, plantarea fîșiilor de protecție 

forestiere, stoparea desțelenirii pajiștilor etc. Acțiuni care în timp vor permite o dezvoltare durabilă. 
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Abstract: The article analyses the process of forming a circular economy as part of a gradual 

transition to a modern sustainable socio-economic development. It reports on the role of the circular 

economy in saving resources, minimizing waste and reducing pressure on the environment while 

achieving significant economic and social results. Particular attention is paid to the study of barriers 

to the development of a circular economy in the Republic of Moldova, as well as to the opportunities 

to move from the linear model of the economy to a circular one. 
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INTRODUCERE 

Lipsa din ce în ce mai acută de materii prime și resurse energetice, volatilitatea prețurilor pe 

piețele produselor, creșterea poluării mediului, inclusiv prin emisiile masive de gaze cu efect de seră, 

creșterea temperaturii și poluarea cu diverse deșeuri a zonelor marine, creșterea terenurilor ocupate 

sub depozite de deșeuri industriale și menajere, ce contribuie la reducerea, pe o perioada lungă de 

timp a suprafețelor teritoriilor valoroase din punct de vedere economic etc. iau determinat pe 

întreprinzători, politicieni, comunitatea științifică și cetățenii obișnuiți să regândească modelul 

tradițional al economiei. Actualmente o atenție mai sporită capătă conceptul de economie circulară, 

bazat pe care conține lanțul „ia, face, refolosește” [1]. Dezvoltare economică și socială sustenabilă 

determină gestionarea eficiență a materiilor prime, a deșeurilor, a produselor secundare, a energiei, 

etc. care să permită conservarea resurselor naturale limitate ale planetei și protejarea mediului. 

Literatura de specialitate identifică trei caracteristici cheie inerente unei economii circulare: în 

primul rând, un control sporit asupra resurselor naturale și menținerea unui echilibru durabil al 

resurselor regenerabile pentru păstrarea și menținerea unui nivel inepuizabil al capitalului natural; în 

al doilea rând, optimizarea proceselor de consum prin producerea și distribuția produselor, 

componentelor și materialelor care corespund celui mai înalt nivel de reutilizare; în al treilea rând, 

identificarea și prevenirea externalităților negative ale activităților de producție curente pentru a spori 

eficiența sistemelor economice și ecologice [9]. 

Economia circulară este o economie cu caracter închis și recuperator, care presupune crearea 

unui ciclu de dezvoltare continuă, ce păstrează capitalul natural și îi crește valoarea sa, sporind 

randamentul resurselor prin optimizarea utilizării acestora [2]. Totodată, putem menționa că, 

economia circulară este o componentă a dezvoltării durabile, care aduce în prim plan nevoia de 

optimizare a consumurilor de resurse pentru a preveni, a reduce risipa și a promova reutilizarea. 

Reieșind din definiția și aspectul multilateral, eeconomia circulară nu poate fi aplicată unui singur 

domeniu de activitate sau pentru anumite resurse, ea poate și trebuie să fie extinsă la nivelul tuturor 

sectoarelor de activitate prin intermediul diferitelor tipuri de sinergii.  

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Metodologia de cercetare științifică, aplicată în prezenta lucrare ne-a servit pentru aprofundarea 

studierii și cunoașterii aspectelor specifice economiei circulare, caracteristicilor cheie și a 

perspectivelor de dezvoltare ale acesteia. Unul din mijloacele de cercetare este cunoașterea științifică 

realizată pe parcurs, treptat și gradual, ceea ce a permis perceperea și sesizarea esenței fenomenelor, 

cunoașterea aprofundată a legăturilor funcționale dintre economia circulară și direcțiile de optimizare 

a consumurilor de resurse. Explicarea, interpretarea și analiza sunt metode utilizate în identificat 

perspectivelor de aplicare a modelelor de afaceri circulare într-o serie de sectoare ale economiei, 



101 

oferindu-ne bază în formularea concluziilor și acțiunilor strategice. Sinteza a facilitat abordarea 

informațiilor teoretice și a rezultatelor cercetării prin care am obținut generalizarea problemelor 

expuse în lucrare. Comparația a permis examinarea posibilităților implementării acestora în 

activitățile practice ale companiilor, stabilindu-se astfel, punctele forte și slabe. În calitate de indicator 

ce apreciază efortul de reducere a deșeurilor am analizat capacitatea deșeurilor, calculat ca raportul 

dintre valoarea deșeurilor totale și a PIB. 

 

REZULTATE SI DISCUȚII 

Tranziția către o economie circulară, cu o utilizare mai eficientă a resurselor implică mai multe 

provocări în materie de politici, cum ar fi: stimularea ecoinovării, creșterea eficienței energetice, 

creșterea proporției de deșeuri municipale reciclate. Creșterea economică, concomitent cu dezvoltarea 

tehnologiilor moderne, a condus la majorarea cererii de produse și servicii și, implicit, la o creștere a 

consumului de energie și resurse. Multe probleme de mediu, apărute în ultimele decenii, sunt 

rezultatul modul în care noi producem și consumăm printre care putem menționa: încălzirea globală, 

poluarea, epuizarea resurselor naturale și pierderea biodiversității. [13] De asemenea, un impact 

semnificativ asupra mediului îl au și produsele pe care noi le consumăm zilnic, începând de la materia 

primă necesară pentru fabricarea acestora și finisând cu energia necesară pentru utilizarea lor, precum 

și cu deșeurile care rezultă în urma scoaterii lor din uz. 

Una dintre problemele acute în formarea unei economii circulare în Republica Moldova este 

creșterea, sub formă de  avalanșe, a deșeurilor de producției și consum, agravarea problemelor sociale 

și de mediu provocate de această creștere. 

Tabelul 1. Analiza dinamicii formării, utilizării, nimicirii sau depozitării deșeurilor în Republica 

Moldova 

  2010 2011 2012 2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Deșeuri 

totale, mii 

tone 

2781 2785 3277 3438 

 

2678 4831 2484 2531 2487 2198 

inclusiv: 

deșeurilor 

de producție 

și consum, 

mii tone 

1 860 1 845 2 430 2 512 

 

1 831 3 981 1 610 1 605 1 597 1 222 

Deșeuri 

nimicite sau 

depozitate la 

gunoiște, 

mii tone 

- - - 1993 

 

1522 1397 1165 3476 105 3338 

Utilizarea 

deșeurilor la 

întreprinderi 

mii tone 

- - - 585 

 

622 610 479 550 709 280 

PIB, preturi 

curente, mil 

lei 

86275 98773 105480 119533 

 

133482 145754 160815 178881 192509 210378 

Capacitatea 

deșeurilor, 

bani 

0,003 0,003 0,003 0,003 

 

0,002 0,003 0,002 0,001 0,001 0,001 

Rata de 

reciclare a 

deșeurilor, 

% 

- - - 17,0 

 

23,2 12,6 19,2 21,7 28,5 12,7 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS [14] 
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În prezent, cantitatea de deșeuri de producție și consum în Republica Moldova înregistrează o 

reducere, însă rata de utilizare și eliminare a deșeurilor este destul de modestă. Totuși, pe fundalul 

tendinței de sporire a PIB, reducerea valorii deșeurilor totale se apreciază ca pozitivă. În dinamica 

anilor 2010-2019 capacitatea deșeurilor se reduce de la 0,003 la 0,001 bani care ne arată o tendință 

de creștere a eficienței folosirii resurselor țării. Rata de reciclare a deșeurilor în perioada anilor 2010-

2019 are o variație neuniformă. Cea mai înaltă rată a fost atinsă în anul 2018 și a constituit 28,5%, iar 

cea mai joasă în anul 2015 – 12,6%. Astfel în anul 2019 rata de reciclare a deșeurilor practic s-a redus 

până la nivelul anului 2015 și a constituit 12,7%. Reducerea în anul 2019 a acestui indicator este o 

tendință negativă, deoarece a crescut ponderea deșeuri nimicite sau depozitate la gunoiște față de anul 

2018 de peste 30 ori. 

În Republica Moldova, gestionarea integrată a deșeurilor este abia la etapa de constituire și se 

confruntă cu o serie de probleme precum infrastructura slab dezvoltată, deficitul de resurse financiare, 

cadrul normativ în curs de dezvoltare, statistici incoerente, etc. 

În profil teritorial formarea și reciclarea deșeurilor de producție și consum variază în 

dependență de regiunea de dezvoltare. 

 

Tabelul 2. Formarea și reciclarea deșeurilor de producție și consum în profil teritorial, mii tone 
 2018 2019 

Deșeuri 

formate 

Deșeuri 

reciclate 

Deșeuri 

nimicite sau 

depozitate la 

gunoiște 

Deșeuri 

formate 

Deșeuri 

reciclate 

Deșeuri 

nimicite sau 

depozitate la 

gunoiște 

Total 1 597,3 709,0 1 004,7 1 222,0 279,5 3 337,8 

Municipiul 

Chişinău  
166,9 18,4 310,2 104,0 12,8 846,9 

Nord   625,9 179,8 277,9 525,5 159,6 2 193,6 

Centru  565,3 423,1 266,8 397,0 47,9 161,8 

Sud  156,7 73,9 98,5 118,5 39,9 88,8 

UTA Găgăuzia  82,5 13,8 51,3 77,0 19,3 46,7 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor BNS [14] 

În Republica Moldova, gestionarea integrată a deșeurilor este abia la etapa de constituire și se 

confruntă cu o serie de probleme precum infrastructura slab dezvoltată, deficitul de resurse financiare, 

cadrul normativ în curs de dezvoltare, statistici incoerente, etc. La momentul actual responsabilitatea 

pentru gestionarea deșeurilor aparține administrațiilor publice locale. Consiliul local, în limita 

resurselor financiare, aprobă resursele alocate pentru anul bugetar respectiv, și este înzestrat cu 

dreptul de a asigura crearea unui sistem eficient de gestiune integrată a deșeurilor, însă potențialul 

financiar al acestor autorități este redus. Aproximativ 98% din cantitatea de deșeuri colectate de 

serviciile de salubrizare, au fost eliminate prin depozitare, colectarea selectivă fiind organizată parțial 

în mun. Chișinău și câteva centre raionale. Eliminarea deșeurilor prin depozitare, de cele mai multe 

ori în locuri neautorizate, nesupravegheate și supraîncărcate, au un impact negativ enorm asupra 

mediului și a sănătății populației, prin poluarea apelor de suprafață, a apelor subterane, a solului, 

aerului și a mediului în general. 

Actualmente multe asociații promovează proiecte care au la baza principiile economiei 

circulare. De exemplu, European Remanufacturing Network (ERN, creată în 2015) [6]. Pentru 

asigurarea activității acestei rețele, au fost sintetizate eforturile mai multor sectoare, precum: 

organizații guvernamentale, sectorul de afaceri, sfera de cercetare, ceea ce a permis efectuarea 

studiilor analitice de piață, găsirea și, ulterior, implementarea celor mai bune practici ale modelelor 

de afaceri. În același timp, problema angajării și ocupării forței de muncă se transformă în necesitatea 

respectării cerințelor de mediu și cooperării pe termen lung. [7]. Crearea programelor și inițiativelor 

nu este capabilă doar să ofere tranziție către circularitate, dar și să asigure tranziția factorilor 

interdependenți, atunci când inițiativele unei părți sunt capabile să îmbunătățească transformarea 

celeilalte: foaia de parcurs pentru economisirea resurselor în Uniunea Europeană; Programului de 

acțiune 7th EAP, ce ține de mediul înconjurător și sporirea eficienței resurselor în Europa; Obiectivele 

de Dezvoltare Durabilă; activități în cadrul Uniunii G7, care vizează utilizarea eficienta a resurselor; 
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re-fabricarea, ca unul din principalele domenii de lucru în cadrul G7, precum și dezvoltarea proiectării 

ecologice; etc [12]. În calitate de direcțiile de dezvoltare a economii circulare cu potențial sporit la 

nivel de afacere sau consumator putem atribui: eco-proiectarea,  reciclarea produselor uzate și a 

deșeurilor, logistică returnabilă, carsharing și carpooling, închiriere pe termen scurt a spațiilor, 

crowdfunding (finanțare colectivă), dezvoltarea piețelor de vânzări în format C2C, închiriere de 

lucruri și servicii B2B [9]. Aceste idei de afaceri sau consum sunt îndreptate spre extinderea ciclului 

de viață al utilizării produsului, consumul rațional, permit economisirea resurselor materiale și 

evitarea achiziționării de bunuri de o singură folosință. 

 

CONCLUZII 

La nivel național, dar și la nivel european, toate provocările legate de implementarea și 

monitorizarea economiei circulare țin de necesitatea de actualizarea legislației naționale, încurajarea 

factorilor interesați pentru dezvoltarea de standarde pentru acele tipuri de fluxuri de deșeuri care 

necesită norme. Direcțiile strategice pentru tranziția către o economie circulară include următoarele 

acțiuni: reducerea divergențelor dintre politicile economice și de mediu; stimularea cercetării și 

dezvoltării, a inițierii afacerilor în acest domeniu; popularizarea culturii ecologice în societate; 

introducerea standardelor de mediu. Unele ținte sunt stimulante și necesită abordări inovatoare atât la 

nivel național, cât și european așa ca:  deșeurile alimentare, care au prevăzute o țintă indicativă de 

reducere a deșeurilor alimentare la nivelul Uniunii de 30% până în 2025 și de 50% până în 2030. 
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HARTA STRUCTURII ÎNVELIȘULUI DE SOL DIN CADRUL COMUNEI CIGÂRLENI 

 
N. ȘALAGINA, I. ROZLOGA, A. DANILOV  

Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului  “Nicolae Dimo” 

 

Abstract. The soil is a natural body, which was formed under the action of pedogenetic factors 

such as climate, lanscape, parent rocks, flora, fauna and time. Lately, the anthropogenic factor has a 

great influence on the properties of soils. The human society currently endowed with high technical 

performance, advanced methodologies, contributes substantially to the increase or decrease of soil 

fertility. The capitalization conditions of the agricultural lands are closely correlated with the 

pedogenetic factors mentioned above, which favor the rational-scientific use of the soil on the 

researched territory. The pedological materials constitute the informational basis for the design and 

organization of the territory, as well as for a series of hydrotechnical, pedo-ameliorating, forestry, 

agrochemical aspects etc.  

Keywords: digital soil map, soil samples, chemical and physico-chemical parameters. 

 

INTRODUCERE 

Republica Moldova se încadrează în regiunea cu o stare pedoameliorativă critică unde 

agrolandşafturile se caracterizează prin utilizarea superintensivă a acestora. În ultimele decenii multe 

probleme ecopedologice s-au agravat considerabil în legătură cu degradarea potenţialului resurselor 

de sol. În ultimii ani sa intensificat tendinţele negative pedoameliorative exprimate prin procesele de 

degradare cum ar fi: eroziunea de suprafață și adâncime, dehumificația, solonețizarea și solonețizarea, 

hidromorfizarea, slitizarea, alunecările de teren ș.a. Una din principalele componente ale problemelor 

ecologice constă în faptul că resursele de sol se folosesc iraţional. Prevenirea intensificării proceselor 

negative este posibilă cu ajutorul indentificării și poziționării spațiale a arealelor de sol actualizate.  

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Delimitarea hotarelor între unitățile de sol subordonate taxonomic - este etapa cea mai 

complexă și importantă a cercetării. La cartografiere s-a utilizat metoda comparativă-geografică a lui 

VV Dokuchaev. Cu ajutorul acesteia se stabilesc legăturile naturale între soluri și factori de formare 

a solului [1]. Cea mai completă formă numerică a factorilor care determină proprietățile solului, într-

un anumit punct sunt reflectate în modelul SCORPAN [2]. 

Pe parcursul ultimilor ani în Republica Moldova tot mai larg este utilizat sistemul 

informaţional-geografic. Au apărut seturi de materiale cu imagini satelitare şi fotogrametrice de 

rezoluţie înaltă. Folosirea sistemului informațional geografic (SIG) şi a aparatajului modern la 

lucrările de cartografiere s-a realizat în cadrul teritoriului comunei Cigârleni. Cercetările au fost 

efectuate de către colaboratorii laboratorului Sistemul Geoinformațional Pedologic și Agricultura de 

Precizie și laboratorului Ameliorarea și Protecția Solului ale Institutului de Pedologie, Agrochimie 

şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”. 

La elaborarea studiului au fost folosite următoarele materiale: harta pedologică al comunei 

Cigârleni raionului Ialoveni (ciclul I) la scara 1:10000; harta pedologică al comunei Cigârleni 

raionului Ialoveni (ciclul II) la scara 1:10000; materialele de teledetecţie spaţială „Orto-Foto” – 2016. 

Materialele menţionate au fost racordate la sistema naţională de referinţă MoldRef-99. 

Au fost efectuate lucrările de cercetare în câmp pentru actualizarea și corectarea limitelor 

contururilor de sol, a formelor de degradare a terenurilor dimensionate digital în birou de pe 

materialele  de teledetecție geospațiale.  Lucrările au fost efectuate în programul MapInfo (2D) și 

ArcGIS (3D). Cercetările au fost efectuate în conformitate cu „Instrucţiunile privind cercetările 

pedologice la atribuirea terenurilor pentru necesităţi de stat şi obşteşti” aprobate în anul 1991 [3], 

„Regulamentului cu privire la conţinutul documentaţiei cadastrului funciar general” aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 24 din 11.01.1995 [4]. 
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Pentru evaluarea stării de calitate a solurilor și actualizarea materialelor cartografice pedologice 

au fost prelevate 65 probe de sol din 13 profile. În laborator sau efectuat analiza probelor de sol și 

determinați indicii fizico-chimici și chimici. Toate materialele de câmp și de birou au fost supuse unei 

analize conjugate şi studiate în sistem [5]. Ulterior acestea au fost utilizate la elaborarea informației 

cartografice actualizate. Rezultatul lucrărilor geoinformaţionale a fost finalizat cu elaborarea setului 

de hărţi digitale tematice din teritoriul comunei Cigîrleni, raionului Ialoveni. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

După raionarea pedogeografică teritoriul respectiv se atârnă către raionul 9 a Silvostepei 

Dealurilor Sud-Estici ale Codrilor (80 % din teritoriul comunei) cu cernoziomuri levigate și raionul 

8 a Pădurilor Colinelor Codrilor (20 % din teritoriul comunei) cu soluri cenușii [6]. 

Pentru lucrările de cartare pedologică în teren preventiv a fost pregătită în format digital harta 

inițială a învelişului de soluri din com. Cigârleni în baza materialelor IPAPS ”Nicolae Dimo” (ciclul 

I) la scara 1:10000. În cadrul obiectului s-au evidenţiat 165 de contururi (figura 1) care ocupă o 

suprafață de 5755,07 ha. În structura învelișului de sol predomină solurile cenușii cu cca 58 % unde 

prevalează cele molice cu 36 % (tabelul 1). Pe locul secund se află cernoziomurile (21 %) reprezentate 

prin levigate (7,5 %) și obișnuite și tipice a câte 4 %. Suprafața solurilor deluviale constituie 9,6 %. 

Alunecările de teren constituie 5,4 %. Majoritatea solurilor posedă textura luto-argiloasă (65 %) și 

lutoasă (17 %). Bonitatea mijlocie a solurilor pe comună alcătuiește 63,2 puncte. 

 

  
 

     Fig. 1. Harta subtipurilor de sol (ciclul I)             Fig. 2. Harta subtipurilor de sol (ciclul II) 

 

De asemenea în cadrul lucrărilor au fost utilizate materialele de arhivă a dosarului pedologic al 

institutului IPOT (ciclul II) din com. Cigârleni la scara 1:10000. A fost scanată harta pedologică, 

trecută în format de raster și racordată la sistena națională de coordonate MoldRef-99. Materialele au 

fost vectorizate și întrodise datele atributive a arealelor de sol. Concomitent au fost analizate dfatele 

analitice pe 19 profiluri de sol, ulterior fiind întroduse în baza de date. Materialele se referă numai la 

ternurile cu folosință agricolă. Conform analizei efectuate s-au evidenţiat 111 areale (figura 2) care 

ocupă o suprafață de 1854,49 ha. În structura învelișului de sol predomină cernoziomurile cu  82,4 % 

unde prevalează cele carbonatice cu 51 % și cele levigate cu 22 % (tabelul 1). Pe locul secund se află 

solurile aluviale cu cernoziomurile 8 %. Alunecările de teren constituie 3,5 %. Majoritatea solurilor 

posedă textura luto-argiloasă (57 %) și argilo-lutoasă (35 %). Bonitatea mijlocie a solurilor pe comună 

alcătuiește 50 puncte. 

În rezultatul efectuării lucrărilor de birou, teren și laborator au fost colectate un șir larg de date 

factologice. Toate materialele cartogrfice și textuale au fost supuse unei analize conjugate şi studiate 

în sistemă. Actualizarea structurii învelișului de sol al comunei Cigârleni a fost înfăptuită cu utilizarea 

sistemului geoinformaţional  [7]. Ca rezultat s-a elaborat harta pedologică digitală la scara 1:5000 

(figura 3). După excluderea din suprafața solurilor a terenurilor de infrastructură (sistemul 

hidrografic, rețeaua de drumuri, localităților, dambelor ș,a,) pe hartă au fost evidențiate 1346 de 
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contururi de sol față de 165 inițiale. Suprafața învelișului de sol s-a redus de la 5755,07 ha  până la 

5470,5 ha (tabelul 1).  

 

Tabelul 1 Caracteristica inițială și actualizată a solurilor  

Denumirea solului 

Ciclul I Ciclul II Actualizată 

Supafata, 

ha 

% din 

supafata 

solurilor 

Supafata, 

ha 

% din 

supafata 

solurilor 

Supafata, 

ha 

% din 

supafata 

solurilor 

Sol cenuşiu albic 218.05 3.79   215.17 3.93 

Sol cenuşiu tipic 1062.92 18.47   1056.52 19.31 

Sol cenuşiu molic 2061.98 35.83   1775.84 32.46 

Cernoziom argiloiluvial 72.17 1.25   39.91 0.73 

Cernoziom levigat 430.78 7.49 403.35 21.75 650.78 11.90 

Cernoziom tipic 236.46 4.11   122.52 2.24 

Cernoziom obişnuit 237.30 4.12 187.34 10.10 331.54 6.06 

Cernoziom carbonatic 213.86 3.72 938.27 50.59 239.76 4.38 

Mocirlă tipică 3.81 0.07 42.04 2.27 25.41 0.46 

Sol cernoziomoid levigat     12.39 0.23 

Sol cernoziomoid tipic 49.25 0.86 44.73 2.41 47.37 0.87 

Cernoziom vertic 35.92 0.62 18.16 0.98 18.48 0.34 

Mocirlă gleică   4.21 0.23   

Sol aluvial tipic 186.92 3.25   64.53 1.18 

Sol aluvial stratificat 68.75 1.19 79.12 4.27 42.09 0.77 

Sol deluvial ocric 469.04 8.15   370.30 6.77 

Sol deluvial molic 82.95 1.44   32.48 0.59 

Sol aluvial mlăștinos 15.63 0.27 72.18 3.89 28.00 0.51 

Alunecări de teren active 219.47 3.81 42.75 2.31 226.34 4.14 

Alunecări de teren 

stabilizate 
88.03 1.53 

22.33 1.20 142.26 2.60 

Ravene 1.78 0.03   25.11 0.46 

TOTAL 5755.07 100 1854.49 100 5466.8 100 

  

 
Fig. 3. Harta subtipurilor de sol actualizată 
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La nivel de soluri dominante structura învelișului de sol nu s-a modificat esențial. Schimbări 

nesemnificative au fost înregistrate pentru alunecările de teren suprafața căror a crescut de la 307 ha 

pâna la 328 ha (figura 3). Terenurile afectate de ravene s-au majorat de 17 ori de la 6,09 ha ajungând 

la 105,92 ha. Majorarea substanțială a acestor terenuri nu în ultimul rând se datorează implicării 

necompetente antropice la lucrările agricole. 

 

CONCLUZII 

Studiul pedologic în cadrul comunei Cigârleni, raionul Ialoveni a fost efectuat cu utilizarea 

sistemului geoinformațional. Acesta a scos în evidență diferențe esențiale între materialele de arhivă 

și cele actualizate. 

La cernoziomurile carbonatice s-a stabilit o discrepanță majoră după suprafață între arealele 

ciclului I (214 ha) și ciclului II (938 ha). Aceasta neconformitatea se datorează nerespectării 

metodologiei de cartare în perioada investigațiilor pedologice din ciclul II. 

Micșorarea suprafețelor solurilor aluviale de circa două ori se datorează utilizării materialelor 

topografice de arhivă la scară mică ce a condus la omiterea erorilor la delimitarea perimetrului acestor 

soluri. Cu apariția materialelor de teledetecție cu rezoluții înaltă și utilizarea sistemelor 

geoinformaționale aceste erori au fost excluse. 
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Abstract. Soil resources management involves the correct use, with high yield, of the lands for 

the purpose of producing goods, to meet ever-changing human needs, ensuring, at the same time, 

their long-term productive potential and the maintenance of environmental functionality. 

Implementation of measures to manage the risks of degradation, which through appropriate 

management practices, allow land users to maximize economic and social benefits, maintaining or 

even improving the ecological support functions of land resources. 

Cuvinte cheie: eroziune, management, sol 

 

INTRODUCERE 

Productivitatea și durabilitatea unui sistem de utilizare a terenului este determinată de 

interacțiunea dintre resursele funciare, climă și activitățile umane. Mai ales în condițiile schimbărilor, 

variabilităților climatice și sporirii intensității de manifestare a riscurilor de degradare, în special 

eroziunea solurilor. 

Eroziunea solului continue să micșoreze fertilitatea terenurilor arabile amplasate pe versanți pe 

întreg teritoriul Eurasiei și în special în Moldova, Rusia, Ucraina. În Republica Moldova, resursele 

funciare constituie 3384,4 mii de hectare, unde terenurile agricole reprezintă 2533,8 mii hectare sau 

74,9%, din care terenurile arabile au cea mai mare pondere - 1842,6 mii ha sau 54,4 %. Potrivit 

Cadastrului funciar din anul 2006 suprafața solurilor erodate se estima la 732000ha, care pe parcursul 

anilor a sporit până la 880000 ha (cadastrul funciar anul 2020), corespunzător suprafața solurilor 

erodate a sporit anual cu 10571 ha[3].  

Prejudiciul anual total indirect, cauzat de eroziune şi calculat în raport cu pierderile de recoltă 

a culturilor agricole, constituie 576 mln lei [2, 4, 5]. Prejudiciul direct cauzat de eroziune se exprimă 

prin pierderile de sol fertil denudat de pe versanţi. Anual de pe 1 ha de soluri erodate se pierd în medie 

30 t de sol fertil sau 26 mln tone de pe suprafaţa totală a solurilor erodate a Republicii Moldova. 

Aceasta cantitate de sol conţine 700 mii tone de humus, 50 mii tone de azot, 34 mii tone de fosfor şi 

587 mii tone de potasiu, ceea ce corespunde distrugerii complete a 2000 ha de cernoziom cu profil 

întreg [1, 2, 4]. 

Pierderile medii ponderate anuale de producţie pe terenurile erodate constituie: la arabil - 27 la 

sută; la plantaţii pomiviticole - 30 la sută; la păşuni - 37 la sută [5]. 

În condițiile intensificării de manifestare a secetelor cînd producătorii agricoli caută soluții și 

surse pentru irigarea culturilor, eroziunea solurilor dea semeni este un risc limitativ din considerentul 

că, se pierd aproximativ 20-30% din precipitații. Când cantitatea de precipitații ajung la 30 mm/m2, 

solul situat pe versanți pierde aproximativ 90-150 m3 de apă la hectar. Daunele cauzate recoltelor sunt 

considerabile, spre exemplu la grâu acestea constituie 150 - 200 kg/ha. 

Selectarea măsurilor tehnologice adecvate privind folosința terenurilor pentru anumite cerințe 

biofizice și socio-economice și implementarea acestora sunt condiții esențiale pentru minimizarea 

degradării terenurilor, reabilitarea terenurilor degradate, asigurarea utilizării durabile a resurselor 

funciare (soluri, apă și biodiversitate) și respectiv sporește rezistența acestora la provocările riscurilor 

de degradare. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Conform raionării agropedologice obiectul cercetărilor este amplasat în raionul 13 al 

cernoziomurilor carbonatice şi obişnuite a Câmpiei Ondulate Sudbasarabene în Provincia 
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Predunăreană de stepă (comuna Lebedenco, raionul Cahul). Învelișul de sol este reprezentat  

preponderent de cernoziomul obişnuit cu diferit grad de eroziune [почвы Молдавии, том 2] 

Pentru cercetarea complexă a fost selectat un fragment al bazinului de tip acumulativ cu o 

suprafață de cca 1000 ha, ce include doar terenurile ocupate de culturi cultivate pe versanți. În limitele 

bazinului hidrografic predomină doi versanți, opuși după expoziție - de est și de vest. Aceștia sunt 

caracterizați separat fiind determinate valorile medii a parametrilor pantei și valorile medii, minime 

şi maxime a lungimii pantei. Parametrii aceștia sunt utilizați la determinarea pierderilor de sol 

(potențiale) prin eroziune pe versanți lungi. 

Estimarea învelișului de sol pe teritoriul bazinului hidrografic a fost efectuată conform 

recomandărilor metodice a cartării pedo-erozionale. Însușirile fizice și chimice au fost determinate 

prin metode tradiționale: densitatea aparentă - prin metoda cilindrilor metalici; conținutul de humus 

- după Tiurin; compoziţia structural-agregatică - cernere prin site; umiditatea solului - prin metoda 

gravimetrică cu uscare la 105C0. Determinarea elementelor morfologice a versanților și gradul de 

fragmentare a acestora de către eroziunea liniară s-a efectuat prin metoda morfometrică în câmp, iar 

în laborator - cu utilizarea hărții topografice.  

Pentru estimarea eficienței aplicării sistemului de cultură în fâșii au fost selectate poligoane 

experimentale: câmpul 4-1, 4-2. Câmpul nr.4 (versant cu expoziţie de est) este delimitat în 9 fâșii. 

Lățimea acestora s-a determinat ținând cont de gradul de înclinare a versantului și de condițiile 

pedologice. Partea din amonte a versantului include 5 fâșii, cea din aval - 4.  Câmpul este întretăiat 

de o fâșie forestieră cu o lățime de 12 m compusă din stejar. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Implementarea măsurii tehnologice ”Cultivarea culturilor în fâșii” pentru folosirea terenurilor 

în producerea agricolă pe versanți este una din instrumentele prioritare, eficiente în acțiunile de 

dirijare a riscului de degradare prin eroziune al solului și diminuare a pierderilor de producție. 

În cadrul bazinului hidrogafic „Ursoaia” regimul pluviometric în perioada caldă a anului (lunile 

III-X) şi în perioada de vegetaţie a culturilor (lunile IV-IX) a fost diferit (fig. 1). 

 

Figura 1. Repartizarea precipitațiilor atmosferice în cadrul bazinului hidrografi Ursoaia 

Astfel observăm că anul 2020 a fost unul foarte secetos, pe parcursul perioadei de vegetație 

cantitatea de precipitații au fost cu mult sub norma medie lunară. Anul 2021, însă, este foarte bogat 

în precipitații atmosferice, fapt care a creat premise considerabile pentru manifestarea procesului de 

eroziune intensă. 

Structura semănăturilor a fost următoarea: pe suprafața însămânțată a părții superioare a 

versantului culturile prășitoare ocupau 66%, cele semănate des 34%; pe segmentul versantului cu 

înclinare mai mare, culturile semănate des au alcătuit 44%, iar cele prășitoare 56%. Implementarea 

de lungă durată a tehnologie de cultivare a culturilor în fâșii, ce presupune alternarea unei fâșii de 

culturi prășitoare cu altă fâșie de culturi dense și respectarea unui asolament viabil: mazăre, grâu, 

porumb, floarea-soarelui a permis păstrarea  conținutului de humus la nivel optimal 2,5% (fig.2). 
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Figura 2. Conținutul de humus (%) în stratul arabil al solului cu diferit grad de erodare 

Solurile cu un conținut satisfăcător al materiei organice permite o mai bună infiltrare și reținere 

în sol a apei provenite din precipitațiile atmosferice. Datorită păstrării conținutului de humus se obține 

o densitate a fazei solide satisfăcătoare, care depinde de compoziția mineralogică și de conținutul de 

materie organică. Diferența între valorile densității solurilor erodate luate în studiu, față de cel 

neerodat, este condiționată preponderent de scăderea conținutului de humus în aceste soluri. Dacă în 

stratul arat al solului cu profil întreg și a celui slab erodat densitatea alcătuiește 2,59-2,60 g/cm3, în 

solurile moderat şi puternic erodate acest indice atinge valoarea de 2,63 g/cm3. Ca rezultat al cultivării 

culturilor în fâșii alternante se diminuează și pierderile de sol (fig.3). 

 

Figura 3. Pierderile de sol (m3/ha) pe pante cu diferi grad de înclinație a terenurilor cu diferit tip de 

folosință 

La lungimea versantului de 450-600 m şi gradul de înclinare 2,0 – 6,0 pierderile de sol prin 

spălare ca rezultat al folosinței agricole în cultură unică prășitoare pierderile de sol prin eroziune 

oscilează de la 7,5 la 30,7 t/ha/an, valori ce depășesc de 3,5-5 ori limita admisibilă. Aplicare 

tehnologiei de cultivare a culturilor în fîșii alternate, pe aceiași lungime și înclinație a pantei au marcat 

perderi de sol de la 1,8 la 12,8 t/ha/an. Prin urmare, cultivarea separată a culturilor nu asigură protecția 

corespunzătoare a solurilor pe versanți. În asemenea condiții este necesară aplicarea procedeelor 

complexe. 

 

CONCLUZII  

Capacitatea de protecție antiemoțională a sistemului de cultivare în fâșii alternative a culturilor 

agricole a fost determinată prin metoda de comparație a pierderilor de sol de pe suprafață fără plante 

agricole (sol menținut în sistemă de ogor sau arătură nivelată) cu pierderile de sol de pe suprafețe cu 

diferite culturi agricole. La determinare au fost utilizați coeficienții pericolului de eroziune. Acestea 
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au fost elaborați de către cercetătorii științifici ai Institutului de Pedologie, Agrochimie și Protecție a 

Solului ”Nicolae Dimo” pentru principalele culturi agricole cultivate în republică.  

1. În acțiunile de dirijare a riscurilor de degradare prin eroziune a solului este de importanță 

majoră selectarea și implementare măsurilor tehnologice care reduc diminuarea conținutului de 

materie organică în stratul arabil. 

2. Ca rezultat al implementării de lungă durată a tehnologiei de cultivare a culturilor în fîșii 

alternative conținutul de humus în stratul arabil a rămas la nivelul potențialului  satisfăcător de 2,5%; 

3. Datorită conținutului de materie organică, densitatea fazei solide pe solurile erodate este la 

nivelul de 2,59 – 2,60 g/cm3, ceea ce permite o infiltrare mai eficientă a apei provenite din 

precipitațiile atmosferice și reduce pierderile acesteia. 

4. Indicatorii menționați în comun cu tehnologia de cultivare a culturilor în fîșii alternative au 

contribuit la reducerea comparativă a pierderilor de sol fertil practic de 2 – 3 ori, majorînd 

rentabilitatea activității agricole și respectiv sporind rezistența resurselor funciare la provocările 

riscurilor de degradare. 
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Abstract: Protecția resurselor naturale limitate, inclusiv terenurile agricole cu partea lor 

principală – solul, sunt o problemă importantă socială mondială. Problema utilizării durabile și 

protecția resurselor funciare sunt o temă permanentă de discuție în cadrul comisiilor și ședințelor 

ONU. Politica Agrară a UE este orientată spre utilizarea durabilă a resurselor naturale, spre protecția 

resurselor funciare, a solului. 

Politica Agrară a Republicii Moldova nu poate fi alta decât, cea de utilizare durabilă și protecție 

a resurselor funciare limitate. 

Una din particularitățile Politicii Agrare actuale ale Republicii Moldova este că, concomitent 

cu desfășurarea reformei funciare începând cu anul  1992 a fost neglijat un proces important în 

domeniu, organizării teritoriului. Care n-ar fi  fost motivul (parcelarea excesivă sau alte motive), 

procesul de organizare a teritoriului este unicul, care la etapa actuală, dispune de soluții referitoare la 

utilizarea durabilă și protecția resurselor funciare limitate, inclusiv a solului. 

Cuvinte – cheie: sol, protecție, utilizare durabilă, organizarea teritoriului.  

 

INTRODUCERE 

Una din erorile admise în Republica Moldova, la etapa desfășurării reformei funciare din 1992 

a fost asocierea procesului de organizare a teritoriului cu politica de colectivizare desfășurată în anii 

1949 – 1992. Analiza istorică a dezvoltării procesului de organizare a teritoriului ne demonstrează, 

că scopul lui, în toate perioadele, a fost și rămâne implementarea metodologiilor de utilizare rațională 

(durabilă) a resurselor funciare, inclusiv a solului. 

O practică bogată de implementare a procesului de organizare a teritoriului o găsim în SUA. În 

cazul dat, la nivelul Președintelui țării (Clinton), a fost creată Comisia de Stat cu împuterniciri 

respective, care a formulat „Concepția Utilizării Durabile” a resurselor funciare bazată pe „landșaft”. 

Concluziile formulate în această „Concepție” sunt destul de actuale și pentru Republica 

Moldova, care este compusă teritorial din diferite landșafturi. 

Politica Agrară a UE de asemenea include un șir de componențe referitoare la utilizarea durabilă 

a resurselor funciare inclusiv ce ține de combaterea eroziunii solului. Terenurile Republicii Moldova 

sunt, în majoritate, amenințate de primejdia eroziunii solului. Un rol important în utilizarea durabilă 

a terenurilor agricole, a solului îl are implementarea asolamentelor.  

Spre deosebire de alte țări, procesul de organizare a teritoriului în Republica Moldova este mult 

mai complicat, el include mai multe componente: condițiile de landșaft; o parcelare excesivă a 

terenurilor; primejdia proceselor erozive.  

Cel mai mare neajuns al Procesului de organizare a teritoriului în Republica Moldova este că, 
la etapa inițierii reformei funciare a fost nimicit Sistemul de organizare a teritoriului, fiind asociat cu 

politica de colectivizare care a predominat anterior. În lipsa Sistemului de organizare a teritoriului nu 

vom avea cadru legislativ, metodologic, informativ, structuri organizaționale etc.  

Scopul și necesitatea obiectivă a organizării teritoriului este utilizarea durabilă și protecția 

resurselor funciare (naturale) limitate. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Obiectul studiului se referă la totalitatea și diversitatea terenurilor spațiului rural, a solurilor, 

pădurilor, apelor.  
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Perioada studiului include anii 1992 și până în prezent. Această perioadă se caracterizează 

prin modificări esențiale a conținutului obiectului studiului nostru, a dreptului asupra terenurilor în 

spațiul Republicii Moldova.  

Bază informativă a studiului sunt: actele legislative și normative ale Republicii Moldova și a 

altor țări în care sunt reflectate practicile (metodologiile) aplicate, reglementate relațiile funciare cât 

și, nemijlocit, activitatea de reglementare; articolele științifice pe problemele teoretice cercetate; 

practica națională și internațională; materialele experților internaționali și a organizațiilor diferitor 

grupe de experți pe problemele reglementării funciare, utilizării durabile și solurilor; registrele 

cadastrelor detaliate etc.  

Metode aplicate În cadrul studiului, de către autori, au fost aplicate mai multe metode 

ştiinţifice. Mai importante sunt: analiza datelor statistice; analiza tendinţelor; analiza sistemică a 

proceselor (fenomenelor) în desfăşurare; metoda analizei şi sintezei, etc.  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Obiectul organizării teritoriului  – spațiul rural al Republicii Moldova, ocupat de terenurile 

agricole, fondul forestier, bazinul acvatic. Determinarea corectă a destinației terenurilor în procesul 

de utilizare durabilă și protecție este unul din scopurile principale ale procesului de organizare a 

teritoriului. În spațiul UE acest scop al procesului de organizare a teritoriului este recunoscut ca 

„utilizarea adecvată a resurselor funciare”. 

În Republica Moldova, în conținutul terenurilor destinate agriculturii sunt incluse peste        200 

de mii de hectare erodate la un nivel „mediu” și „puternic”. Includerea acestor terenuri  în conținutul 

celor agricole reprezintă o eroare. Costul lucrărilor agricole asupra acestor terenuri este mult mai 

mare decât costul roadei obținute. În cadrul procesului de organizare a teritoriului  aceste  terenuri 

necesită a fi incluse într-un Program Național de împădurire. 

Nu mai puțin important, în calitate de obiect al procesului de organizare a teritoriului în 

Republica Moldova, este fondul apelor. Specificul teritoriului republicii, constă în realitatea că, toate 

apele precipitațiilor atmosferice, prin rețeaua de râuri și râulețe părăsesc spațiul Republicii Moldova 

ajungând în Marea Neagră atunci, când noi ne aflăm într-o situație critică a resurselor de apă. 

Capacitatea lacurilor și a izurilor de a opri rezervele de apă și prin aceasta de a influența asupra 

șituației ecologice a scăzut la limită. Bazinele acvatice care au mai rămas sunt utilizate în diferite 

scopuri (zone de odihnă, creșterea peștelui) numai  în scopuri de combatere a eroziunii și alte scopuri 

de utilizare durabilă. 

Poate cel mai important rol, în calitate de obiect al procesului  de organizare a teritoriului sunt 

terenurile agricole și asolamentele aplicate ca metodologie.  

Reparcelarea terenurilor – metodologie de organizare a teritoriului. Deja am menționat că, 

procesul de organizare a teritoriului în Republica Moldova, spre deosebire de alte țări se confruntă cu 

problema parcelării excesive a terenurilor agricole. Reparcelarea terenurilor a drepturilor asupra 

terenurilor, reprezintă una din primele părți componente ale consolidării terenurilor. 

Scopul reparcelării este, în primul rând soluționarea problemei dimensiunilor optimale în 

procesul de implementare a tehnologiilor moderne de lucrare a terenurilor. Obiectul reparcelării sunt 

de asemenea terenurile destinate agriculturii. Practica mondială cunoaște un șir de metode de 

reparcelare.  

Cu suportul UE, în Republica Moldova au fost desfășurate un șir de lucrări de reparcelare a 

terenurilor agricole în scopul consolidării. Din lipsa unui Sistem de organizare a teritoriului lucrările 

nu au avut continuitate. Problema s-a dovedit a fi cu un conținut teoretic și metodologic mai 

complicat. În lipsa unui cadru legislativ, metodologic, organizatoric, lucrările au fost stopate. 

3.3 Conținutul metodologic al Proiectului de organizare a teritoriului. Spre deosebire de 

alte domenii, procesul de organizare a teritoriului este indispensabil de Proiectul respectiv de 

organizare a teritoriului. Practica altor țări, de asemenea, cunoaște rolul proiectului în procesul de 

aplicare a metodologiilor de organizare a teritoriului. 

Planificarea acțiunilor în cadrul procesul de organizare a teritoriului este cu succes aplicată în 

majoritatea țărilor membre ale UE, în SUA etc. 
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Figura: 3.1 

Sursa. Elaborată de autor 

 

CONCLUZII  

1. Relațiile funciare actuale în Republica Moldova prin conținutul său (parcelare excesivă, lipsa 

Sistemului de organizare a teritoriului) au creat condiții spațiale ne favorabile pentru implementarea 

tehnologiilor (metodologiilor) de utilizare durabilă și protecție a resurselor funciare limitate. 

2.Cadrului organizatoric poate fi o primă acțiune de creare a Sistemului de organizare a 

teritoriului prin: cadrul legislativ (normativ, instructiv), structurilor centrale și teritoriale; bazelor 

teoretice și metodologice, cadrului informativ. 

3. Procesul  de organizare a teritoriului poate fi recunoscut în calitate de metodologie a utilizării 

durabile și protecție a resurselor naturale limitate. Terenurile fiind recunoscute ca elementul principal 

al resurselor naturale. 

4. Proiectul de organizare a teritoriului, compus din partea sa grafică și textuală orientat în 

spațiu și în timp poate fi recunoscut ca o metodologie principală a procesului de organizare a 

teritoriului, formă de aplicare a metodologiilor de utilizare durabilă și protecție a resurselor funciare 
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GENERALIZĂRI PRIVIND REGLEMENTAREA NORMATIVĂ A CONTABILITĂȚII 

RESURSELOR MINERALE. COMPONENȚA ȘI RECUNOAȘTEREA ACESTORA 

 

T. ŞEVCIUC 
 Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Abstract. In the Republic of Moldova there are unique principles of calculation, economic-

geological evaluation and state records of deposits of useful mineral substances, in accordance with 

their industrial importance and the degree of geological and economic-geological research, determine 

the conditions of preparation of researched deposits for recovery as well as the basic principles for 

the quantitative assessment of the forecasted resources of useful mineral substances. From this point 

of view, the topicality of the research cannot be disputed, moreover, it is obvious that the reserves of 

solid useful mineral substances are evaluated and calculated according to the results of prospecting 

works and geological exploitation of the deposits. Forecast reserves are estimated reserves based on 

general geological factors and conditions, which may substantiate the issuance of forecasts on the 

formation and accumulation of useful mineral substances. In this study, a special role belongs to 

accounting, namely, through the regulation, systematization and processing of information related to 

useful minerals, where the purpose of this article also resides. 

Key words: Account, Extracted, Regulation, Recognition, Mineral Resources 

 

INTRODUCERE 

Rezervele de substanţe minerale utile solide se calculează, în conformitate cu condiţiile tehnico-

miniere, aprobate în urma expertizei geologice de stat, fără luarea în considerare a pierderilor şi 

diluarea acestora în timpul extragerii şi prelucrării. 

Pentru zăcămintele complexe este obligatoriu efectuarea calculului și evidenţa rezervelor de 

substanţe mineralele utile de bază cît şi a celor însoţitoare stratificate cu ele, a componentelor pe care 

le conţin acestea (minerale, elemente chimice), oportunitatea utilizării industriale a cărora este 

determinată de condiţiile de calcul a rezervelor. 

 Calitatea substanţelor minerale utile se studiază ţinînd cont de necesitatea utilizării lor 

complexe, tehnologia de prelucrare, în baza stabilirii într-o ordine specifică a cerinţelor standarde şi 

condiţiilor tehnice. Pentru aceasta se determină conţinutul şi formele de localizare a substanţelor 

minerale însoţitoare şi a componentelor principale. 

Prin urmare, scopul prezentei cercetări este de a prezenta modul de reglementare a contabilității 

resurselor minerale, componența și recunoașterea acestora. Este ştiut faptul că actualmente entităţile 

din sectorul extractiv încalcă vehement cadrul normativ şi cel legislativ fie din lipsa de cunoaștere fie 

internționat. Iar cercetarea dată va contribui la elucidarea unor aspecte contradictorii.  

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările în domeniu au fost efectuate în baza generalizării problemelor, dificultăţilor şi 

incertitudinilor condiţionate de prezentarea cadrului legislativ și normativ aferent domeniului. Astlef, 

reglementarea modului de contabilizare a resurselor minerale este stabilită de SNC „Imobilizări 
necorporale și corporale” (în continuare SNC INC), compartimentul „Particularitățile contabilității 

resurselor minerale” sau de IAS 6 „Explorarea și evaluarea resurselor minerale” (dacă entitatea aplică 

prevederile acestui standard), Legea cu privire la resursele naturale nr. 1102 din 06.02.1997 etc. 

Relaţiile care apar în cadrul folosirii resurselor naturale sânt reglementate de Constituţia Republicii 

Moldova, de Legea cu privire la protecţia mediului înconjurător, de Codul apelor, Codul subsolului, 

Codul funciar, Codul silvic şi de alte acte normative. [1]  

În cadrul cercetărilor preferinţă s-a acordat metodei monografice de descriere a obiectelor 

contabile cu aplicarea elementelor de comparaţie, inducţie şi deducţie.  
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Potrivit Legii cu privire la resursele naturale, resursele naturale sânt obiectele, fenomenele, 

condiţiile naturale şi alţi factori, utilizabili în trecut, prezent şi viitor pentru consum direct sau indirect, 

care au valoare de consum şi contribuie la crearea de bunuri materiale şi spirituale. [1] Resursele 

naturale reprezintă totalitatea zăcămintelor de minerale și de minereuri a terenurilor cultivabile și 

utilizabile a apelor și a pădurilor de care dispune o țară. 

Conform SNC INC resursele minerale se consideră imobilizări corporale sub formă de costuri 

capitalizate ale lucrărilor de explorare (pregătire spre extracție), pentru care este demonstrată 

fezabilitatea tehnică și viabilitatea comercială. [2] 

În conformitate cu art. 46 al Codului subsolului nr. 3-XVI din 2 februarie 2009 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 75-77, art.197), lucrările de cercetare geologică a subsolului 

sunt supuse înregistrării de stat şi evidenţei de stat în scopul generalizării şi folosirii cu maxima 

eficiență a rezultatelor cercetării subsolului. [4] 

 Evidenţa de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului şi înregistrarea de stat se 

efectuează de către Fondul de stat de informaţii privind subsolul (în continuare-Fond) din cadrul 

Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale (în continuare-Agenţia). [5] 

Evidenţa de stat a rezultatelor lucrărilor de cercetare geologică a subsolului se efectuează în 

conformitate cu cerinţele Instrucţiunii privind ținerea gradului de studiere geologică, hidrogeologică, 

geologo-inginerească şi geofizică a teritoriului Republicii Moldova, precum şi ale Instrucţiunii 

privind evidenţa de stat a rezultatelor lucrărilor de cercetare geologică a subsolului şi modul de 

păstrare şi folosire a materialelor Fondului.  

 Rezultatele lucrărilor de cercetare geologică a subsolului (în continuare-LCGS) sunt expuse în 

rapoartele geologice, cele de cercetări ştiinţifice sau în hărţile cu conţinut geologic tipărite, care după 

aprobarea lor sunt transmise de către executorii LCGS pentru păstrare permanentă în Fond.  

Criteriile pentru selectarea beneficiarilor cu dreptul de cercetare geologică a sectoarelor de 

subsol sau extragerea substanțelor minerale utile sunt:  

- Pentru cercetare geologică:  

1. Deţinerea terenurilor în posesie (sau temporar pe parcursul perioadei de extracție) în limitele 

sectorului expus la concurs pentru efectuarea cercetărilor geologice.  

2. Potențial economic și financiar.  

3. Experienţă, istoric pozitiv de activitate în domeniu.  

- Pentru valorificarea industrială a zăcămintelor de substanţe minerale utile: 

 1. Deţinerea terenurilor în posesie(sau temporar pe parcursul perioadei de extracție) în limitele 

sectorului expus la concurs pentru extragerea substanțelor minerale utile.  

2. Potențialul economic și financiar.  

3. Metodele şi mijloacele raţionale de folosire a subsolului.  

4. Experienţă, istoric pozitiv de activitate în domeniu. 

 5. Dispunerea de utilaj tehnologic special, utilizat la lucrările de exploatare. 

 6. Capacitățile profesionale.  

Lucrările de explorare includ lucrările de cercetare a terenului pentru care entitatea a primit 

dreptul (permisiunea) de a extrage resursele minerale în volumul stabilit (lucrări de studiu topografic), 

lucrările geologice, geochimice și geofizice de eșantionare a terenului stabilit, de decopertare 

(dezvelire), săpăturile efectuate până la determinarea volumului de resurse minerale ce se conțin. 

Compoziţia chimică şi mineralogică, proprietăţile fizico-mecanice şi caracteristicile 

tehnologice ale mineralelor utile stabilesc posibilitatea acestora pentru valorificare industrială 

ulterioară. 

Evaluarea, calculul şi evidenţa rezervelor de substanţe minerale utile solide se efectuează în 

unităţi de masă sau volum (tone sau m3). 

În mod separat, evidenţei de stat, îi aparţin rezervele de substanţe minerale utile ale 

zăcămintelor valorificate, pregătite şi planificate pentru valorificare, inclusiv rezervele zăcămintelor 

explorate în rezervă. 
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În funcție de tipul resurselor minerale ce urmează a fi extras, suprafața de pe care se extrag 

resursele minerale de către entitatea cu dreptul de extragere, chiar la etapa lucrărilor de extracție poate 

decide de a eșantiona suprafața terenului pe sectoare.  

De exemplu, entitatea X a obținut dreptul de extracție a nisipului la o adâncime de 5 m după 

decopertarea (dezvelire) stratului de pământ fertil (1,5 m), suprafața terenului constituind 3 ha. 

În cazul dat, entitatea X poate eșantiona acest teren (3 ha) în 3 sectoare, executând lucrări de 

explorare pe fiecare sector separat, recunoscând resursa minerală în cadrul fiecărui sector. Entitatea 

poate executa lucrări de explorare pe întreaga suprafață (3 ha) fără nici o eșantionare. În acest caz 

entitatea X va recunoaște resursa minerală spre extracție în volum ce revine pe întreaga suprafață 

150 000 m3 (30 000 m2 × 5 m).  

Există cazuri în care entitatea cu drept e extracție a resurselor minerale (piatră brută, granit, 

ghips etc.) trebuie să divizeze terenul din care urmează a fi extrasă această resursă pe anumite sectoare 

(sectorul 1; 2; 3; 4 etc.). Astfel entitatea va executa lucrările de explorare la fel de fiecare sector. În 

mod similar, resursele minerale și costurile de explorare și de extracție vor fi contabilizate pe fiecare 

sector separat. În caz contrar, în funcție de relieful terenului entitatea poate să execute numai lucrări 

de explorare (decopertare, săpături) un an sau chiar doi, fără a înregistra careva resurse minerale în 

componența activelor imobilizate,  înregistrarea produselor din exploatarea resurselor minerale și 

veniturilor aferente. 

Fezabilitatea tehnică exprimă posibilitatea tehnică de a fi fezabil volumul resurselor minerale 

care urmează a fi recunoscut. Un lucru important este existența drumului de la locul de extracție până 

la șoseaua centrală. Dacă acest drum nu există, atunci pentru ca volumul resurselor minerale să fie 

fezabil tehnic, înainte de a începe lucrările de explorare, trebuie de construit drumul temporar (pentru 

întreaga perioadă de extracție), iar la finele termenului de extracție, terenul ocupat cu acest drum 

temporar, urmează a fi refăcut. În acest scop, entitatea va constitui un provizion pentru acoperirea 

cheltuielilor de refacere a terenului ocupat de drumul temporar. 

Viabilitatea comercială. Acest termen este prevăzut pentru resursele minerale și exprimă 

calitățile, însușirile și particularitățile acestora de a satisface anumite cerințe de producție și/sau 

personale pentru a fi comercializate. Cu alte cuvinte resursele minerale trebuie să fie utile. 

În componența resurselor minerale se includ resursele de petrol, gaze naturale, piatră de 

construcție, piatră brută, ghips, prundiș, granit, argilă, nisip, apă minerală, curativă etc. 

Formele de extracție a resurselor minerale.  

Unele resurse minerale sunt dobândite prin extracție: 

deschisă; 

închisă. 

În marea majoritate, resursele minerale sunt extrase în mod deschis, prin crearea carierelor.  

Cariera – exploatare minieră de suprafață de unde se extrag diverse substanțe minerale, 

materiale de construcții etc. și unde toate lucrările se execută sub cerul liber. Cariera în structura sa 

prevede clădirea aparatului de conducere, inclusiv tehnologul, mecanicul, inginerul, aparatul contabil, 

managerii, marketologul etc. secția de reparație a mașinilor și utilajelor de extracție, depozitul de 

materiale, piese de schimb, combustibil. Cariera poate să dispună și de o fabrică de prelucrare a 

resurselor minerale dobândite cum este cea de la Cricova, Soroca. După epuizarea resurselor minerale 

de pe terenul stabilit, toate acaretele, clădirea, secția de reparație a mijloacelor fixe și clădirea 

personalului de conducere, urmează a fi demolate, iar terenurile ocupate cu acestea  - refăcute (se 

aduc la situația inițială, până la începerea lucrărilor de explorare). 

Extracția închisă prevede extracția resurselor minerale prin săpatul unui tunel (galerie 

subterană), după care se formează un spațiu care poate fi utilizat ulterior pentru diverse destinații: 

depozit pentru valori materiale, păstrarea produselor de vinificație, creșterea ciupercilor etc. Această 

formă de extracție este la Cricova, Mileștii Mici, Chișinău, alte localități. În acest caz, managementul 

activității de extracție a resurselor minerale, activează separat de locul de extracție. Dacă în forma 

deschisă de extracție, apare necesitatea de a reface terenurile respective, atunci în forma închisă 

această refacere nu este necesară. Din potrivă în rezultatul extracției resurselor minerale în forma 
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închisă, spațiul obținut reprezintă un activ imobilizat, care urmează a fi evaluat și înregistrat la intrări, 

respectiv utilizat după destinație. 

În cazul extracției închise problematica constă în determinarea volumului fizic al resurselor 

minerale care urmează a fi extras. Dacă entitatea cu drept de extracție determină volumul fizic, de 

exemplu 240 000 m2 spre exploatare a resursei minerale (piatra brută) pe o perioadă de 3 ani, atunci 

acest volum ar trebui recunoscut în componența activelor imobilizate în exploatare. Însă din cauza că 

costul de intrare a acestei resurse lipsește, ea nu va fi recunoscută în componența resurselor minerale 

în exploatare. Doar în extracția închisă costurile de explorare practic apar la prima etapă – când sunt 

efectuate lucrările de decopertare, care se atribuie la resursele minerale spre extracție, pe parcursul 

perioadei de 3 ani. 

Dezvelirea (decopertarea) reprezintă operațiunile de îndepărtare a straturilor de sol care 

acoperă un zăcământ (resursă minerală) în vederea exploatării acestora. După executarea acestor 

lucrări, alte operațiuni de decopertare nu mai apar. Prin urmare: 

costurile de decopertare a resurselor minerale apar o singură dată în perioada de pregătire a 

acestora spre exploatare; 

durata de extracție a resursei minerale este incertă – 2, 5, 10, 20 de ani sau mai mult. 

În extracția închisă apare întrebarea: care volum al resursei minerale în cauză de recunoscut în 

componența activelor imobilizate spre exploatare, deoarece nu există nici un act normativ care ar 

soluționa această problemă complexă, recomandăm ca costurile de decopertare să fie contabilizate în 

componența resurselor minerale în exploatare; ulterior de determinat volumul fizic al resursei spre 

exploatare pe 5 ani și de înregistrat la intrări în componența activelor imobilizate, costul acestora 

constituind suma costurilor de decopertare. 

După expirarea perioadei de exploatare, stabilită prima dată de entitate, la intrări va fi imposibil 

de recunoscut alte volume de resurse pe perioadele ulterioare, din simplu motiv - nu există costul 

acestor resurse. 

De aceea, entitatea cu drept de extracție închisă a resursei minerale după prima perioadă de 

extracție (5 ani) urmează a contabiliza numai costurile de exploatare și produsele obținute (resursele 

minerale spre utilizare). 

Exemplu. Entitatea Y a înregistrat costuri de dezvelire în sumă de 65 000 lei decopertare a 

pietrei de construcții pentru următorii 5 ani în volum de 3940 m3. 

După finalizarea lucrărilor de decopertare, entitatea va înregistra la intrări volumul resursei de 

piatră de 3940 m3 la costul de 650 000 lei. 

După 5 ani de exploatare entitatea va înregistra numai costurile de exploatare a resursei de 

piatra și a produselor obținute, deoarece alte costuri de dezvelire în perioada ulterioară nu apar. 

Este posibilă și altă variantă: de extins durata de exploatare până la 25-30 ani, însă conform 

standardelor datele calculate pentru această perioadă nu vor fi veridice. 

În funcție de destinația de utilizare există următoarele tipuri (grupe) de resurse minerale: 

resurse minerale în stadiul de explorare; 

resurse minerale în exploatare; 

resurse (substanțe) minerale conexe; 

resurse minerale spre utilizare (produse de resurse minerale). 

Resursele minerale în stadiu de explorare (de pregătire spre extracție) sau mai bine zis costurile 

de explorare care conform SNC INC, se consideră potențialul resurselor minerale pentru care la 

momentul dat se execută lucrările de explorare. Resursele minerale în perioada lucrărilor de explorare 

nu pot fi identificate deoarece nu poate fi determinat volumul lor fizic, din care motiv nu pot fi 

controlate. Numai după ce sunt finalizate lucrările de explorare, specialiștii  în domeniul geodezie 

determină volumul resurselor minerale spre exploatare. 

Resursele minerale în exploatare sunt resursele minerale recunoscute și înregistrate la intrări în 

componența imobilizărilor corporale. Aceste resurse rezultă din procesul de explorare. 

De exemplu, la finalizarea lucrărilor de explorare care au durat 7 luni, anul 2020, specialiștii au 

determinat volumul resurselor minerale (pietrei brute) de pe sectorul nr. 2 cu dimensiunile de 60 m și 

50 m și adâncimea de 54 m care constituie 162 000 m3. 



119 

Conform acestor condiții după executarea lucrărilor de explorare, perfectarea procesului-verbal 

de primire-predare în exploatare a resurselor minerale și calculelor specialiștilor geodeziști, entitatea 

va recunoaște resursele decopertate drept resurse minerale în exploatare. 

Costurile de explorare pentru volumul de piatră brută de 162 000 m3 vor fi capitalizate și vor 

constitui costul de intrare al acestor resurse. 

Costurile de exploatare a resurselor minerale vor constitui costuri curente în componența 

activității de bază. 

Resursele minerale conexe reprezintă substanțele minerale obținute concomitent cu executarea 

lucrărilor de explorare. 

Exemplu. În luna august la entitatea Z în rezultatul lucrărilor de explorare pentru piatra de 

construcție s-a obținut nisip 40 m3 și prundiș 30 m3. Aceste resurse minerale în total de 70 m3 sunt 

numite resurse minerale conexe. 

Conform SNC INC  pct. 71 substanțele minerale conexe sunt evaluate la valoarea realizabilă 

netă și se atribuie la diminuarea costurilor de explorare a resurselor minerale. 

Substanțele minerale conexe pot fi obținute și în faza de exploatare a resurselor minerale, de 

acum înregistrate la intrări drept resurse minerale în exploatare. 

Exemplu. La entitatea Y cu drept de extracție a resurselor minerale după înregistrarea la intrări 

a nisipului în volum de 750 000 m3 în perioada de exploatare s-a obținut 100 m3 de prundiș. În cazul 

dat, prundișul în volum de 100 m3 va fi evaluat la valoarea realizabilă netă, concomitent corectându-

se volumul fizic al nisipului. 

Resursele minerale spre utilizare  - sunt resursele minerale după finalizarea lucrărilor de 

exploatare, resurse pentru care se confirmă documentar volumul și costul acestora (de exemplu, piatra 

de construcție, piatra de var, nisipul, granitul, argila etc.) 

Din prelucrarea pietrei brute, entitățile cu drept de extracție, obțin piatră fărâmițată de diferite 

dimensiuni conform tehnologiei stabilite și moloz. Molozul este un produs secundar sub formă de 

pulbere de tencuială, săpături de cărămidă și mortar. El este evaluat la valoarea realizabilă netă care 

se atribui la diminuarea costurilor de procesare a resursei minerale utile 

Condițiile, criteriile de recunoaștere a resurselor minerale. Evaluarea inițială și ulterioară a 

acestora. 

După finalizarea lucrărilor de explorare, entitatea trebuie să recunoască resursele minerale în 

exploatare a căror volum este determinat dacă: 

proprietățile resurselor minerale decopertate corespund definiției imobilizărilor corporale; 

volumul fizic al resurselor este identificabil, controlabil de către entitate și este demonstrată 

fezabilitatea tehnică și viabilitatea comercială; 

costul resurselor minerale credibil poate fi determinat (SNC INC pct. 68). 

Controlul asupra resursei minerale din partea entității cu drept de extracție apare concomitent 

cu determinarea volumului fizic al acesteia și juridic este fundamentat documentar în baza Procesului-

verbal de primire-predare în exploatare a resurselor minerale. 

Menționăm că aceste criterii și condiții de recunoaștere sunt prevăzute în SNC INC pentru 

resursele minerale în exploatare, deși nu s-a specificat. 

Totuși, în funcție de forma de extracție a resurselor minerale și condițiile de extracție, pot să 

apară unele concretizări. 

În extracția deschisă. Dacă entitatea dorește obținerea venitului din comercializarea 

substanțelor minerale mai operativ, atunci ea trebuie să recunoască resursele minerale în componența 

activelor imobilizate pe sectoare. Deci, entitatea în primul rând va repartiza terenul din care urmează 

să se extragă resursele minerale pe sectoare (3, 4, 5, sectoare, conform deciziei proprii). 

Exemplu. Entitatea X care are dreptul de extracție a pietrei brute pe un teren de 4 ha, l-a divizat 

în 6 sectoare. După executarea lucrărilor de explorare pe sectorul nr 1, s-a constat volumul pietrei 

brute în mărime de  35 964 m3, 50 m3 de prundiș, valoarea realizabilă netă a căruia constituie 

30 000lei, iar costurile înregistrate fiind de 2 157 840 lei. 

Volumul fizic al pietrei brute este confirmat prin calculele specialiștilor geodezi. 
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În baza datelor din exemplu, entitatea X va întocmi un proces-verbal de primire-predare a 

resursei minerale (piatră brută) și va înregistra recunoscând volumul de 35 964 m3la costul de intrare 

de  2 127 840 lei (2 157 840 - 30 000) în componența activelor imobilizate „Resurse minerale în 

exploatare”. În mod similar se va proceda după dezvelirea fiecărui sector.  

În extracția închisă, resursele minerale pot fi recunoscute conform calculului pentru o perioadă 

stabilită de entitate, cum s-a menționat (5 ani). Perioada poate fi mai mare, însă necesită concretizarea 

volumului fizic al resursei minerale care urmează a fi extras, doar care nu va avea cost, deoarece 

costurile de decopertare la acest moment vor fi atribuite la resursele minerale extrase anterior. Din 

acest motiv entitatea cu extracție închisă, actualmente contabilizează numai costurile de exploatare și 

resursele minerale extrase. Resursele minerale în faza de explorare la aceste entități lipsesc. 

În cazul extracției apei potabile, minerale sau curative în privința identificării, controlului și 

recunoașterii acestora sunt complicații. Pentru desfășurarea activității de extracție a apei, entitatea 

respectivă sapă fântână la adâncimea necesară, instalează pompa și rețeaua electrică. Construiește o 

secție și instalează o linie de îmbuteliere a apei. Costurile de explorare sun nesemnificative, uneori 

simbolice. Principalul lucru constă în faptul că entității respective i se limitează volumul care urmează 

să fie extras în fiecare an. Din aceste considerente entitatea nu poate recunoaște volumul de apă spre 

extracție pe o perioadă mai mare un an și costurile de explorare. Din acest motiv la entitățile cu această 

activitate la fel nu există resurse minerale în exploatare drept active imobilizate. Costurile de 

explorare în cazul dat vor fi contabilizate în componența cheltuielilor anticipate pe termen lung, 

entitatea va stabili perioada pe parcursul căreia urmează a fi atribuite la resursele minerale obținute 

în această perioadă. Ulterior, cota-parte a cheltuielilor anticipate pe termen lung pentru fiecare 

perioadă va fi transferată în componența cheltuielilor anticipate curente. Aceasta se face fără a 

recunoaște resursele minerale în componența activelor imobilizate în exploatare. 

Resursele minerale spre exploatare (în cazul recunoașterii în componența activelor imobilizate) 

sunt evaluate la cost efectiv de intrare care constituie toate costurile de explorare și decopertare 

inclusiv: costurile de cercetare topografică, geologică, geochimică, geofizică a solului, de forare în 

faza de explorare, costurile serviciilor de determinare a fezabilității tehnice și viabilității comerciale, 

amortizarea excavatoarelor, tractoarelor autobasculantelor ce direct participă la executarea lucrărilor 

de explorare, pierderile producției agricole recuperate de către entitatea cu drept de extracție unei 

entități agricole în cazul atribuirii unui teren al acesteia în scopul extracției resurselor minerale, 

costurile îndatorării, în cazul în care creditul (împrumutul) au fost primite pentru executarea lucrărilor 

de explorare. 
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Abstract. The cultivation of fruit trees is important from a food, economic, social and aesthetic 

point of view. The fruits of fruit trees and shrubs are indispensable foods in creating an optimal diet 

to maintain the health of the body. By origin and character of action all ecological factors are 

diversified into abiotic (inorganic, lifeless) and biotic, caused by the influence of living organisms. 

Abiotic factors include climate (light, heat, water, and air), relief and soil. According to research 

results, climatic conditions directly affect not only productivity, but also the biological properties of 

a plant. When choosing evenings for growing, it is necessary to take into account the requirements of 

the plant in relation to environmental factors. 

Key words: climatic factors, fruit plantations, ecological conditions, productivity 

 

INTRODUCERE 

Starea mediului ambiant de la sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI, creșterea 

vertiginoasă a populației umane la nivel global au actualizat semnificativ promovarea agriculturii cât 

și a pomiculturii durabile, un mod de gospodărire profitabilă, adoptată la condițiile locale de relief, 

rețea hidrografică, geologice, climă și sol, cu menținerea  și sporirea pe termen lung  a capacității de 

producție a terenurilor cu plantații pomicole. Obiectivele strategice ale agriculturii durabile pot fi 

realizate numai prin folosirea rațională a resurselor naturale ale localității și agrosistemelor concrete 

prin aplicarea unui sistem complex de tehnologii și activități, în așa mod ca să se realizeze 

concomitent: bioproductivitatea, securitatea alimentară, protecția calității mediului, dezvoltarea 

economică și socială [1]. 

Fiecare dintre factorii climatici are rolul determinant. Absența unui nu poate fi suplinit de 

existența altui factor în exces. Factorii climatici influențează asupra culturii în complex, între ei 

existând o interdependență strânsă; intensitatea unuia poate mări cerințele față de alt factor. De 

exemplu, în condiții de temperaturi ridicate, cerințele plantelor față de apă sunt mai mari. Din această 

cauză, noțiunea optimum pentru un factor este o valoare relativă, care depinde de intensitatea tuturor 

celorlalți factori. Altfel spus, optimum pentru un factor este o valoare dinamică ce depinde de 

conjunctura tuturor factorilor la un moment dat. Optimul variază, de asemenea, în cursul vieții și al 

anului fapt ce determină existența unor perioade critice. Acestea se caracterizează prin anumite 

cerințe față de unul sau mai mulți factori în acea perioadă, cerințe care nu pot fi suplinite de existența 

factorilor într-o altă perioadă din viața plantei. Recolte mari de fructe de calitate superioară  se obțin 

acolo unde conjectura factorilor se află în zona optimală corespunzătoare cerințelor soiurilor, mai 

frecvent în locul de origine al plantei fructifere. De aceea intervențiile (implicarea) pentru realizarea 

condițiilor optime de cultură constituie sarcina principală a pomicultorului [2, 3, 4, 8, 9].  

Plantațiile pomicole, la rândul lor, influențează condițiile de mediu prin dimensiunile pomilor, 

distanțe de amplasare a lor, formele de coroană etc., creând un anumit microclimat în interiorul livezii 

și în apropierea ei. Cultivarea multianuală a pomilor pe același loc (monocultura) influențează, în 

fond, negativ asupra proprietăților fizice și chimice ale solului și a fertilității lui, poate duce la 

poluarea chimică a mediului în urma aplicării neraționale a pesticidelor, erbicidelor, îngrășămintelor 

minerale. Cunoașterea și aducerea în concordanță a cerințelor ereditare ale plantelor pomicole și ale 

factorilor mediului de cultură, precum și a interacțiunii lor, constituie prima și cea mai esențială 

condiție a producției pomicole înalte, constant, calitative și a eficienței economice esențiale fără 

consecințe ecologice negative [2, 3, 4, 5, 6]. 
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MATERIAL ȘI METODA 

Cercetările au fost efectuate pe terenurile agricole cu culturi pomicole ale raionului Glodeni. 

Ca obiect de studiu au fost resursele climatice, geomorfologice și agroecosistemele pomicole ale 

raionului Glodeni. 

Pentru caracterizarea indicilor climatici au fost utilizate materiale SHS din Republica Moldova 

[7]. Elementele reliefului au fost stabilite în rezultatul observărilor expediționale în teren.  

Suma t ≥10°C au fost calculate după ecuația y=3348,0 – 2,3x după Ursu A. (1985) în care x – 

înălțimea absolută asupra nivelului mării. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Terenurile plantațiilor pomicole în raionul Glodeni se extind pe o suprafață de 2239,2 ha (figura 

1), actualmente toate aflându-se în proprietate privată. 

 

 
 

 
 

Figura 1. Suprafețele plantațiilor pomicole (a – suprafață în ha și b – suprafață în %) din localitățile 

raionului Glodeni. 

Localitățile cu cele mai mari suprafețe pomicole sunt: Struzovca cu 526 ha (23, 4%); Iabloana 

cu 327,6 ha (14,6 %) și Danu cu o suprafață de 266,5 ha, constituind 11,8%, dar cele mai mici 

suprafețe cu plantații pomicole se întâlnesc în localitățile Limbenii Noi – 12 ha (0,5 %) și Limbenii 

Vechi – 6 ha constituind doar 0,2 % din suprafața totală a raionului Glodeni. 

Conform mărimii terenurilor pomicole private s-au evidențiat 5 grupe de terenuri: Grupa cu 

suprafețe a livezilor mai mici de 1 ha (8,2%); Grupa cu suprafețe a livezilor 1-5 ha (13,1%); Grupa 

cu suprafețe a livezilor 5-10 ha (12,4%); Grupa cu suprafețe a livezilor 10-50 ha (26,0%); Grupa cu 

suprafețele livezilor mai mari de 50 ha (40,3%). 

Din suprafața totală a plantațiilor pomicole (2239 ha), specia de măr constituie 2057 ha sau 

91,8%, specia de cireș 150 ha sau 6,6%, vișinul 19 ha sau 0,9% și caisul 13 ha sau 0,7% din suprafața 

totală a terenurilor pomicole (figura 2). Proporția speciilor pomicole din livezile existente se 

deosebește de proporția cerințelor economiei naționale care prevăd să fie pentru zona pomicolă de 

nord mărul 68%, părul 12%, prunul 12%, vișinul 4%, cireșul 4%. Din aceste considerente pe parcursul 
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reconstrucției plantațiilor pomicole este necesar de a optimiza suprafețele livezilor existente în 

conformitate cu cerințele economiei naționale. 

 

 
Figura 2. Ponderea speciilor pomicole în raionul Glodeni. 

Productivitatea plantațiilor pomicole este  influențată de elementele de relief (platou, versant, 

pantă, altitudine), microclimă, varietate de soluri, etc. Devierea de temperaturi a terenurilor pomicole 

de pe versanți față de cele de pe platou au constituit până la 253 °C (tabelul 1). 

 

Tabelul 1. Condițiile ecologice ale plantațiilor pomicole din raionul Glodeni 2018-2019 

Speciile 

pomicole 

Elementele de relief: 

platou, versant, 

expoziția , panta, 

altitudine 

Microclima, ∑ t ≥ 

10°C  
Varietatea de soluri 

Măr 327 ha 

Cireș 46 ha 

Vișin 19 ha 

Cais 13 ha 

Platou 200 m 
Moderat rece, 

2888°C 

Cernoziom argiloiluvial puternic 

profund luto-argilos 

Măr 439 ha Platou 180 m Moderat rece, 2934°C 
Cernoziom levigat puternic 

profund luto-argilos 

Măr 412 ha 

Cireș 42 ha 

Versant V, 1-3°, 

superior, 170 m 

Moderat caldă, 

2957°C 

Cernoziom levigat slab erodat 

luto-argilos 

Măr 80 ha 
Versant SE, 1-3°. 

Superior 160 m 

Moderat caldă, 

2980°C 

Cernoziom levigat slab erodat 

lutos mijlociu 

Măr 98 ha 

Cireș 10 ha 

Versant S, 3-5°, 150 

m, superior. 

Moderat caldă, 

3003°C 

Cernoziom tipic moderat humifer, 

moderat profund luto-argilos 

Măr 139 ha 
Versant NV, 3-5°, 

superior, 175 m. 

Moderat rece, 

2946°C 

Cernoziom levigat moderat erodat 

luto-argilos 

Măr 223 ha 
Cireș 21 ha 

Versant S, 3-5°, 
mijloc 145 m. 

Moderat caldă, 
3015°C 

Cernoziom tipic slab humifer 
moderat profund lutos mijlociu 

Măr 80 ha 

Cireș 16 ha  

Versant V, 3-5°, 

mijloc 155 m. 

Moderat caldă, 

2991°C 

Cernoziom tipic moderat humifer 

moderat profund lutos mijlociu 

Măr 94 ha 

Cireș 15 ha 

Versant NV, 3-5°, 

mijloc 155 m. 

Moderat caldă, 

2991°C 

Cernoziom tipic moderat humifer, 

moderat profund luto-argilos 

Măr 164 ha 
Versant V, 1-3°, 

inferior 90 m. 

Moderat caldă, 

3141°C 

Cernoziom carbonatic puternic 

profund luto-argilos 

 

Сele mai mari suprafețe pomicole sunt plantate cu măr, iar în condițiile platoului cu altitudinea 

200 m asupra nivelului mării, microclima moderat rece (∑ t ≥ 10°C 2888°C) sol - cernoziom 

argiloiluvial puternic profund luto-argilos a format o recoltă medie de 13,9 t/ha cu variația pe ani de 

91,80%

6,60% 0,90% 0,70%

 Măr 2057 ha

Cireș 150 ha

Vișin 19 ha 

Cais 13 ha
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la 11,1 t/ha (2018) până la 15,8 t/ha (2019). În condițiile platoului mai jos 180 m asupra nivelului 

mării, microclimă de asemenea moderat rece  sol-cernoziom levigat puternic profund luto-argilos 

recolta s-a înregistrat cu o valoare medie 14,4 t/ha cu 0,5 t/ha mai superioară comparativ cu varianta 

anterioară, iar pe ani a variat de la 11,6 t/ha până la 16,5 t/ha. În condițiile ecologice varianta 

superiorului versantului vestic, înclinare 1-3°, altitudinea-170 m, microclima moderat caldă (∑ t ≥ 

10°C-2957°C), sol-cernoziom levigat slab erodat luto-argilos valoarea recoltei fructelor de măr a fost 

în medie de 12,1 t/ha, variind pe ani de la 9,8 t/ha până la 13,9 t/ha. 

Cireșul fiind o plantă pomicolă pretențioasă față de lumină și temperatură, îndeosebi 
temperaturile minime de rezistență la ger este de  -29..-32 °C. Necesitățile faţă de apă variază în 

funcție de vârsta pomului, dimensiunile coroanei şi a sistemului radicular, de concentrația soluțiilor 

nutritive din sol, de structura şi de umiditatea solului, de cantitatea precipitațiilor atmosferice, viteza 

vântului, intensitatea luminii, mărimea recoltelor, panta terenului şi alţi factori.   

 Nivelul recoltelor de cireș mai ridicat (7,9 t/ha) s-a stabilit în condițiile ecologice a versantului 

sudic, treimea superioară, 3-5°, altitudinea 150 m, cernoziom tipic moderat humifer moderat profund 

luto-argilos [10]. Plantațiile speciilor pomicole de vișin și cais în condițiile ecologice a platoului, 

altitudinea 200 m, microclima moderat rece (∑ta  2888°C), cernoziom argiloiluvial puternic profund 

luto-argilos au format o recoltă medie moderată (5-6 t/ha). 

Temperaturile și precipitațiile lunare pentru anul 2018 și 2019 din raionul Glodeni sunt 

reprezentate în figurile 3 și 4. 

 

Figura 3. Temperaturile medii lunare ale aerului atmosferic (°C) și cantitățile medii lunare a 

precipitațiilor (mm), anul 2018 

 

Figura 4. Temperaturile medii lunare ale aerului atmosferic (°C) și cantitățile medii lunare a 

precipitațiilor (mm), anul 2019 

 

Condițiile climatice care au influențat productivitatea în anii 2018 și 2019 au înregistrat o medie 

a temperaturii de 9,85°C și suma precipitațiilor de 590 mm. În unele localități unde suma 

precipitațiilor a fost mai scăzută decât necesitățile speciilor pomicole se practică irigarea prin 
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picurare, dar mai sunt localități care încă nu dispun de sisteme de irigare. Suma precipitațiilor de 562 

mm din anul 2019 nu a influențat semnificativ recolta tuturor speciilor pomicole. 

 

CONCLUZII 

Se poate concluziona că funcția pomiculturii este aceea de a crea echilibrul agroecologic 

necesar între om și natură, de a popula și valorifica superior chiar și terenuri mai greu accesibile. Prin 

aceasta se poate îndeplini cerințele unor obiective actuale ale omenirii: obținerea resurselor agricole, 

menținerea cadrului natural, demografia, hrana etc., cu scopul valorificării superioare a condițiilor 

ecologice, atenuarea poluării mediului ambiant, reținerea și ocuparea cât mai completă a forței de 

muncă, creșterea producției pomicole. 
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PRETABILITATEA CONDIŢIILOR ECOPEDOLOGICE PRIVIND CULTURILE 

POMICOLE ÎN LOCALITATEA BARABOI, RAIONUL DONDUŞENI 
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Abstract. The climate, relief and soils of the Republic of Moldova have a considerable 

influence on agricultural crops, including fruit crops. The growth and development of fruit species 

depends largely on zonal and local ecopedological conditions. The rational use of the ecological 

conditions in each locality for certain species of fruit plants ensures the increase of food resources 

and protection, of longer exploitation of fruit ecosystems. According to the researches, it is mentioned 

that the fruit plantations from Baraboi locality, Donduşeni district are located on different relief 

elements such as: plateaus; slopes of different exposures S-E, S-V, S-V, N-E and E, with inclination 

1-3 °, 3-5 ° and 5-7 ° on different parts of the slopes, at their upper, middle and lower. 

Key words: ecopedological conditions, fruit species, productivity 

 

INTRODUCERE 

Realizarea Programului Alimentar Global a conturat principalele obiective ale agriculturii 

durabile: de a produce timp îndelungat alimente de înaltă calitate şi în cantități suficiente, de a reduce 

toate formele de poluare care pot rezulta din tehnologiile agricole, de a menține diversitatea genetică 

a sistemului agricol, asigurarea eficienței economice a producției şi a ecosistemelor agricole şi să 

asigure susținerea economico-sociala a comunității rurale [9]. 

În rezolvarea acestor probleme un rol deosebit revine şi pomiculturii, care are ca scop obținerea 

fructelor, ca produs vital necesar existenței umane, pentru asigurarea populației cu fructe proaspete 

şi a industriei alimentare cu materie primă pentru producerea sucurilor, siropurilor, dulcețurilor, 

gemurilor e.t.c. Valoarea alimentară a fructelor este condiționată de conținutul substanței uscate peste 

20% din masa totală, de un număr mare de substanțe organice şi minerale. hidraţii de carbon (7-43%), 

se conţin sub formă uşor asimilabile (fructoza, glucoza, zaharoza), acizi organici liberi (0,4-5,5%), se 

conţin şi sărurile minerale de Ca, K, Fe, Mg, Mn, Cu, S e.t.c. (0,5% ), substanțele tanine (0,1%) şi 

aromatice, apă (44-87%). Fructele sunt un important furnizor de vitamine: A, B, B2, C, D, E, F, K, 

PP, pentru organismul uman. Vitamina B se află în cantități mai mari în prune (130 mg/kg), în mere 

(80 mg/kg). În timpul iernii fructele de mere şi pere devin aproape unica sursă de vitamina C. Din 

substanțele minerale au fost identificate numai în mere până la 45 de elemente [2,3,4,5]. 

În afară de componentele enumerate, fructele mai conțin încă numeroase substanțe, cum sunt: 

acizi organici liberi sau în diverse combinații, substanțe pectice, substanțe fenolice , alcooli, eteri, 

carbonili, şi chiar unele hidrocarburi. În alcătuirea numai aromei (gustul şi mirosul) merelor au fost 

identificate 169 substanțe din aceste ultime grupe. Fructele în hrana omului sunt utilizate ca desert 

sau între mese, în stare proaspătă, ceea ce permite integrarea întregii cantități de vitamine şi săruri 

minerale de care organismul are atâta nevoie [22,6,7]. 

Fructele, alături de valoarea alimentară, au şi o serie de proprietăţi terapeutice, sunt 

medicamente valoroase. Aceasta se datorează conținutului de zaharuri din fructe care se absorb rapid 

în organism, refac rezerva de glicogen a ficatului. Proteinele şi lipidele din nuci, alune şi migdale au 

un rol important nutritiv. Acizii organici potolesc setea şi nu măresc aciditatea sucului gastric. 

Taninele au un rol dezinfectant. Pectinele şi celuloza îndeplinesc un important rol în buna funcționare 

a aparatului digestiv. Substanțele minerale din fructe participă în metabolism, direct sau sub formă 

de coeziune. Fructele, fiind o sursă importantă alimentară şi de sănătate a omului, medicina 

recomandă un consum zilnic de 250-400 g fructe sau 80-120 kg anual (9,36). 

Pomicultura contribuie la valorificarea terenurilor în pantă mai puțin favorabile pentru culturile 

de câmp şi legumicole şi face posibilă obținerea unor producții eficiente, iar utilizarea energiei solare 

în biomasa pomilor este mai eficientă decât la majoritatea plantelor agricole. La utilizarea 1% RAF, 

în perioada de vegetație se formează 20-25 t fructe la hectar, ce constituie 25-30% din biomasă. 
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Plantațiile pomicole asigură cantități mari de biomasă care se elimină din plantație prin tăiere (1,5-

2,5 t/ha anual) şi prin defrișarea livezilor bătrâne (40-60 t/ha) care joacă un rol important în bilanțul 

energetic al Republicii Moldova. Masa lemnoasă a nucului, părului, cireșului, mărului etc. are o mare 

importanță în industria mobilei. Pomicultura, de asemenea este o componentă principală a venitului 

național, ocupând 5-7% din suprafața arabilă a ţării noastre, asigură 15-17 la sută din veniturile 

bănești de la realizarea producției agricole [1,4,7,8]. 

Astfel pomicultura presupune crearea unor ecosisteme pomicole cu o înaltă productivitate şi 

stabilitate ecologică, prin concordanța condițiilor ecologice din diferite zone cu cerințele diferitor 

specii şi soiuri pomicole [1,2,4]. 

 

MATERIAL ȘI METODA 

Ca obiecte de cercetare au fost luate terenurile plantațiilor pomicole din localitatea Baraboi, 

raionul Dondușeni care se extind pe o suprafață de 151 ha, de asemenea au fost cercetați factorii 

ecologici: climatul şi microclima, relieful, substratul litologic, solurile plantațiilor pomicole. Unele 

aprecieri a solurilor au fost efectuate conform scărilor de apreciere recunoscute în RM. În 

caracteristica factorilor climatici au fost folosite datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Terenurile plantațiilor pomicole din localitatea Baraboi se află în proprietate privată. În 

cooperativa agricolă de producție – SRL Agro-Baraboieni se află 101 ha, în gospodării țărănești 50 

ha; dintre care 18 ha în arendă şi 32 ha în gospodării individuale. Conform mărimii terenurilor 

pomicole private s-au evidențiat trei grupe de terenuri: trenuri cu suprafețe a livezilor în limitele mai 

puțin de 1 ha – 2 ha (1,5%); 1 – 5 ha – 6 ha (4%); cu limitele 5 – 10 ha – 18 ha (12%); cu limitele 

între 10 – 50 ha – 125 ha (82%). Astfel suprafața plantațiilor pomicole este slab divizată în loturi 

mici, predomină livezile cu suprafețe mai mari de 10 ha, constituind 82% (figura 1).  

 
Figura 1. Ponderea mărimii terenurilor pomicole a diferitor proprietari din localitatea Baraboi, 

raionul Dondușeni 

 

Din suprafața totală a plantațiilor 151 ha, speciile sămânțoase constituie 125 ha sau 82,8%, iar 

speciile sâmburoase 26 ha sau 17,2% (tabelul 1.) 
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Tabelul 1. Structura speciilor pomicole din livezile localității Baraboi, r. Dondușeni 

Speciile 

Suprafață 

livezilor 
Ponderea speciilor 

conform cerințelor 

economiei naționale, % 

Epoca de 

coacere a 

soiului 

Perioada de 

maturitate a 

soiului 

Ponderea, % 

ha % 

Mărul 119 78,5 68 

De vară 10.07-31.08 8 

De toamnă 20.09-30.09 25 

De iarnă 20.09-10.10 67 

Părul 6,0 4,0 10 

De vară 10.07-05.09 18 

De toamnă 20.08-30.09 23 

De iarnă 20.09-10.10 39 

Total 

sămânțoase 
125 82,8     

Prun 17 11,2 10 

Timpurii 20.07-20.08 23 

Mijlocii 20.08-10.09 27 

Târzii 10.09-30.09 50 

Cireş 3,0 2,0 3 

Timpurii 25.05-07.06 41 

Mijlocii 08.06-14.06 24 

Târzii 15.06-15.07 35 

Vişin 6 4,0 4 

Timpurii 01.06-14.06 24 

Mijlocii 15.06-20.06 58 

Târzii 21.06-10.07 18 

Total 

sâmburoase 
26 17,2     

Total: 151 100  

Printre speciile sămânțoase predomină mărul (78,8%), iar părul constituie numai 6ha sau 4% 

din suprafață livezilor. Printre speciile sâmburoase predomină prunul, 17 ha sau 11,2%, iar celelalte 

specii ocupă superfețe mai mici: cireșul numai 3 ha sau 2% şi vișinul 6 ha sau 4% din suprafața totală 

a livezilor.  

Solurile plantațiilor pomicole sunt diferite subtipuri de cernoziomuri: cambice, tipice, obișnuite 

şi carbonatice cu profil întreg sau redus prin eroziune slabă, moderată şi puternică. 

Toate solurile din plantațiile pomicole au caracteristic la superior stratul desfundat în jurul 

adâncimii de 60 cm (70 cm) (tabelul 2) neomogen după structură şi proprietăți fizico- chimice din 

cauza întreruperii succesivității orizonturilor genetice prin amestecul lor tehnogen. Alţi indici 

morfologici şi fizico-chimici mai jos de 60 cm (70 cm) sunt asemănători celor arătați anterior la 

caracterizarea învelișului de sol. 

Tabelul 2. Indicii morfometrici ai solurilor plantaților pomicole din localitatea Baraboi 
 

 

Solurile 

Grosimea 

solului, cm 

Grosimea 

stratului 

desfundat, cm 

Grosimea adâncimii 

orizonturilor 

Adâncimea (cm)  

efervescenței de la 

soluția de 10% HCl A humuso-

acumulativ 

B de 

tranziție 

Cernoziom cambic puternic 

profund luto-argilos 

 

105 

 

67 

 

60 

 

45 

 

112 

Cernoziom cambic moderat erodat 

luto-argilos 

 

72 

 

63 

 

26 

 

46 

 

79 

Cernoziom tipic puternic profund 

luto-argilos 

 118  

69 

 

71 

 

47 

 

65 

Cernoziom tipic moderat erodat 

luto-argilos 

 

79 

 

65 

 

35 

 

47 

 

57 

Cernoziom obişnuit puternic 

profund luto-argilos 

 

84 

 

60 

 

55 

 

29 

 

35 

Cernoziom obişnuit moderat erodat 

luto-argilos 

 

54 

 

57 

 

24 

 

30 

 

27 

Cernoziom carbonatic puternic 

profund luto-argilos 

 

82 

 

55 

 

49 

 

33 
De la suprafață 

Cernoziom carbonatic erodat 

moderat luto-argilos 

 

67 

 

51 

 

22 

 

35 
De la suprafață 
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Indicele principal care caracterizează folosirea eficientă a resurselor naturale şi amplasarea 

procedeelor tehnologiilor performante este productivitatea plantelor cultivate. 

Recoltele culturilor pomicole în anii de cercetare 2019 – 2020 au fost diferite în dependență de 

condițiile ecopedologice şi specii (tabelul 3). 

Recolta medie pe doi ani a mărului a variat de la 7,4 t/ha până la 14,4 t/ha. În anul 2019 recolta 

mărului a fost mai mare 8,6 – 16,5 t/ha comparativ cu anul secetos 2020, în condițiile căruia s-a 

cuprins în limitele 6,3 t/ha până la 12,4 t/ha. Recolta a avut o dependență de condițiile ecopedologice. 

Valorile medii au fost mai mari (14,4 t/ha) în condițiile solurilor deluviale molice, negre, grăunțoase, 

luto – argiloase de la inferiorul versanților estici (E) cu înclinare mică de 1 - 3° şi microclimă moderat 

rece – Σ ta ≥10°C – 2790 - 2850°C comparativ cu cernoziomurile cambice şi obișnuite aflate pe platou 

180 – 200 m asupra nivelului mării, Σ ta ≥10°C – 2850 – 2870 la care recolta medie pe doi ani a fost 

în limitele 8,3 – 11,2 t/ha  

S-a evidențiat, că recolta mărului scade pe solurile erodate: de la 11,2 t/ha la solurile cu profil 

întreg, până la 7,8 t/ha la solurile moderat erodate la care profilul se reduce cu mai mult de o jumătate 

(½) a grosimii orizontului A humuso-acumulativ. 

De asemenea, s-a stabilit că recoltele scad în direcția de la cernoziomul cambic spre 

cernoziomul tipic, cernoziomul obișnuit şi cernoziomul carbonatic. Aceasta se poate explica prin 

majorarea conținutului de carbonați în sol de la cernoziomul cambic, în aceeași succesivitate spre 

cernoziomul carbonatic. Mărul este mai puțin adaptat la conținutul înalt de carbonați în sol. 

Plantațiile de păr amplasate pe versant sudic (S), cu 3-5° înclinație, la mijlocul lui, microclimă 

caldă, Σ ta ≥10°C – 2950 - 3000°C cu cernoziom carbonatic moderat profund lutos mijlociu au format 

o recoltă medie pe doi ani de 7,6 t/ha cu variația pe ani de la 6,5 t/ha până la 8,7 t/ha. Nivelul moderat 

al recoltei poate fi lămurit prin irezistenţa speciilor de sămânțoase a mărului, părului şi gutuiului la 

carbonații din sol. 

Plantațiile de prun au format o recoltă medie pe doi ani 9 – 13,5 t/ha cu variația pe doi ani de la 

7,2 t/ha până la 15,2 t/ha. Valorile mai majorate a prunului 15,2 t/ha au fost înregistrate la varianta 

versantului vestic (V) cu înclinare de 1 - 3°, la inferiorul lui cu climă moderată rece, Σ ta ≥10°C – 

2790 – 2850°C, solul – cernoziom cambic slab erodat argilos-lutos. Formarea recoltei în aceste 

condiții a fost influențată de umiditatea şi conținutul mai înalt al elementelor nutritive în sol, 

condiționată de poziția livezilor la inferiorul versantului cu apropierea pânzei freatice spre zona 

rădăcinilor plantelor. În varianta cernoziomului carbonatic recolta prunului a fost cu 4,3 t/ha mai 

puțin, față de cernoziomul cambic. Adică recolta prunului depinde și de subtipul cernoziomului, fapt 

ce s-a observat şi în cercetările altor autori [10]. 

Cultura cireșului în condițiile cernoziomului obișnuit, moderat erodat, lutos mijlociu la 

superiorul versantului sud-vestic (SV), cu înclinație de 3 - 5°, cu microclimă caldă, Σ ta ≥10°C – 2950 

- 3000°C, a format o recoltă de 5,4 t/ha în anul secetos 2020 şi 6,8 t/ha în anul mai umed – 2019. 

Media pe doi ani a fost de 6,1 t/ha. 

Cultura mărului de diferite soiuri în aceleași condiții a versantului nord-estic (NE), inferior, 1 

– 3° înclinare, microclimă rece, Σ ta ≥10°C – 2750 - 2790°C, a format recolte diferite: Jonatan – 11,8 

t/ha (10,2 – 12,6 t/ha pe anii de cercetare), Renet Simirenco – 10,3 t/ha (9,5 – 11,2 t/ha) şi Aidared – 

9,5 t/ha (cu variația pe doi ani de la 8,2 până la 10,8 t/ha). 

 Nivelul recoltelor plantațiilor pomicole evidențiat în localitatea Baraboi se distanțează de 

nivelul recoltelor culturilor pomicole prognozat în conceptul pomiculturii durabile care prevede 

obținerea recoltelor la măr, păr – 40 – 60 t/ha, la prun, cireş şi vişin – 20 – 25 t/ha. 

 

Tabelul 3. Productivitatea culturilor pomicole în dependență de condițiile ecopedologice a localității 

Baraboi, raionul Dondușeni 

Speciile Condițiile ecopedologice 
Recolta, t/ha 

2012 2013 Medie 

Măr 
Platou, 180-200m, 28702850 −ta °C, moderat, 

cernoziom obişnuit slab erodat luto-argilos 
7,5 9,2 8,3 
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Măr 
Platou, 180-200m,  ta=2750-2790°C, moderat, 

cernoziom cambic, puternic profund, luto-argilos 
8,9 13,6 11,2 

Măr 
Versanți NV, 3-5°, superiorul,  ta=2750-2790°C, 

rece, cernoziom cambic moderat erodat, luto-argilos 
6,7 9,0 7,8 

Măr 
Versanţi E, 1-3°, inferiorul,  ta=2790-2850°C, 

moderat rece, soluri deluviale molice luto-argiloase 
12,4 16,5 14,4 

Măr 
Versanţi NE, 3-5°, superiorul,  ta=2750-2790°C, 

rece, cernoziom cambic, slab erodat, luto-argilos 
8,2 12,7 10,4 

Măr 

Versanţi E, 3-5°, superiorul,  ta=2870-2950°C, 

moderat rece, cernoziom tipic, moderat erodat, luto-

argilos 

6,3 8,6 7,4 

Păr 
Versanţi S, 3-5°, mijlocul, cald,  ta=2950-3000°C, 

cernoziom carbonatic, moderat profund, lutos mijlociu 
6,5 8,7 7,6 

Prun, 9ha 
Versanţi V, 1-3°, inferiorul, moderat rece,  ta=2790-

2850°C, cernoziom cambic, erodat slab, argilo-lutos 
11,8 15,2 13,5 

Prun, 8ha 

Versanţi SE, 3-5°, superiorul, cald,  ta=2950-

3000°C, cernoziom carbonatic, moderat erodat, luto-

argilos 

7,2 10,9 9,0 

Cireş, 3ha 

Versanţi SV, 1-3°, superiorul, cald,  ta=2950-

3000°C, cernoziom obişnuit, slab erodat, lutos 

mijlociu 

5,4 6,8 6,1 

Vişin, 6ha 

Versanţi NV, 3-5°, superiorul, moderat cald, 
ta=2870-2950°C, cernoziom obişnuit, moderat erodat 

luto-argilos 

6,0 6,9 6,4 

Jonatan 

Versanţi NE, 1-3°, inferior, rece,  ta=2750-2790°C, 

cernoziom cambic, profund luto-argilos 

10,2 12,6 11,8 

Renet 

Simirenco 
9,5 11,2 10,3 

Idared 8,2 10,8 9,5 

 

Conform cercetărilor s-au stabilit unii factori limitativi ai productivității speciilor pomicole care 

sunt de ordin climaterici, care mai intensiv se manifestă la inferiorul versanților, unde se concentrează 

timp mai îndelungat masele de aer rece, iar în unele ierni cu temperaturi mai joase, geruri mai 

puternice duc la afectarea mugurilor şi țesuturilor lemnoase. Vânturile geroase de NW condiționează 

înghețul parțial al lăstarilor şi mugurilor florali la superiorul versanților vestici şi podișurilor deschise 

cu altitudinea 180-200 m. La superiorul versanților S, SE, în anii secetoși, plantațiile pomicole suferă 

din cauza micșorării umidității aerului. 

Factorii limitativi pedologici ai productivității culturilor pomicole se manifestă pe suprafețe 

mici şi se reprezintă prin gradul de erodare, adâncimea şi cantitatea de carbonați, gleizare, textură şi 

compactare. 

 

CONCLUZII 

Plantațiile pomicole se extind pe o suprafață de 151 ha din suprafața totală a localității. Conform 

mărimii terenurilor pomicole s-au evidențiat grupele de terenuri cu suprafețe mai mici de 1 ha, 1-5 ha 

şi mai mari de 50 ha. Dominarea livezilor cu suprafețe mai mari de 50 ha diminuează riscul scăderii 

fertilității solurilor şi productivității plantațiilor pomicole. 

Plantațiile pomicole sunt amplasate pe diferite elemente de relief: platou, versanţi, expoziţii 

(NW, E, NE, W, SE, S), pante (1-3°, 3-5°), altitudini de la 80 m până la 200 m asupra nivelului mării, 

în diferite brâuri microclimatice. 

Solurile plantațiilor pomicole sunt de tipul cernoziomului cu diferite subtipuri: cambice, tipice, 

obișnuite şi carbonatice cu profilul întreg sau slab şi moderat erodat. Toate solurile din plantațiile 

pomicole au caracteristic stratul desfundat circa 60cm (70 cm) tehnogeno-deformat neomogen după 
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structură şi proprietăți fizico-chimice care în cea mai mare măsură condiționează productivitatea 

plantelor pomicole. 

Productivitatea plantațiilor pomicole s-a caracterizat cu diferiți indici de cantitate pe specii în 

dependență de condițiile ecopedologice. Recoltele plantațiilor de măr au fost mai mari (14,4 t/ha) 

comparativ cu cele de păr (7,6 t/ha), cireş (6,1 t/ha) şi vişin (6,4 t/ha). Mărul a format recolte mai 

majorate în condițiile solurilor deluviale molice luto-argiloase, de la inferiorul versantului E, 1-3°, 

moderat rece,  ta=2790-2850°C.  

S-au stabilit unii factori limitativi ai productivității speciilor pomicole, de ordin climateric, care 

mai intensiv se manifestă la inferiorul versanților, unde se concentrează timp mai îndelungat masele 

de aer rece. Vânturile geroase de NW condiționează înghețul parțial al lăstarilor şi mugurilor florali 

la superiorul versanților vestici şi podișurilor deschise cu altitudinea 180-200 m. În anii secetoși, la 

superiorul versanților S, SE, plantațiile pomicole suferă din cauza micșorării umidității aerului. 

Factorii limitativi pedologici ai productivității culturilor pomicole se manifestă prin gradul de erodare, 

adâncimea şi cantitatea de carbonați, gleizare, textură şi compactare. 
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EFECTUL REGULATORILOR DE CREȘTERE ASUPRA NORMĂRII ORGANELOR DE 

ROD, PRODUCTIVITĂȚII ȘI CALITĂȚII FRUCTELOR LA MĂR 

 

P. BALAN 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Abstract. The study was conducted in the period 2016-2020 with the purpose to assess the 

effect of various crop load management practices on the cv Gala delicious and cv Golden Delicious 

apple variety, grafted on the rootstock M9, in an intensive system. The trees aged 8-12 years were 

trained according to improved slender spindle shape and planted at a distance of 3.5 x 1 m. 

Experimental design: a) control, untreated trees; b) fruit manual thinning performed after the physi-

ological drop, when the fruits reached a diameter of 16-18 mm; c) chemical thinning with the 

preparations: 1) Urea solution 46% N, 6 kg/ha, at a temperature of 12-25 C and air humidity of 65-

80%, when 75% of the flowers are open until the petals of the first flowers dropped; 2) Geramid New 

solution, 1.5 l/ha, at a temperature of 15-20 C, when the central fruit reached a diameter of 4-7 mm; 

3) LG Dira Max solution, 2 l/ha at a temperature of 18-25 C, when the central fruit reached a diameter 

of 10-15 mm. The experiment was organized in 4 repetitions, the spraying was per-formed on 8 trees 

in each repetition, using 11 l of solution on 32 trees or 1000 l per hectare, respectively. The authors 

calculated the number of red dotted buds, the number of inflorescences that set fruit, the average 

number of fruits per tree as well as the average weight and diameter of fruits. The used growth 

regulators ensured a significant increase in the average weight of a fruit and a significant increase in 

the diameter of fruits.  

Key words: Malus domestica; Manual thinning; Chemical thinning; Growth regulators; Fruit 

buds; Yield. 

 

INTRODUCERE 

Mărul, este o specie care  fructifică abundent și periodic, iar pentru a obține recolte anuale este 

necesar de normarea  organelor de rod. Această operațiune se face, în diverse faze ale ciclului anual 

al pomilor (Cimpoieş, Gh. 2012; Babuc, V., et al. 2013). Spre exemplu, în perioada de repaus 

vegetativ a pomilor se fac tăieri și se lasă cu 20-30% de muguri de rod mai mult decât necesarul 

pentru a asigura o încărcătură optimă nu numai în anii cu condiții prielnice pentru polenizare și legare, 

dar și în anii cu timp nefavorabil în perioada înfloritului (Balan V., Vămăşescu S. 2013; 2018, Balan 

P. 2020). În cazul condițiilor favorabile în perioada înfloritului, apare necesitatea normării organelor 

de rod prin rărirea florilor, ovarelor și a fructelor (Ghena, N. et al. 2004; Cimpoieş, Gh. 2012; Babuc, 

V. et al. 2013). Practic, pentru obținerea unor recolte durabile în livezile intensive de măr, se  

utilizează regulatori de creștere pentru rărirea fructelor (Robinson, T. et al. 1998). 

 Actualmente, pentru rărirea florilor, se utilizează substanțe chimice din grupa stimulatorilor 

de creștere (auxine), din grupa citokininelor, substanțe din grupa generatorilor de etilenă,  precum și 

insecticidele Carbaryl, DNOC și altele. În practica pomicolă, cel mai des sunt utilizate acidul 2-

chloroetilphosphoric (ethephon), tiosulfatul de amoniu (ATS), uleiul și varul de sulf pentru rărirea 

fructelor la măr la stadiul de floare. Auxinele (NAA și NAD), cytokinina (6-BA) și, în unele cazuri, 

insecticidul Carbaryl sunt aplicate la etapa de fructificare (Babuc, V. et al. 2013; Cimpoieş, Gh. 2012; 

Botu I., Botu M. 2003; Drăgănescu E. 2001). 

Argumentarea practică a procedeelor de normare a încărcăturii cu rod în vederea obținerii 

producției de fructe constituie și calitative este o problemă foarte actuală pentru livezile intensive 

(Babuc, V. et al. 2013). Scopul lucrării constă în ridicarea productivității plantațiilor de măr prin 

normarea organelor de  rod prin diferite metode de rărire la soiurile de măr  Gala Delicious și Golden 

Delicious, altoite pe portaltoiul M9.  
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MATERIAL ȘI METODE 

Investigațiile au fost efectuate în zona de centru a Republicii Moldova. Soiurile de măr Golden 

Delicious și Gala Delicious, altoite pe portaltoiul de vigoare mică M9, au a fost plantate în anul 2009. 

Pomii sunt plantați la distanța de 3,5 x 1 m și conduși sub formă de fus zvelt ameliorat. CAP „Spica-

N Agro” dispune de stație meteorologică pe teritoriul livezii pentru monitorizarea în mod automatizat, 

la anumite perioade de timp, a temperaturii minime, maxime și medii, a umiditatății relative a aerului 

și a precipitațiilor atmosferice. Solul în livadă se menține prin înierbare și cu erbicidare pe rândul de 

pomi. Lucrările de întreținere și protecție fitosanitară a pomilor se execută conform tehnologiei 

avansate de cultură a mărului în livezile intensive.  

În perioada anilor 2016-2020, s-a studiat influența diferitor metode de rărire a fructelor conform 

schemei (tab. 1).  

Tabelul 1. Schema experienței cu metodele de normare a organelor reproductive 

Nr

d/o 
Varianta 

Substanța 

activă 

Doza de 

aplicare 

Condițiile, perioada efectuării 

tratamentelor și modul de aplicare 

1 Martor netratat    

2 Rărirea manuală   

Rărirea manuală a fructelor s-a efectuat 

după căderea fiziologică, când fructele 

ating în diametru 16-18 mm 

3 Uree 46% N (NH2)2C O 6 kg/ha 

Stropire, la temperatura de 12-25oC și 

umiditatea aerului de 65-80%, când 75% 

din flori sunt deschise până la scuturarea 

petalelor primelor flori 

4 Geramid New 
NAD, 4% 

 
1,5 l/ha 

Stropire la temperatura de 15-200C, când 

fructul central atinge în diametru 4-7 mm  

5 Dira Max LG 

BA, 4% + 

NAA, 4% 

 

2 l/ha 

Stropire la temperatura de 18-250C, când 

fructul central atinge în diametru 10-15 mm 

Experiența a fost organizată în 4 repetiții a câte 8 pomi fiecare. Pomii au fost selectați după 

vigoare și uniformitate și repartizați pe 2 rânduri din mijlocul benzii la fiecare soi. S-a analizat 

intensitatea înfloririi, fazele de dezvoltare a fructelor, timpul înainte și după aplicarea tratamentului. 

Numărul bobocilor punctați de roșu (NBR) s-a stabilit în perioada butonului roz, numărul 

inflorescențelor legate (NIL) – după căderea fructelor din iunie, iar ponderea fructelor într-o 

inflorescență s-a stabilit la recoltare pe 12 pomi din variantă. 

Rărirea manuală a fructelor s-a efectuat după căderea fiziologică din iunie, s-a lăsat câte un 

fruct amplasat la distanța de 10-20 cm între ele și 90-100 fructe pe pom. Normarea fructelor pe cale 

chimică s-a efectuat când pomii au prezentat o înflorire normală și abundentă, iar condițiile din timpul 

înfloritului au fost favorabile pentru legarea fructelor. Tratamentele cu soluție chimică s-au executat 

la 8 pomi în fiecare repetiție. S-au utilizat 11 l de soluție la 32 de pomi, respectiv 1000 l la hectar. 

Pentru o aderență mai favorabilă a soluției cu frunza s-a adăugat Silwet L-77 în doza de 1 ml la 10 

litri de apă cu pH-ul în jur de 7. Între repetiții s-au lăsat câte 3 pomi netratați pentru a evita 

suprapunerea variantelor în timpul efectuării tratamentelor. Tratarea pomilor s-a efectuat cu 

stropitoarea portabilă, dimineața, în orele fără vânt.  

Producția de fructe s-a stabilit cu două săptămâni înainte de recoltare prin numărarea fructelor 

pe toți pomii din variantă și în timpul recoltării prin cântărire separată a fructelor din fiecare pom. 

Greutatea medie și diametrul fructelor s-au stabilit prin metoda de cântărire și măsurare a unei probe 

de 100 de mere. În baza datelor obținute s-a stabilit recolta pe pom și la hectar.  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

În perioada de repaus vegetativ a pomilor în baza  analizei depunerii mugurilor de rod, s-a 

efectuat normarea mugurilor de rod și tăierea pomilor. Pomii din cv Gala Delicious și cv Golden 

Delicious au demonstrat o cantitate satisfăcătoare de muguri de rod care, la apariția bobocilor punctați 

de roșu, au constituit 150-300 bucăţi/pom. Numărul bobocilor punctați de roșu (NBR) arată în mod 
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convingător că pomii au o încărcătură uniformă cu organe reproductive și diferă de la an la an. 

Referitor la numărul inflorescențelor legate (NIL), se constată că numărul lor este uniform pe variante 

și constituie în medie 100-200 bucăţi/pom, cu o diferență nesemnificativă față de martor. Analizând 

valorile NBR și NIL putem conclude că metodele utilizate de normare a organelor reproductive nu 

au influențat numărul de inflorescențe din coroana pomilor, pomii aflându-se în condiții identice de 

creștere și dezvoltare.  

Ponderea fructelor într-o inflorescență, la soiul Golden delicious arată în mod convingător că 

în varianta martor, unde organele reproductive nu s-au expus răririi, fructele s-au repartizat mai 

uniform în inflorescențe – 40,3 % câte unu, 35,4 % câte două și 24,3 % câte trei. În același timp, 

normarea organelor de rod a majorat ponderea inflorescențelor cu câte un fruct în raport cu cele a câte 

două și trei fructe. Astfel, în V2, cu rărire manuală, 82,9% din fructe sunt amplasate câte unul în 

inflorescență și numai 17,1 % câte două. Deci, rărirea manuală permite astfel obținerea unor fructe 

de calitate superioară atât din punct de vedere morfologic, cât și organoleptic. Aceeași legitate s-a 

înregistrat și la soiul Gala Delicious. 

Ponderea fructelor într-o inflorescență, în cazul utilizării regulatorilor de creștere, s-a diminuat 

semnificativ, comparativ cu martorul netratat. La soiul Golden Delicious în anul 2016, numărul de 

fructe unice în inflorescență a constituit 74,8 % în V3, 69,6 % în V4 și 70,3 % în V5, iar numărul 

inflorescențelor cu câte două și trei fructe s-a micșorat simțitor și a constituit 15,2 - 21,1% și, 

respectiv, 8,6 - 11,9 %. În anii următori, la ambele soiuri, repartizarea fructelor în inflorescență a fost 

similară. Astfel, la rărirea manuală a fructelor, 87,6 % din fructe sunt amplasate câte unul în 

inflorescență, iar la utilizarea regulatorilor de creștere acest indice constituie 79,4 % în V3, 73,8 % în 

V4 și 75,6 % în V5. La tratarea pomilor cu uree 46% N  în doza de 6 kg/ha, 17,4 % inflorescențe au 

format câte un fruct și numai 3,2 % câte trei fructe. Stropirea cu regulatorul de creștere Geramid New 

în doza 1,5 l/ha a mărit ponderea inflorescențelor (12 %) cu câte trei fructe, iar la utilizarea 

preparatului Geramid New în doza de 1,5 l/ha inflorescențele cu câte trei fructe lipsesc. În anul 2018, 

cea mai mare pondere a fructelor unice în inflorescență a fost în variantele cu rărire manuală (V2) și 

cu stropire cu uree 46% N în doza de 6 kg/ha (V3), constituind 88,4 % și, respectiv, 78,4 %. 

Analizând datele referitoare la ponderea fructelor într-o inflorescență în funcție de modul de 

rărire a organelor reproductive, constatăm că regulatorii de creștere utilizați la rărirea organelor 

reproductive reglementează raportul fructelor într-o inflorescență, majorând ponderea fructelor unice 

în defavoarea celor amplasate câte două și trei, comparativ cu varianta martor. 

Consecutivitatea depunerii mugurilor de rod la cv Gala Delicious și cv Golden Delicious, în 

condiții favorabile de înflorire, polenizare și legare a fructelor în anii 2016-2020, a permis studiul 

regulatorilor de creștere asupra normării organelor de rod și obținerea recoltelor constante de fructe. 

La cultura mărului, normarea organelor de rod poate conduce la recolte mari de fructe calitative 

(Babuc, V., et al. 2013; Balan V., Vămăşescu S. 2013). Dimensiunea fructelor este un indice de 

calitate foarte important, pentru piață și la export și determină viabilitatea unei livezi. Numărul de 

fructe, în variantele unde s-au aplicat rărirea manuală și regulatorii de creștere, este semnificativ mai mic 

comparativ cu martorul netratat. Această micșorare a numărului de fructe în V3 se datorează utilizării, la 

etapa când 75% din flori au căzut, a soluției de uree 46 % care arde stigmatul şi polenul florilor deschise, 

pârjolind petalele la cele nedeschise.  

Numărul de fructe la recoltare în V4 (72 bucăţi/pom) este de asemenea semnificativ mai mic 

comparativ cu martorul. Preparatul Geramid New (1-naftilaccetoamida), cu efect de auxină, 

acționează selectiv asupra fructelor pentru că, la nivel hormonal, în plantă se majorează capacitatea 

de producere a etilenei, care conduce la îmbătrânirea prematură a plantelor și care blochează în primul 

rând activitatea fructelor mici de pe ramurile cu vigoare mică de creștere și a celor cu mai puține 

semințe, urmare a unei fecundări necomplete. 

Regulatorul de creștere complex Dira Max LG, pe bază de acid 1-naftilacetic și 6-benziladenin, 

are o influență mai evidentă la rărirea organelor reproductive, deoarece riscul devine mai mic ori se 

exclude efectul negativ al preparatului 6-BA de a forma fructe cu rugozități și de tipul pigma. Acidul 

1-naftilacetic (NAA) de asemenea are efect de auxină și inhibă procesele fiziologice pe o perioadă de 

3-4 zile, diminuează vigoarea de creștere a lăstarilor, creează senzaţia de ofilire a frunzelor și 
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blochează creșterea fructelor mici în favoarea celor mai dezvoltate. În schimb, regulatorul de creștere 

pe bază de 6-benziladenin (6-BA), cu efect de citochinină, micșorează cantitatea de auxină furnizată 

de fructe și lăstari, stimulând biosinteza etilenei care și încetineşte dezvoltarea fructelor mai mici și 

normarea încărcăturii de rod (Peșteanu, A., Calistru O. 2017; Vămăşescu S. 2018). 

În anul 2016, stropirea cu soluție de Dira Max LG în concentrație de 2 l/ha la temperatura de 

18-250C, când fructul central atinge în diametru 10-15 mm, a redus semnificativ numărul de fructe 

(64 bucăţi/pom). În 2017,  numărul de fructe (105 bucăţi/pom) de asemenea a fost mai mic faţă de 

varianta martor (V1) și de varianta tratată cu uree 46% N, 6 kg/ha (V3). În anul următor, numărul de 

fructe pe pom a fost la nivelul anului 2016 și a constituit de la 73 bucăţi/pom, în variantele V4 și V5, 

până la 98 bucăţi/pom în V1 în momentul recoltării. Numărul de fructe în V2, V3, V4 și V5 este 

semnificativ mai mic comparativ cu V1, netratată. Deci, pentru a obține o cantitate optimă de fructe 

la cv Gala Delicious și cv Golden Delicious, este necesar de a efectua normarea organelor de rod, fie 

manual, fie prin intermediul tratării chimice cu diverși regulatori de creștere. Greutatea medie a unui 

fruct, este semnificativ mai mare în variantele unde s-a aplicat rărirea organelor de rod comparativ cu 

martorul netratat. În anii de studii 2016-2020 s-a constatat că rărirea manuală a fructelor și utilizarea 

regulatorilor de creștere măresc greutatea medie a unui fruct, iar sporurile de greutate medie ale unui fruct 

în variantele tratate sunt distinct semnificative față de cele din varianta martor. Rărirea manuală după 

căderea fiziologică din iunie, precum şi utilizarea soluției de uree 46 % N, când 75% din flori au căzut, și a 

regulatorilor de creștere Geramid New, când fructul central atinge în diametru 4-7 mm, și Dira Max 

LG, 2 l/ha, când fructul central atinge în diametru 10-15 mm, asigură o creștere semnificativă a 

diametrului fructelor.  

Din cercetările efectuate asupra ponderii fructelor după diametru rezultă că majoritatea fructelor 

(47,9 %) în varianta martor au un diametru mai mic de 55 mm și numai 5,1 % au diametrul 66-70 

mm. În cazul răririi manuale (V2), ponderea fructelor cu diametrul mai mare de 71-75 mm a crescut 

simțitor și constituie 68,1 %, iar numărul fructelor cu diametrul 76-80 mm și mai mare de 80 mm 

constituie 15,1 % și, respectiv, 5,6 %. Numai 2,8 % dintre fructele acestei variante sunt cu diametrul 

de 61-65 mm, iar 8,4 % cu diametrul de 66-70 mm. În varianta tratată cu uree 46 % N în doza de 6 l/ha, 

cea mai mare pondere –  59,8 % – au avut-o fructele cu diametrul de 71-75 mm, 27,8 % din fructe au 

avut 76-80 mm, 7,1 % au avut peste 80 mm și numai 5,3 % din fructe sunt de 61-70 mm. Astfel, ureea 

46% N aplicată în faza înfloririi are efect dublu, atât de rărire a florilor, cât și de creștere a fructelor. 

Cea mai mare cantitate de fructe (89,8 %) se atribuie la categoria extra și la categoria I. În varianta V4, 

tratată cu Geramid New, 1,5 l/ha, fructele cu diametrul de 71-75 mm constituie 66,0 % și numai 22 

%  fructe au avut 61-70 mm în diametru. O distribuție asemănătoare în sensul măririi masei de fructe 

de categoria extra și categoria I s-a înregistrat și la tratarea pomilor cu regulatorul de creștere Dira 

Max LG, 2 l/ha, constituind peste 80 %. 

Analizând datele cu privire la randamentul de fructe  (tab, 2 și 3) la pomii de măr din cv Gala 

Delicious și cv Golden Delicious, putem menționa că cele mai mari producții, distincte semnificativ, 

au fost obținute în varianta martor. În anul 2016, recolta de fructe în varianta martor a constituit 35,7-

38,8 t/ha, iar în V2, unde s-a aplicat rărirea fructelor după căderea fiziologică din iunie, recolta a fost 

de 27,6 – 35,7 t/ha. În cazul tratării cu uree 46% N (V3), Geramid New (V4) și Dira Max LG (V5), 

recolta de fructe este de 26,1-31,6 t/ha.  

 

Tabelul 2. Productivitatea plantațiilor de măr de soiul Gala Delicious în funcţie de modul de rărire a 

organelor reproductive. 

(Portaltoiul M9, distanţa de plantare 3,5 x 1 m, vîrsta pomilor 8-10 ani, CAP "Spica-N Agro") 

Variantele 

experienţei 

Randamentul de fructe, t/ha 
Media, 

t/ha 
% Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

Martor netratat 35,7 46,8 39,5 59,9 32,5 42,9 100 

Rărirea manuală 29,8 45,6 32,4 52,7 28,1 37,7 87,9 

Uree 46% N, 6 kg/ha 32,3 47,2 34,3 54,7 29,8 39,6 92,4 

Geramid New, 1,5 l/ha 28,7 44,6 32,6 51,8 27,6 37,1 86,4 
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Dira Max LG, 2 l/ha 29,1 45,1 33,9 52,9 29,2 38,0 88,6 

Media 31,2 40,9 34,5 54,4 29,4 39,1 - 

 

În anul 2017, recolta medie de fructe s-a majorat simțitor (40,9-41,9 t/ha) comparativ cu anul 

2016, când s-au obţinut 30,8-31,2 t/ha. Indiferent de substanța activă a regulatorilor de creștere, în 

toate variantele tratate recolta de fructe a fost semnificativ mai mică comparativ cu pomii netratați. 

În anul 2018 rărirea manuală a fructelor și utilizarea regulatorilor de creștere micșorează recolta de fructe 

distinct semnificativ cu 11,6-19,2 %. Astfel, în anul respectiv,  recolta în varianta martor a fost de 35,4-

39,5 t/ha, iar în variantele tratate (V2, V3, V4, V5) a constituit 28,4-34,3 t/ha. În anul 2019 recolta de 

fructe s-a majorat comparativ cu anii precedenți  și a constituit în medie 54,4 t/ha la cv Gala Delicious 

și 49,8 t/ha la cv Golden Delicious, iar în anul 2020 randamentul s-a diminuat și a fost de 29,4 t/ha la 

cv Gala Delicious și 31,5 t/ha la cv Golden Delicious. Recolta de fructe în anii 2019-2020 a fost 

superioară în varianta martor comparativ cu variantele unde s-a aplicat normarea organelor de rod. 

Analizând recolta pe cinci ani, se poate constata că pomii de cv Gala Delicious și cv Golden 

Deliciuos, altoiți pe portaltoiul M9, la vârsta de 8-12 ani fructifică constant, iar media recoltei 

constituie 39,1 t/ha la cv Golden Delicious și 36,9 t/ha la cv Golden Delicious. Rărirea manuală a 

fructelor a micșorat recolta de fructe cu 12,1-14,7 %, iar utilizarea regulatorilor de creștere de 

asemenea a redus producția de fructe cu 11,5-17,3 %, în cazul soluției de uree 46% N, 6 kg/ha, cu 

13,6-17,8 % la tratarea cu Geramid New, 1,5 l/ha, și cu 11,4-20,5 % la stropirea cu soluție de Dira 

Max LG, 2 l/ha. Pe de altă parte, în variantele tratate a crescut considerabil calitatea fructelor de 

categoria I și extra (85-90 %).  

  

Tabelul 3. Productivitatea plantațiilor de măr de soiul Golden Delicious în funcţie de modul de 

rărire a organelor reproductive. 

(Portaltoiul M9, distanţa de plantare 3,5 x 1 m, vîrsta pomilor 8-10 ani, CAP "Spica-N Agro") 

Variantele 

experienţei 

Randamentul de fructe, t/ha 
Media, 

t/ha 
% Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

Anul 

2019 

Anul 

2020 

Martor netratat 38,8 48,6 35,4 54,3 34,8 42,4 100 

Rărirea manuală 27,6 42,1 29,4 49,7 32,2 36,2 85,3 

Uree 46% N, 6 kg/ha 31,6 43,4 31,3 50,4 30,9 37,5 88,5 

Geramid New, 1,5 l/ha 29,7 39,8 28,4 46,8 29,6 34,9 82,2 

Dira Max LG, 2 l/ha 26,1 35,6 28,8 47,9 30,3 33,7 79,5 

Media 30,8 41,9 30,7 49,8 31,5 36,9 - 

 

CONCLUZII 

Pe parcursul anilor 2016-2020, tratamentele cu regulatorii de creștere au îmbunătățit 

semnificativ calitatea fructelor. Efectul normării organelor de rod la cv Gala Delicious și cv Golden 

Delicious, altoite pe M9, a afectat pozitiv distribuția fructelor în coroană, greutatea medie și diametrul 

fructelor, reducând numărul de fructe pe pom fără a afecta esențial randamentul pomilor, de asemenea 

asigurând producții de fructe constante și de calitate.  

În livezile intensive de măr, în perioada de rodire și creștere a pomilor, pentru asigurarea 

creșterii recoltei anuale este necesar de utilizat regulatori de creștere în funcție de intensitatea de 

diferențiere a mugurilor de rod și de condițiile climatice. Utilizarea ureei 46% N, 6 kg/ha, are efect 

atât de rărire a florilor, cât și de creștere a fructelor, nu este poluantă şi poate fi aplicată fără a lua în 

calcul diametrul fructelor și condițiile climatice în momentul tratării și mai târziu. În funcție de 

condițiile climatice uneori este necesar de făcut și 2 stropiri cu uree 46% N, 6 kg/ha. 

Utilizarea regulatorilor de creștere, în perioadele nominalizate, reduce semnificativ numărul de 

fructe la pom (80-120 bucăţi/pom), asigură o creștere semnificativă a greutății medii a unui fruct 
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(135-150 g) și o creștere esențială a diametrului fructelor (peste 85 % din fructe sunt de categoria I și 

extra).  

Pomii de cv Gala Delicious și cv Golden Deliciuos, altoiți pe portaltoiul M9, la vârsta de 8-12 

ani fructifică constant, recolta medie constituind 36,9-39,1 t/ha. Rărirea manuală a fructelor a 

micșorat recolta cu 12,1-14,7 %, iar utilizarea regulatorilor de creștere de asemenea a redus producția 

de fructe cu 11,5-17,3 %, dar s-a mărit cantitatea fructelor (85-90 %) de categoria I și extra.  

Ureea 46% N este un fertilizant eficient de rărire la înflorire, poate fi utilizată cu ușurință în 

toate tipurile de livezi în doza de 6 kg/ha (la 1000 l apă), permițând selecția fructelor legate, care se 

dezvoltă în fructe uniforme. Se aplică la etapa când 75% din flori sunt deschise până la scuturarea 

petalelor primelor flori, distrugând stigmatul şi polenul florilor deschise şi pârjolind petalele la cele 

nedeschise. 

Utilizarea regulatorilor de creștere la normarea organelor de rod la specia măr constituie o 

abordare practică pentru îmbunătățirea randamentului, a calității și a distribuirii fructelor după 

mărime, precum și a efectelor culturii în această combinație de soi/portaltoi. Sunt necesare însă 

cercetări pe termen lung pentru a evalua efectele regulatorilor de creștere asupra randamentului și, 

mai ales, a depunerii și a diferențierii mugurilor de rod.  
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COLORAȚIA FRUCTELOR LA SOIUL DE MĂR FUJI KIKU, ÎN CONDIȚIILE 

REPUBLICII MOLDOVA 

 

I. BÎLICI 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Abstract. This study will provide information on the possibility of improving the color of 

apples in the conditions of the Republic of Moldova. Extenday reflective film, a method practiced in 

both Europe and the United States, was used to enhance the coloring of apples. The film was installed 

in the first decade of September, 4 weeks before the fruit was harvested, on the soil surface, between 

rows. The data obtained show that the fruits of the Fuji Kiku variety, in the case of installing the 

reflective film, were colored much more intensely compared to the control without film. The fruit 

harvest took place in the second decade of October, when the fruits were well colored and the 

biochemical indices reached the optimal values of maturity. In the control variant, 75% of the fruits 

were colored on half of the surface of the epicarp and only 25% were reddened on an area of 60-70%. 

In the version with reflective film, over 72% of the fruits had the epicarp colored in red-orange on an 

area of over 80% and only 28% of the fruits had the covering color on less than 70% of the surface 

of the fruit. The Fuji Kiku apple variety needs several harvesting stages to obtain "Extra" and 

Category I fruit. The use of reflective film has helped to harvest over 70% of high quality fruit in the 

first stage. 

Keywords: Variety, Fuji, fruit coloring. 

 

INTRODUCERE 

Mărimea fructului, asociată cu o culoare uniformă, intensă şi cu o formă simetrică, oferă 

acestuia aspectul şi atractivitatea necesară. Studiul întreprins asupra soiului de măr Fuji Kiku, cultivat 

în sistem de mare densitate, relevă o variabilitate genetică privind mărimea fructelor a căror culoare 

de fond este galben-verzuie, iar suprafaţa – de culoare roz-deschisă. În condițiile Republicii Moldova, 

soiul Fuji Kiku nu se colorează conform biologiei soiului (BALAN, V., 2004). De aceea, pentru 

obţinerea unui măr de calitate bună şi bine colorat în roșu-portocaliu, este necesară expunerea la soare 

pe timpul maturării. Culoarea roşie a merelor este rezultatul direct al expunerii la soare, iar dacă 

fructul este acoperit de frunze sau se află prea adânc în coroana pomului el nu se colorează bine. 

Rărirea organelor de rod și lăsarea a câte unui singur fruct la fiecare inflorescenţă au drept rezultat 

optimizarea expunerii la soare şi, respectiv, apariţia culorii pe toată suprafața. Scopul este de a obține 

o proporție mai mare de fructe intens colorate, dar și de a crește numărul de fructe recoltate în prima 

etapă. Schimbările climatice asociate toamnei calde împiedică adesea dezvoltarea colorării multor 

fructe, inclusiv soiuri de mere precum Fuji, Gala, Jonagold. Pentru consumator, culoarea fructului 

este unul dintre stimulentele predominante pentru achiziționarea unui fruct. De la cais la kaki și de la 

măr la struguri, culoarea roșie este asociată cu coacerea, gustul bun și dulceața. Prin urmare, colorarea 

fructelor este o problemă importantă pentru producția de fructe din întreaga lume. Formarea de 

pigmenți antocianici în pielea fructelor, care sunt responsabili pentru culoarea roșie a fructelor, 

inclusiv a merelor, depinde în principal de factori de mediu, cum ar fi calitatea și cantitatea luminii și 

temperatura din timpul nopții. Culoarea fructelor poate fi, de asemenea, influențată într-o oarecare 

măsură de procesele agrotehnice, cum ar fi tăierea copacilor, fertilizarea, biostimulatorii și regulatorii 

de creștere a plantelor. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Pentru a spori colorarea merelor s-a utilizat pelicula reflectantă de tipul Extenday, metodă care 

se practică atât în Europa, cât şi în Statele Unite ale Americii . Pelicula s-a instalat în prima decadă a 

lunii septembrie, cu 4 săptămâni înainte de recoltarea fructelor, pe suprafaţa solului, între rânduri (fig. 

1).  
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Cercetările s-au efectuat în plantația de măr la SRL „Elit Fruct”, raionul Criuleni, fondată în 

2015. S-au studiat soiul Fuji Kiku, altoit pe portaltoiul M9. Distanța dintre rânduri a constituit 3,2 m, 

dintre pomi pe rând – 0,8 m, în total alcătuind 3900 pomi/ha. La plantare, locul altoirii s-a amplasat 

cu 20 cm mai sus de nivelul solului. După plantarea pomilor, solul s-a înierbat pe cale artificială. 

Benzile cu buruieni dintre rânduri, late de 2,2 m, se cosesc la necesitate și rămân ca mulci. La 

momentul actual, livada de măr se află într-o stare bună, lucrările de întreținere a plantației, de lucrare 

a solului, irigare, fertilizare și protecție a pomilor contra bolilor și dăunătorilor se efectuează la 

momentele optime. Pomii sunt conduși după sistemul fus zvelt ameliorat.  

 

REZULTATELE CERCETĂRII 

Datele obținute demonstrează că fructele soiului Fuji Kiku, în cazul instalării peliculei 

reflectante, s-au colorat mult mai intens comparativ cu martorul fără peliculă (tab. 1).  

 

  

Figura 1. Amplasarea peliculei reflectante pe suprafaţa solului la soiul Fuji Kiku 

 (în stânga – 14 zile după instalarea peliculei, în dreapta – 28 de zile). 

Recoltarea fructelor s-a petrecut în a doua decadă a lunii octombrie, când fructele au fost bine 

colorate și indicii biochimici au atins valorile optime de maturitate. În varianta martor, 75% din fructe 

s-au colorat pe jumătate din suprafaţa epicarpului și numai 25% s-au înroșit pe o suprafață de 60-

70%. În varianta cu peliculă reflectantă, peste 72% din fructe au avut epicarpul colorat în roșu-

portocaliu pe o suprafață de peste 80% și numai 28% din fructe au avut culoarea acoperitoare pe mai 

puţin de 70% din suprafața fructului. 
 

Tabelul 1. Influența peliculei reflectante asupra colorării fructelor la soiul Fuji Kiku 

Varianta Procentul de acoperire a epicarpului cu roșu-portocaliu 

50 60 70 80 90 100 

V1-Fără peliculă (martor) 75 16 9 - - - 

V2-Cu peliculă reflectantă - 3 25 50 13 9 

 

Sporirea indicelui de acoperire a epicarpului cu roșu-portocaliu are loc prin reflectarea razelor 

solare de la suprafața peliculei în coroana pomilor, fapt ce duce la majorarea radiației fotosintetic 

active în partea bazală și centrală a coroanei. Ca urmare se intensifică colorarea epicarpului pe toată 

suprafața fructului, în special în partea cavității caliciale (fig. 2).  

Soiul de mere Fuji Kiku are nevoie de mai multe etape de cules pentru a obţine fructe de 

categoria „Extra” și categoria I. Utilizarea peliculei reflectante a contribuit la recoltarea a peste 70% 

din fructe de calitate superioară în prima etapă.  

Din datele prezentate mai sus nu se poate spune cu certitudine dacă la toate soiurile ce au 

culoarea acoperitoare roșie se vor obține aceleași rezultate, dar, cu siguranță, prin folosirea peliculei 

reflectante se va intensifica colorarea epicarpului fructelor și se va mări rata de recoltare a fructelor 

de calitate în prima etapă. 
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Figura 2. Fructele de soiul Fuji Kiku  

(în stânga – cu aplicarea peliculei, în dreapta – fără peliculă) 
 

CONCLUZII 

Colorarea fructelor este o problemă importantă pentru producția de fructe din întreaga lume. 

Formarea de pigmenți antocianici în pielea fructelor, care sunt responsabili pentru culoarea roșie a 

fructelor, inclusiv a mărului, depinde în principal de factori de mediu, cum ar fi calitatea și cantitatea 

luminii și temperatura de noapte-zi. 

În varianta martor, 75% din fructe s-au colorat pe jumătate din suprafaţa epicarpului și numai 

25% s-au înroșit pe o suprafață de 60-70%. În varianta cu peliculă reflectantă, peste 72% din fructe 

au avut epicarpul colorat în roșu-portocaliu pe o suprafață de peste 80% și numai 28% din fructe au 

avut culoarea acoperitoare pe mai puţin de 70% din suprafața fructului. 

Soiul de mere Fuji Kiku are nevoie de mai multe etape de cules pentru a obţine fructe de 

categoria „Extra” și categoria I. Utilizarea peliculei reflectante a contribuit la recoltarea a peste 70% 

din fructe de calitate superioară în prima etapă.  
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RANDAMENTUL, CALITATEA ȘI SENSIBILITATEA SOIURILOR DE CIREȘ EARLY 

STAR, SAMBA ȘI BLACK STAR, ALTOITE PE GISELA 6 
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S. VĂMĂȘESCU, I. BÎLICI, I. MIHAILOV, M. MUGULIUC 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Rezumat. Crăparea cireșelor este un fenomen complex și este cauzată de precipitații abundente 

înainte și în timpul recoltării și poate compromite recolta de fructe și duce la pierderi economice 

severe. Cireșele se sparg de obicei după ploi. Crăparea cireșelor poate fi afectată de soi, condițiile de 

creștere, mărimea fructelor și stadiul dezvoltării fructelor. Dintre factorii care afectează crăparea 

fructelor, în lucrarea de față am studiat efectul soiului asupra crăpării cireșelor la soiurile Early Star, 

Samba și Black Star. Fructele au fost recoltate la 17 iunie (cv Early Star), 28 iunie (cv Samba) și la 2 

iulie (cv. Blak Star) 2021 la etapa lor de maturare de recoltare din 32 pomi în fiecare soi. Numărul de 

fructe și ponderea fructelor crăpate s-a studiat în timpul recoltării fructelor la 4 pomi tipici din fiecare 

soi. În laborator, s-a determinat masa, fermitatea, conținutul în substanță uscată și diametrul fructelor. 

Fructele câte 1000 g în patru probe identice, în funcție de diametrul lor, au fost repartizate în 5 fracții 

(< 24 mm; 24-25,9 mm; 26-27,9 mm; 28-29,9 mm; > 30 mm). Fiecare fracție a  fost divizată în fructe 

integre și crăpate, apoi s-a calculat raportul de fructe crăpate. Fructele crăpate s-au evidențiat după 

locul de izbucnire a crăpăturilor: pe obraji longitudinal și transversal; din bazinul peduncular; din 

punctul stilar. În general, toți parametrii de calitate analizați au fost influențați de soi. Soiul Samba 

de maturitate timpurie este tolerant la crăpare. Soiul Early Star a realizat 35,4% de fructe crăpate, iar 

fructele mai mari de 30 mm în diametru au crăpat 100%. Crăpăturile la soiul Black Star (5,4 %) au 

izbucnit în regiunea cavității stem și practic s-au vindecat înainte de recoltare fără a dezvolta Monilia 

laxa, iar cireșele au fost comercializate. Rata de explozie crește substanțial odată cu mărirea 

diametrului fructelor. 

Cuvinte cheie: Prunus avium L., randament, calitatea fructelor 

 

INTRODUCERE 

Obiectivul de mare actualitate pentru cultura cireșului în RM este promovarea sistemelor de 

cultură durabile care să producă fructe de calitate și sănătoase. Ca răspuns la aceste cerințe, se introduc 

cu succes portaltoi  de vigoare mică (Gisela 5, Krymsk 6), medie (Maxima Delbard 14, Piku 1, Piku 

4) și medie-redusă (Gisela 6, P HL-C, Krymsk 6);  adaptarea sistemelor fuziforme și a coroanelor 

natural ameliorate cu volum redus de conducere a pomilor; înființarea de noi sisteme de cultură 

durabile, integrate, cu soiuri autofertile. Ideea centrală a tehnologiilor durabile este de a amplasa soiul 

acolo unde dinamica factorilor naturali (climă, sol, biocenoză) se identifică cel mai bine cu cerințele 

acestuia, astfel încât să se realizeze o eficiență economică înaltă în condițiile unui consum redus de 

energie convențională (Balan, V. 2015).  

Cireșele (Prunus avium L.) sunt unul dintre primele și foarte apreciate, în special, datorită 

culorii atractive, gustului și aromei (Cimpoieș, Gh. 2018). Fructe sunt extrem de perisabile, cu un 

sezon scurt de recoltare, iar calitatea lor este foarte afectată de condițiile de mediu, deoarece 

precipitațiile excesive înainte și în timpul recoltării pot duce la crăparea fructelor. Crăparea cireșelor 

este  foarte dependentă de condițiile climatice  și poate compromite recolta de fructe (Long, Lynn E. 

et al. 2014) și provine din captarea excesivă a apei de către suprafața fructului, ceea ce duce la 

explozia localizată a pielii (Knoche, M. and Peschel, S. 2006; Correia, S. et al. 2018). În același timp, 

fantele sunt o poartă pentru Monilia laxa, care se poate răspândi repede la cireșele încă sănătoase și 

limitează semnificativ menținerea calității fructelor în rețeaua de marketing. În anul 2021, ploi 

repetate și abundente în RM, în majoritatea zonelor pomicole au distrus în jur de 40-50% din recolta 

din producție la soiurile de cireș cu coacere timpurie și mijlocie. Prin urmare, este important să știm 
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potențialul de sensibilitate ale fiecărui soi și să implementăm tehnici de cultivare specifice la nivelul 

fiecarei zone, fermă pentru a limita scara a acestui fenomen. 

Crăparea cireșelor este un fenomen complex și foarte variabil și poate apărea în trei tipuri 

diferite de macro fisurare: în regiunea obrazului, în regiunea cicatricială stilară (capăt apical) și în 

regiunea cavității stem (Lane, W.D. et al. 2000; Sandra Pereira, et al. 2020). Cireșele crăpate din 

bazinul peduncular, dacă reprezintă un procent limitat, se vindecă înainte de recoltare fără dezvoltarea 

lui Monilia laxa, iar cireșele pot fi comercializate. Crăpăturile pe obraji nu se vindecă, iar fructele 

afectate nu sunt potrivite pentru marketing. Sunt clar vizibile și ușor de eliminat în timpul sortării. 

Crăpăturile în punctul stem nu se vindecă niciodată și sunt o sursă de dezvoltare de Monilia laxa chiar 

și atunci când ele sunt mici. Sunt periculoase pentru că uneori sunt dificil de văzut la sortare și 

evoluează în mucegai în timpul marketingului. 

Crăparea fructelor poate fi afectată de mai mulți factori, cum ar fi soiul, condițiile de creștere, 

portaltoiul, mărimea fructelor, potențialul osmotic al pulpei, caracteristicile cuticulare ale pielii și 

stadiul dezvoltării fructelor (Lane, W.D. et al. 2000;  Moing, A. et al. 2004). Practic nu există soiuri 

rezistente la crăpare, dar sunt soiuri foarte sensibile la relativ tolerante. Este greu de clasificat soiurile 

deoarece procentul de cireșe crăpate poate varia foarte mult în funcție de fazele dezvoltării fructelor, 

încărcătura cu rod, mărimea fructelor, intensitatea ploilor, temperatura, vântul etc. Dintre factorii care 

afectează crăparea fructelor, în lucrarea de față am studiat efectul soiului asupra crăpării cireșelor la 

soiurile Early Star, Samba și Black Star. 

Cv Early Star este de origine italiană, obținut din încrucișarea Burlat+Stella (Brevet UE n. 

16.181/2005, soi de cireșe autofertil, are productivitate medie și constantă, înflorire medie-tîrzie. 

Fructele au dimensiuni mari (8-9 g), pielița roșie briliant, pulpa consistentă, gust foarte bun. Este 

foarte sensibil la ploaie de aceea se recomanda sistemul antiploaie. Prezintă interes pentru 

producători, deoarece este adoptat la toate zonele de producere și este unul dintre soiurile timpurii. 

Cv Samba® Sumste *, soi de origine canadiană de vigoare medie-înaltă de tip spur, autofertil, 

intrarea pe rod timpurie, are productivitate ridicată. Fructele de dimensiuni mari, pielița lucioasă, roșu 

închis, pulpa fermă, bine aromată, fructele se țin bine de pom. Prezintă interes pentru mărimea 

fructelor și fermitate, sensibilitate redusă la crăpare și afinitate bună cu toți portaltoii. 

Cv Black Star Este un soi de origine italiană obținut din încrucișarea Lapins+Burlat (PC. UE 

1.540/2001), cu productivitate scăzută, înflorire timpurie, autofertil. Pomul de vigoare medie - mare, 

bine ramificat. Fructele în formă de inimă dimensiuni mari (9-10 g), pielița roșie închis, pulpa 

cărnoasă, puțin sau deloc sensibilă la crăpare, gust foarte bun.  

Sensibilitatea diferitelor soiuri la crăpături este foarte complex și nu este complet înțeleasă. 

Deși, unii autori susțin că, alegând soiul potrivit, este posibil să se reducă la minimum incidența 

fisurilor. Această opinie este susținută și de alți autori (Rozpara, E.  2008; Usenik, V.and  Fajt, N. 

2019), precum că principalele criterii pentru selecția soiurilor sunt productivitatea, mărimea fructelor, 

fermitatea și toleranța împotriva crăpăturilor. 

În acest sens, obiectivul principal al acestei lucrări a fost evaluarea crăpării fructelor și a 

caracteristicilor de crăpare la trei soiuri de cireșe cu perioada de maturitate timpurie (cv Early Star, 

cv Samba)  și medie (cv Black Star) și corelarea acestuia cu fenofazele de fructificare, precipitațiile 

cumulate în perioada de creștere a fructelor, diametrul și masa fructelor, fermitatea, conținutul de 

substanțe uscate, aciditatea titrabilă. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Locația, distanța de plantare, forma de coroană. Studiul a fost realizat în perioada anului 

2021 în zona de centru a Republicii Moldova (latitudinea 47.2544o longitudinea 29.1258o si 

altitudinea de 21 metri fata de nivelul marii). Zona se caracterizează prin relief frământat și soluri 

fertile asigurare mediu cu apă, cu vânturi puternice predominant de la nord, prin înghețuri timpurii de 

toamnă și brume târzii de primăvară. Pe parcursul efectuării cercetărilor regimul termic a fost în 

limitele normei, iar cantitatea de precipitații înaltă. Regimul de precipitații in perioada de vegetație a 

fost depășit limita specifica zonei. Cea mai mare cantitate de precipitații a fost in lunile aprilie, mai, 

iunie și iulie care au depășit nevoile de apa ale plantelor.  
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Temperatura medie anuală a aerului după datele multianuale constituie  + 10,9oC, iar în perioada 

de vegetație + 17,3 oC. Perioada de vegetație cu temperaturi de peste 10oC constituie 2200 – 2300 

ore. Durata perioadei fără înghețuri constituie 280 – 290 zile, din care 180 – 185 zile cu temperatura 

aerului mai mare de + 10°C (http://www.meteo.md/). Livada s-a înființat pe un cernoziom tipic lutos. 

Conținutul de humus constituie 2,94%, în orizontul 0-20 cm, 1,85% la adâncimea de 20-40 cm și 1% 

și mai mic la adâncimea de 80 cm. Carbonații există sub adâncimea de cca 20 cm. Reacția chimică a 

solului este slab alcalină la adâncimea de  0-40 cm cu trecere în  mediu alcalină în stratul 40-60 cm  și 

puternic alcalină la adâncimea de 60-80 cm.  

Material. S-au cercetat fazele de fructificare a pomilor, precipitațiile cumulate, randamentul și 

calitatea fructelor de cireș din soiurile Early Star, Samba și Black Star, altoite pe portaltoiul Gisela 6. 

Pomii s-au plantat în toamna anului 2015 la distanța de 4 x 2 m cu rândurile orientate de la nord la 

sud.  

Metodologia de cercetare. Experiența a fost montată în 4 repetiții randomizate a câte 8 pomi 

în fiecare. Pomii au fost selectați de vigoare și dezvoltare uniformă (Доспехов, Б., 1985; 

Мойсейченко, В., Заверюха, А., Трифанова, М. 1994). Intensitatea înfloritului se notează cu note 

de la 0 (lipsa florilor) la 5 (înflorire foarte abundentă). Fructele au fost recoltate la stadia de maturitate 

de recoltare din 32 pomi în fiecare variantă și randamentul de fructe a fost exprimat în kg de fructe 

pe pom și raportată la hectar. La momentul recoltării, recolta pe pom a fost evaluată, cântărind cireșele 

sănătoase și crăpate, separat. Numărul de fructe s-a studiat în timpul recoltării fructelor la 4 pomi 

tipici din fiecare soi. Din fiecare pom s-au recoltat câte un kilogram  de fructe la întâmplare pentru o 

probă și evaluate la temperatura camerei. În fructe s-a determinat masa, fermitatea, conținutul în 

substanță uscată și diametrul fructelor, ponderea fructelor crăpate. Diametrul cireșelor s-a identificat 

cu ajutorul șublerului digital caliper (± 0,01 mm), (TOLSEN Tools, 35053, China)și a șablonului 

prevăzut cu orificii de 24, 26, 28, 30, 32 și 34 mm (VOEN, Germania). Greutatea fructelor a fost 

măsurată folosind un cântar digital (± 0,01 g) (AS 82/220.X2). Fermitatea fructului s-a măsurat cu 

ajutorul penetrometrului produs de “DeltaTrak Penetrometre ™ , 12226” cu indicele de măsurare 0.2 

- 15 Kg/cm² la 20 de cireșe în patru probe identice (n = 80) din fiecare variantă. Conținutul în 

substanță uscată s-a determinat refractometric. Fructele, în funcție de diametrul lor, au fost repartizate 

în 5 fracții (< 24 mm; 24-25,9 mm; 26-27,9 mm; 28-29,9 mm; > 30 mm). Fiecare fracție a  fost 

divizată în fructe integre și crăpate, apoi s-a calculat raportul de fructe crăpate. Fructele crăpate s-au 

evidențiat după locul de spargere (izbucnire) a crăpăturilor: pe obraji longitudinal și transversal; din 

bazinul peduncular (cavitatea stem); din punctul stilar (la vîrf). Diferențele dintre soiuri au fost 

comparate cu 5% probabilitate utilizînd testul Tukey (Доспехов, Б. А. 1985). 

Managementul cultural al plantației. Se utilizează forma de coroană fus subțire ameliorat 

(Babuc, V. 2012). Tăierea de întreținere și de fructificare a pomilor de cireș a fost efectuată 

toamna devreme în prima decadă a lunii septembrie. S-au executat tăieri de rărire, tăieri la cep și 

scurtarea ramurilor. Ramurile anuale, în funcție de poziția lor, s-au scurtat de la o treime la jumătate 

din lungimea lor sau la cep cu lungimea de circa 20 cm (Long, Lynn E., et al. 2014). Ramurile subțiri 

și cele pandante care produc cireșe de dimensiuni mici au fost suprimate. Tăierea eșalonată a 

ramurilor de semischelet s-a efectuat în lemn de 3-5 ani.  

 Solul se menține înierbat pe cale artificială, livada se irigă prin picurare, iar pentru a 

monitoriza umiditatea solului se utilizează traductorii Watermark. Apa se distribuie prin magistrale 

cu picurători fixate la 40 cm de la sol pe direcția rândului. Tehnica de fertirigare și softurile sunt 

computerizate și pot fi urmărite în timp real. Astfel, pomicultorul știe din birou când să irige sau să pornească 

o anumită componentă a fertirigării. Benzile dintre rânduri, late de 2,5 m, cu buruieni se cosesc, când 

iarba atinge înălțimea de 25-30 cm, și rămân ca mulci. Solul pe rândul de pomi se erbicidează și 

se lucrează cu freza la necesitate. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Particularitățile biologice ale soiului, structura și dimensiunile coroanei, precum și condițiile 

climatice  dețin un rol determinant atât în asigurarea productivității pomilor, cât și în calitatea fructelor 

(mărimea fructelor, fermitatea și toleranța împotriva crăpăturilor). 

http://www.meteo.md/
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Datele privind desfășurarea fenofazelor organelor de fructificare la soiurile de cireș luate în 

studiu, sunt prezentate în tabelul 1. În privința declanșării fenofazelor de fructificare cel mai timpuriu 

soi s-a dovedit a fi Samba, iar cel mai târziu soiul Blak Star. Cel mai timpuriu soi în privința maturării 

a fost Early Star care a avut o maturare extratimpurie, urmat de Samba cu maturare medie. 

Datorită regimului termic și pluviometric din primăvara 2021 înregistrat la Criuleni, situat cu 

mult peste valorile medii anuale, fenofaza înfloritului s-a declanșat cu cca. 10-12 zile mai târziu decât 

în mod obișnuit. Durata înfloritului a fost diferită de la un soi la altul, fiind cuprinsă în limitele a 8-

11 zile. Perioada înfloritului s-a suprapus parțial sau în totalitate la soiurile studiate fiind astfel 

asigurată interpolenizarea. Bruma și ploile survenite în timpul înfloritului au diminuat procentul de 

fructe legate, în special la soiul cu înflorire mai târzie (Blak Star). Temperatura joasă și precipitațiile 

abundente au provocat o înflorire mai târzie, o cădere fiziologică accentuată și o maturare a fructelor 

mai târziu cu cca 15 zile față de anii normali. Consecință a evoluției factorilor meteorologici specifici 

anului 2021, maturitatea de recoltare a fructelor a fost devansată cu 10-15 zile față de media 

multianuală. Numărul de zile de la sfârșit înflorit la recoltare a durat pe o perioadă de 54-66 zile, iar  

maturitatea de recoltare s-a eșalonat pe o perioadă de 15 de zile, cel mai timpuriu fiind soiul Early 

Star, iar cel mai târziu cv Blak Star. 

 

Tabelul 1. Evaluarea fenofazelor de fructificare la soiurile de cireș în anul 2021. 

(Gisela 6, vîrsta pomilor 7 ani, distanța de plantare 4x2 m) 
Indicatori Soiul 

Early Star Samba Blak Star 

Începutul umflării mugurilor, data, luna 04.03 02.03 09.03 

Începutul dezmuguritului, data, luna 12.03 09.03 20.03 

Începutul înfloritului, data, luna 23.04 21.04 30.04 

Sfârșitul înfloritului, data, luna 30.04 02.05 07.05 

Numărul de flori, buc/pom 4269 4452 2478 

Intensitatea înfloritului, note 4 5 3 

Durata înfloritul ui, zile 8 11 8 

Gradul de legare a fructelor, % 15,2 22,3 11,5 

Numărul de fructe, buc/pom 649 993 285 

Maturarea fructelor, data, luna 17.06 28.06 02.07 

Nr. de zile de la sfârșit înflorit la recoltare 54 66 61 

Numărul de zile de la sfârșit înflorit la recoltare a durat pe o perioadă de 54-66 zile, iar  

maturitatea de recoltare s-a eșalonat pe o perioadă de 15 de zile, cel mai timpuriu fiind soiul Early 

Star, iar cel mai târziu cv Blak Star. 

Din punct de vedere climatic, primăvara anului 2021 a fost una total anormală (tab. 2). Începutul 

anului  a fost călduros cu temperaturi pozitive în luna ianuarie și februarie și precipitații abundente 

și temperaturi joase la început și în timpul vegetației. Aceste temperaturi au produs pagube mari la  

soiurile de cireș. În perioada de creștere a fructelor, cantitatea totală de precipitații a fost de 146,6-

156,8 mm cu mult superioară regimului normal de precipitații. Ulterior precipitațiile înainte de 

recoltare cu 12 zile au constituit 11,8-23,2 mm. Precipitații înainte de recoltare cu 8 zile, s-au 

înregistrat 20 mm numai la soiul Early Star, iar cu 4 zile înainte de recoltare  sau înregistrat doar  11,8 

mm la soiul Blak Star.  

Abundența precipitațiilor și brumele înregistrate în decada a treia a lunii aprilie și prima decadă 

a lunii mai, urmate de o încălzire bruscă a timpului au provocat daune la pomii înfloriți și la fructele 

legate de cireș. După o înflorire abundentă, au urmat 2-3 căderi fiziologice abundente care au redus 

mult din potențialul productiv la soiurile luate în studiu. Ploile abundente au provocat un atac 

neobișnuit de puternic de Monilia laxa la cireș. Din fericire toate soiurile noastre luate în studiu nu 

au avut de suferit. Aceste condiții climatice au provocat și un atac puternic de afide care a fost stopat 

prin efectuarea unui tratament complex asociat și cu îngrășăminte foliare. 
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Tabelul 2. Influența precipitațiilor cumulate asupra crăpării cireșelor în zona pomicolă de centru a 

Republicii Moldova, la Ustia SRL „StarAgroGroop” raionul Criuleni în anul 2021 

(Gisela 6, vîrsta pomilor 7 ani, distanța de plantare 4x2 m). 

Indicatori 
Soiul 

Early Star Samba Blak Star 

Începutul creșterii fructelor, data, luna 
 

30.04 02.05 07.05 

Recoltarea fructelor, data, luna 17.06 28.06 02.07 

Precipitațiile cumulate în perioada de creștere a 

fructelor, mm 

146,6 156,8 156,8 

Precipitațiile înainte de recoltare (12 zile), mm 23,2 20,4 11,8 

Precipitațiile înainte de recoltare (8 zile), mm 20 0 0 

Precipitațiile înainte de recoltare (4 zile), mm 0 0 11,8 

Masa fructelor, g 10,71 11,92 12,05 

Randamentul, t/ha 8,7 14,8 4,3 

Crăparea cireșelor,% 35,4 0 5,4 

Din datele prezentate este foarte greu de făcut concluzie cum au influențat precipitațiile la 

recolta soiurilor de cireș, deoarece masa fructelor este mare, iar recolta variază foarte mult de la 4,3 

t/ha (cv Blak Star),  8,7 t/ha (cv Early Star) la 14,8 t/ha (cv Samba).  Soiul timpuriu Early Star s-a 

evidențiat ca un soi foarte sensibil la crăparea fructelor. 

Fructele la cireș încep să se dezvolte foarte intens, din momentul când se întărește sâmburele. 

De aceea, pentru ca celule să se extindă ușor este necesar de o alimentare rațională cu apă înainte de 

recoltare pentru o creștere regulată a fructului. Pentru a reduce crăparea cireșelor cauzată de ploi este 

necesar de menținut umiditatea în sol la nivelul umidității de câmp (Long, Lynn E., et al. 2014).  

Recolta de fructe a constituit 3,44-11,84 kg/pom (tab. 3). Cea mai mare cantitate de fructe a  

fost obținută  la soiul de maturare medie Samba, în timp ce soiul Blak Star a determinat  o reducere 

semnificativă a recoltei pe pom. Recolta mică de 4,3 t/ha la cv  Blak Star și 6,96 t/ha la cv Early Star 

ar fi urmarea  condițiilor nefavorabile în timpul înfloririi și creșterii fructelor. Diametrul și masa  

fructelor fructelor diferă în funcție de condițiile climatice și managementul livezii.  Diametrul și masa 

fructelor sunt mai mari, distinct semnificativ, la cv Samba și cv Blak Star, comparativ cu cv Early 

Star. Soiul Blak Star se evidențiază prin recoltă mai mică (4,3 t/ha) și parametrii fructelor mai mari 

(30,48 mm, 12,5 g). Soiurile luate în studiu  produc fructe  de calitate înaltă. Astfel, fermitatea 

fructelor a constituit 2,79- 3,04 kg/cm2, substanța uscată solubilă a fost de  17,4-19,2 °Brix, iar 

aciditatea  titrabilă în fructe a fost de 0,69-0,72 mg acid malic 100  g-1. Menționăm că aceste rezultate 

la soiurile  Early Star, Samba și Blak Star, altoite pe portaltoiul Gisela 6, sunt valori constante și puțin 

diferă de condițiile climatice. 

 

Tabelul 3. Randamentul și calitatea fructelor la cireș în anul 2021 

(Portaltoi Gisela 6, Distanța de plantare 4x2 m). 

Soiul 

Recolta, Diametrul 

fructelor, 

mm 

Masa 

cireșelor, 

g 

Fermitat

ea 

fructelor

, kg/cm2 

Substanța 

uscată 

solubilă (° 

Brix) 

Aciditatea 

titrabilă, 

mg acid 

malic 100  

g-1 
Kg/pom t/ha 

Early Star 6,96 8,7 28,58 10,71 2,79 17,4 0,71 

Samba 11,84 14,8 30,23 11,92 3,04 18,5 0,69 

Blak Star 3,44 4,3 30,48 12,05 2,89 19,2 0,72 

DL 5% 4,51 - 0,53 0,75 - - - 

Rezultatele prezentate în tabelul 4 arată sensibilitatea soiurilor  la explozie observate în anul 

2021. Se poate observa că la soiul Samba, de maturitate timpurie, nu s-au depistat fructe crăpate, este 

tolerant la crăpare. Alte două soiuri (cv Black Star cu maturitate timpurie și cv Blak Star cu maturitate 
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medie) au variabilitate mare în funcție de diametrul fructului. Rata de explozie crește substanțial odată 

cu mărirea diametrului fructelor. Soiul Early Star a realizat 35,4% de fructe crăpate, din care fructele 

mai mari de 30 mm în diametru au crăpat 100%. Soiurile timpurii cv Samba este tolerant, iar cv Early 

Star este foarte sensibil la crăpare. Fructele la soiul Blak Star au crăpat numai 5,4%, dar fructele mai 

mari de 30 mm au crăpat 10,7 %.  

În concluzie se poate de accentuat, că fructele mai mari sunt dispuse crăpării mai des, decît cele 

cu diametrul mai mic. Deci, creșterea dimensiunii fructelor foarte mari legate de reducerea 

randamentului foarte mult conduce la sensibilitatea fructelor la fisură.  

Menționăm că crăparea fructelor duce la pierderi economice severe, care pot fi mai mult sau 

mai puțin eficiente în funcție de regiunea crăpată a fructului. Fructele din soiul Early Star au 

înregistrat crăpături pe obragi și în regiunea cicatricială stilară (35,4 %). Crăpăturile pe obraji sunt 

clar vizibile și ușor de eliminat în timpul sortării, nu se vindecă, iar fructele afectate nu sunt potrivite 

pentru comercializare. Crăpăturile în regiunea cicatricială stilară nu se vindecă niciodată și sunt o 

sursă de dezvoltare de Monilia laxa chiar și atunci când ele sunt mici (Pereira Sandra, et al.2020) 

Crăpăturile la soiul Black Star (5,4 %) au izbucnit în regiunea cavității stem (bazinul peduncular) și 

practic s-au vindecat înainte de recoltare fără a dezvolta Monilia laxa, iar cireșele au fost 

comercializate. 

 

Tabelul 4. Influența soiului asupra distribuirii fructelor și a fructelor crăpate  în funcție de diametrul 

lor (mm) în anul 2021. 

(Gisela 6, vîrsta pomilor 7 ani, distanța de plantare 4x2 m) 

Unități de 

măsură 

Diametrul fructelor, mm Randame

ntul 

kg/pom 

Fructe 

crăpate

,% 
< 24 24-25,9 26-27,9 28-29,9 > 30 

Soiul Early Star 

Fructe  total, g 39 152 336 420 53 6,96 35,4 

Fructe crăpate, g 0 15 111 175 53   

Fructe crăpate, %  0 9,8 33,0 41,6 100   

Soiul Samba 

Fructe  total, g 0 64 136 344 456 11,84 0 

Soiul Blak Star 

Fructe  total, g 0 33 127 514 326 3,44 5,4 

Fructe crăpate, g 0 0 0 19 35   

Fructe crăpate, %  0 0 0 3,7 10,7   

 

CONCLUZII 

Evoluția factorilor meteorologici specifici anului 2021, au devansat maturitatea de recoltare a 

fructelor cu 10-15 zile față de media multianuală. Bruma și ploile survenite în timpul înfloritului, 

urmate de o încălzire bruscă a timpului au provocat daune la pomii înfloriți și la fructele legate de 

cireș. După o înflorire abundentă, au urmat 2-3 căderi fiziologice abundente care au redus mult din 

potențialul productiv la soiurile luate în studiu, în special la soiul Blak Star, cu înflorire mai târzie.  

Soiul Samba de maturitate timpurie este tolerant la crăpare, iar soiurile Black Star cu maturitate 

timpurie și cv Blak Star cu maturitate medie au variabilitate mare în funcție de diametrul fructului. 

Fructele mai mari sunt dispuse crăpării mai des, decît cele cu diametrul mai mic. Rata de explozie 

crește substanțial odată cu mărirea diametrului fructelor.  

Soiul Early Star a realizat 35,4% de fructe crăpate, pe obraji și în regiunea cicatricială stilară, 

iar fructele mai mari de 30 mm în diametru au crăpat 100%. Crăpăturile la soiul Black Star (5,4 %) 

au izbucnit în regiunea cavității stem (bazinul peduncular) și practic s-au vindecat înainte de recoltare 

fără a dezvolta Monilia laxa, iar cireșele au fost comercializate.  

Crăparea fructelor este un fenomen complex și este cauzată de precipitații abundente înainte și 

în timpul recoltării. Pentru a limita riscurile la o întreprindere pomicolă este necesar de o gamă variată 

de soiuri, de maturitate diferită și, avînd 2-3 soiuri, pentru aceeași nișă de maturitate, deoarece 
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explozia este frecventă zi de zi. În același timp, de avut plantații de același soi, tinere și în vîrstă, 

știind că fructele în pomii în plină producție se maturizează cu câteva zile mai devreme în raport cu 

pomii tineri. Amplasarea plantățiilor pe diferite expoziții, versanți și sol de structură diferită. Pentru 

a reduce crăparea cireșelor cauzată de ploi este necesar de menținut umiditatea în sol la nivelul 

umidității de cîmp. 
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FORMAREA SUPRAFEȚEI FOLIARE LA POMII DE MĂR ÎN FUNCȚIE DE SOI ȘI 

VÎRSTA POMILOR 

I. BÎLICI  
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Abstract. The paper presents a study on the formation of leaf surface in new varieties of apple, 

Granny Smith, Gala Buckeye Simmons, Golden Delicious Reinders, Red Velox in the conditions of 

the Republic of Moldova, organized in the experimental orchard of LLC "Prodcar". 

It has been established that the leaf area has increased depending on the age of the trees, but it 

depends significantly on the biological characteristics of the varieties. During the period of growth 

and fruiting, we can conclude that the trees with the Golden Delicious Reinders and Fuji Kiku 

varieties had the highest values.The plantations with the Granny Smith (control) and Golden 

Delicious Reinders varieties stand out by forming a larger leaf area compared to the Gala Buckeye 

Simmons and Red Velox varieties. In the 4th year of vegetation, the varieties studied formed the 

greatest photosynthetic potential. The Gala Buckeye Simmons, Granny Smith (control) and Golden 

Delicious Reinders varieties form a larger leaf area (31122-34515 m2 / ha) compared to the Red 

Velox variety (18408 m2 / ha). 

Keywords: leaf area, apple variety, fruit harvest. 

 

INTRODUCERE 

Suprafaţa foliară a pomilor este unul din factorii principali ai formării productivităţii şi calităţii 

fructelor. În livezile superintensive de măr suprafaţa foliară trebuie să crească rapid să asigure intrarea 

pomilor pe rod economic în anii 2-3 după plantare în livadă şi recolte înalte de fructe calitative. 

Subiectul referitor la aparatul foliar este destul de controversat în literatura de specialitate și în 

practica pomicolă (Babuc, V. 2012; Cimpoieș, Gh. 2012). De aceea este necesar ca pe baza studiilor 

să se stabilească o legătură directă dintre sistemul de cultură și materialul biologic utilizat în scopul 

unui optimum de exprimare a potențialului biologic de producție. Cercetările de acest gen (Agafonov, 

N. 1983; Lespinase, J. et al. 1992) au evidențiat că coeficientul utilizării energiei solare depinde de 

aparatul foliar la unitatea de suprafață a terenului. În numeroase cazuri, suprafața foliară la speciile 

pomicole a înregistrat valori de 20-30 mii m2 /ha (Balan, V. 2009; Cimpoieș, Gh., Boțan, D. 2005; 

Babuc, V., Croitoru, A. 2008; Peșteanu, A. 2008), iar mărirea în continuare a acestei suprafețe duce 

la umbrire în interiorul coroanei și, respectiv, la diminuarea randamentului fotosintezei. Cu toate că 

indicele suprafeței foliare este un termen de maximă importanță teoretică și practică, caracterizând 

potențialul productiv al plantației, prezintă interes şi informația despre arhitectonica frunzișului în 

spațiu, formarea și menținerea aparatului foliar intact (activ) o perioadă cât mai mare de timp. 

 

MATERIALE ȘI METODE 

Cercetările s-au efectuat în plantațiile de măr la SRL „Prodcar”, raionul Telenești, fondată în 

anul 2014. S-au studiat soiurile Gala Buckeye Simmons, Granny Smith, Red Velox și Golden 

Delicious Reinders, altoite pe portaltoiul M9. Distanța dintre rânduri a constituit 3,2 m, dintre pomi 

pe rând – 0,8 m, în total alcătuind 3900 pomi/ha. La plantare, locul altoirii s-a amplasat cu 20 cm mai 

sus de nivelul solului. După plantarea pomilor, solul s-a înierbat pe cale artificială. Benzile cu 

buruieni dintre rânduri, late de 2,2 m, se cosesc la necesitate și rămân ca mulci. Pomii sunt conduși 

după sistemul fus zvelt ameliorat. Experiența a fost instalată în 4 repetiții randomizate a câte 8 pomi 

fiecare. Suprafața frunzelor s-a determinat separat pe lăstari, țepușe, pinteni și burse (Balan, V. 2009).  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Unul din indicii principali ai activităţii fotosintetice a plantelor pomicole este suprafaţa foliară. 

Valorile optime ale acesteia în livezile intensive trebuie să fie de cca. 40-50 mii m2 /ha [9] şi acestea 
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trebuie atinse de către pom într-un termen cît mai scurt după plantare şi să fie menţinute la acest nivel 

o perioadă cît mai îndelungată.  

 

 
Figura 1. Suprafața foliară a pomilor în funcție de particularitățile biologice ale soiului  

(anul plantării 2014, SRL „Prodcar”, 2016) 

 

Suprafața de frunze la pomii de măr cu vârsta de 3 ani, (fig. 1), a fost de la 2,40 m2/pom, la 

soiul Red Velox, până la 3,86 m2/pom, la soiul Granny Smith (martor). Soiurile Gala Buckeye 

Simmons, Granny Smith (martor) și Golden Delicious Reinders au aparatul foliar distinct mai mare 

comparativ cu soiul Red Velox. Menționăm că soiurile Granny Smith (martor) și Golden Delicious 

Reinders au format o suprafață de frunze mai mare comparativ cu soiurile Gala Buckeye Simmons și 

Red Velox, unde s-au înregistrat și creșteri anuale mai mari. Referitor la suprafața de frunze pe 

formațiuni fructifere se constată că soiurile Gala Buckeye Simmons și Golden Delicious Reinders au 

format mai multe ramuri de rod și, respectiv, mai multe frunze (1,97-2,08 m2/pom) comparativ cu 

soiurile Granny Smith (martor) și Red Velox (1,14-1,18 m2/pom). Aceste date arată cât de nerațional 

se utilizează energia solară în perioada de creștere a pomilor.  

În anul 2017 (fig 2.), suprafața de frunze s-a majorat simțitor (4,72-8,85 m2/pom) comparativ 

cu anul 2016, când a fost de 2,40-3,86 m2/pom. Aceasta se datorează faptului că, la 3 ani de la 

plantarea  

în livadă, ansamblul vegetativ al pomilor de măr altoiți pe M9 și formați după forma de coroană 

fus zvelt ameliorat au ocupat, practic, spațiul rezervat de distanța de plantare 3,2 x 0,8 m.  

 

 
Figura 2.  Suprafața foliară a pomilor în funcție de particularitățile biologice ale soiului 

 (anul plantării 2014, SRL „Prodcar”, 2017) 
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Suprafața de frunze la pomii cu vârsta de 4 ani (fig. 2) a fost de la 4,72 m2/ha, la soiul Red 

Velox, până la 8,85 m2/pom, la soiul Granny Smith (martor). Aparatul foliar s-a format preponderent 

pe formațiuni fructifere (2,77-6,47 m2/pom) și numai 1,56-2,91 m2/pom s-a format pe ramuri anuale. 

Aceasta se explică prin faptul că, odată cu intrarea pomilor pe rod, se micșorează lungimea creșterilor 

anuale și se majorează numărul de formațiuni fructifere. Între soiuri, printr-o suprafață foliară mai 

mare s-au evidențiat Granny Smith (martor) și Golden Delicious Reinders, cu 8,85-8,34 m2/pom și, 

respectiv, 34515-32526 m2/ha, comparativ cu soiurile Gala Buckeye Simmons și Red Velox. Datele 

prezentate demonstrează că soiurile Gala Buckeye Simmons, Granny Smith (martor) și Golden 

Delicious Reinders formează o suprafață foliară mai mare, asigurată semnificativ, comparativ cu soiul 

Red Velox, care are și o alternanță de rodire mai evidențiată. 

 
Figura 3. Suprafața foliară a pomilor în funcție de particularitățile biologice ale soiului  

(anul plantării 2014, SRL „Prodcar”, 2018) 

În anul 2018 (fig. 3), la finele vegetației, suprafața de frunze pe lăstari a constituit 1,99-3,33 

m2/pom. O creștere mai mare a suprafeței foliare pe lăstari s-a înregistrat la soiul Granny Smith 

(martor) (3,33 m2/pom) şi una mai mică la soiul Gala Buckeye Simmons. În schimb, cea mai mare 

suprafață foliară pe formațiuni fructifere a fost la soiul Gala Buckeye Simmons, iar cea mai mică – la 

soiul Red Velox (1,72 m2/pom). 

Aparatul foliar pe pom (3,91-6,44 m2/pom) diferă de la un soi la altul și este în funcție de 

suprafața foliară pe lăstari (1,99-3,30 m2/pom) și formațiuni de rod (1,72-4,14 m2/pom). Soiul Golden 

Delicious Reinders a asigurat cea mai mare suprafață de frunze (6,44 m2/pom), iar soiul Red Velox – 

cea mai mică (3,91 m2/pom), comparativ cu soiurile Gala Buckeye Simmons și Granny Smith 

(martor). O distribuție asemănătoare a suprafeței de frunze, pe soiuri, s-a înregistrat și la unitate de 

suprafață. Deși suprafața foliară a pomilor din soiurile luate în studiu este optimă, un rol important 

are dinamica formării frunzelor pe lăstari și, în principal, pe rozete. Ca urmare, potențialul fotosintetic 

al coronamentului este corelat în timp cu dinamica formării suprafeței de frunze la pomi, inclusiv cu 

intensitatea creșterii lăstarilor și a rozetelor din frunze . 

Astfel, la vârsta de 5 ani, pomii de măr altoiți pe M 9 formează o suprafaţă foliară de 15249-

25116 m2/ha (tab 1). Soiurile Gala Buckeye Simmons și Golden Delicious Reinders, cu fructificare 

preponderent pe țepușe, burse și vetre de rod, formează 22191-25116 m2/ha de frunze, iar soiul Red 

Velox, de tipul II de fructificare, a format numai 15249 m2/ha. Aparatul foliar al soiului Granny Smith 

(martor), care fructifică pe ramuri scurte, dar mai frecvent pe nuielușe și mlădițe, este cel mai mare 

și constituie 25116 m2/ha. Analizând valorile suprafeței foliare la soiurile luate în studiu, comparativ 

cu datele prezentate de alți autori, se poate aprecia că ele sunt optime pentru livezile moderne de măr, 

altoite pe M9, cu densități mari de plantare (3500-4000 pomi/ha). 

Pentru o sumară descifrare a suprafeței foliare în plantațiile pomicole se propune analiza 

concomitentă a dinamicii de formare a aparatului foliar (tab. 1).  
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Analizând datele cu privire la suprafața foliară a soiurilor luate în studiu în perioada de creștere 

și rodire, putem conchide că cele mai mari valori le-au avut pomii din soiurile Golden Delicious 

Reinders și Fuji Kiku. Pomii de măr cu vârsta de 3 ani formează o suprafață foliară de 9360-15054 

m2/ha. 

Plantațiile cu soiurile Granny Smith (martor) și Golden Delicious Reinders se evidențiază prin 

formarea unei suprafețe de frunze mai mari comparativ cu soiurile Gala Buckeye Simmons și Red 

Velox. 

În anul 4 de vegetație, soiurile luate în studiu au format cel mai mare potențial fotosintetic. 

Soiurile Gala Buckeye Simmons, Granny Smith (martor) și Golden Delicious Reinders formează o 

suprafață foliară mai mare (31122-34515 m2/ha) în raport cu soiul Red Velox (18408 m2/ha). În anul 

2018, suprafața de frunze a scăzut simțitor comparativ cu anul 2017 și a constituit de la 15249 m2/ha, 

la soiul Red Velox, până la 25116 m2/ha, la Golden Delicious Reinders.  

 

Tabelul 3.15. Suprafața foliară a pomilor în funcție de particularitățile biologice ale soiului  

(anul plantării 2014, SRL „Prodcar”, 2016–2018) 

Soiul 
Suprafața de frunze, m2/ha 

a. 2016 a. 2017 a. 2018 Media 

Granny Smith (martor)  15054 34515 23751 24440 

Gala Buckeye Simmons 12792 31122 22191 22035 

Red Velox 9360 18408 15249 14339 

Golden Delicious Reinders 14859 32526 25116 24167 

 

Această diminuare a suprafeței foliare se datorează faptului că pomii au intrat pe rod deplin, iar 

potențialul de producție al livezii este optim pentru livezile moderne de mare densitate. Astfel, 

structura ansamblului vegetativ al pomilor nu trebuie să aibă dimensiuni exagerate și nici nu poate 

scădea sub o anumită limită. Productivitatea fotosintetică a coronamentului este corelată în timp cu 

suprafața foliară activă receptivă de energie luminoasă, iar dinamica formării suprafeței de frunze la 

pomi în ontogeneză și în perioada de vegetație este corelată cu intensitatea creșterii lăstarilor și a 

rozetelor din frunze . 

 

CONCLUZII 

Analizând valorile obţinute, se poate menționa că dinamica formării suprafeţei foliare la pomii 

de măr în timp şi în perioada de vegetaţie este corelată cu numărul rozetelor din frunze şi a intensității 

creşterii lăstarilor. Având în vedere că suprafaţa de frunze pe rozete atinge valori maxime în luna 

iunie, iar pe lăstari – la finele vegetației, rezultă că, pentru a obține recolte mari de fructe calitative, 

este necesar ca suprafața foliară să se formeze preponderent pe formațiuni fructifere în prima jumătate 

a vegetației, când are loc inducția florală.  

Analizând datele cu privire la suprafața foliară a soiurilor luate în studiu în perioada de creștere 

și rodire, putem conchide că cele mai mari valori le-au avut pomii din soiurile Golden Delicious 

Reinders și Fuji Kiku. Pomii de măr cu vârsta de 3 ani formează o suprafață foliară de 9360-15054 

m2/ha. În perioada de creștere a pomilor, soiurile luate în studiu realizează un aparat fotosintetic la 

nivel optim pentru livezile intensive și se schimbă în funcţie de soi. 
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INFLUENŢA PRODUSELOR PE BAZĂ DE GA4+7 ASUPRA GRADULUI DE LEGARE ŞI 

CALITĂŢII FRUCTELOR DE MĂR DIN SOIUL GOLDEN DELICIOUS 
 

A. PEŞTEANU1, A. CUMPANICI2 

1Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
2Universitatea Tehnică din Moldova 

 

ABSTRACT. The experimental orchard was placed in the “Accesal Group” Ltd., founded in 

2009. The study subject was Golden Delicious apple variety grafted on M 26. The trees were trained 

as slender spindles. The distance of plantation is 4.0 x 2.0 m. The studied gibberellic acid was GA4+7, 

product Gerlagib LG and Gibbera, SL. To study the influence of the treatment on fructification and 

quality of Golden Delicious apple variety, four variants were experimented: 1. Control, no treatment; 

2. Gerlagib LG, 0.5 l/hа; Gibbera, SL, 0.25 l/hа; Gibbera, SL, 0.50 l/hа. In was demonstrated, that 

products Gerlagib LG and Gibbera, SL in dose 0.5 l/ha may be included in the technologic system to 

stimulate fruit formation, productivity and quality of fruits, up to 3 times, starting from petal fall stage 

and continuing intervals of 7-10 days. 

KEYWORDS: Apple, gibberellic acid, russeting, yield, quality. 

 

INTRODUCERE 

Giberelinele joacă un rol important în reglarea procesului de creștere și dezvoltare a plantelor, 

îndeplinesc multe funcții și sunt din ce în ce mai utilizate cu succes în pomicultura durabilă (Babuc, 

V. et al. 2013, Neamţu, G., Irimie, Fl. 1991). 

Acidul giberelic GA4+7 se formează în cantități mari în mugurii apicali și în frunzele tinere din 

muguri, în flori și semințe în timpul formării lor, în țesuturile meristematice ale rădăcinilor (Chen, Y. 

et al. 2020, Curry, E. 2012). Conținutul de giberelină din fructe și semințe, în special cele imature, 

este de 2 ori mai mare decât în alte organe vegetative (Neamţu, G., Irimie, Fl. 1991). 

Acest lucru va duce la o creștere a numărului de ovare și fructe (Пештяну, А., Кумпанич, А. 

(2021a, 2021б), o creștere a proceselor de dezvoltare, prevenirea rugozității (Curry, E. 2012, 

Peşteanu, A. 2018), crăparea și decolorarea fructelor (Knoche, M. 2011), o creștere a randamentului 

și a calității producţiei în plantațiile de mere din soiul Golden Delicious (Peşteanu, A. 2015) prin 

prelucrarea cu această substanţă activă. 

Apariția rugozităţii pe mere din grupul Golden Delicious este rezultatul interacțiunii dintre 

structurile epidermei, mai mult sau mai puțin sensibile la tulburările din fruct, care este o cauză 

predispozantă a diversității și a factorilor de mediu. Acestea includ umiditate ridicată, precipitații 

atmosferice în perioada de creştere intensivă a fructelor, temperaturi scăzute noaptea sau tratamente 

fitosanitare cu abateri de la recomandările în vigoare (Chen, Y. et al. 2020, Knoche, M. 2011). 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările au fost efectuate pe parcursul anului 2020, în livada intensivă de măr fondată, în 

preajma satului Pepeni, raionul Sângerei, în primăvara anului 2009 la întreprinderea S.R.L.”Accesal 

Grup”, cu pomi sub formă de vargă. 

Obiectul de studiu a experienţei a fost soiul de măr Golden Delicious altoit pe portaltoiul de 

vigoare medie M26. Coroana a fost condusă după sistemul fus obişnuit cu creştere liberă. Distanţa de 

plantare 4,0 x 2,0 m. 

Pentru a studia influența acidului giberelinic GA4+7 asupra gradului de legare a ovarelor, 

fructificării și calității fructelor din soiul Golden Delicious, au fost experimentate patru variante: 1. 

Martor, fără tratament; 2. Gerlagib LG, 0,5 l/ha; Gibbera, SL, 0,25 l/h; Gibbera, SL, 0,50 l/h. 

Cantitatea de soluţie la un pom la tratarea cu reglatorul de creştere Gerlagib LG şi Gibbera, SL 

a constituit 0,8 litri. Amplasarea parcelelor s-a făcut în blocuri, fiecare variantă având 4 repetiţii. 

Fiecare repetiţie era constituită din 7 pomi. La hotare între parcelele şi repetiţiile experimentale s-au 

https://ibn.idsi.md/ro/keyword/4603
https://ibn.idsi.md/ro/keyword/8736
https://ibn.idsi.md/ro/keyword/103539
https://ibn.idsi.md/ro/keyword/4594
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20YH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33008020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20YH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=33008020
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lăsat câte 1 pom netratat pentru a evita suprapunerea unor variante sau repetiţii în timpul efectuării 

tratamentelor. 

Cercetările au fost efectuate în condiţii de câmp şi de laborator după metoda acceptată de 

îndeplinire a experienţelor la culturile pomicole cu reglatorii de creştere. 

Principalele rezultate obţinute au fost prelucrate statistic prin metoda analizei dispersionale 

(Доспехов, Б.А. 1985). 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Rezultatele obținute arată că nu au fost observate abateri semnificative față de numărul 

planificat de inflorescențe în variantele studiate. Numărul înregistrat de inflorescențe pe pomii luate 

în cercetare demonstrează că plantele se dezvoltă uniform și se pot efectua experimente pentru a 

studia influența acidului giberelinic GA4+7 asupra indicatorilor studiaţi (tab.1). 

Numărul de flori a fost direct proporțional cu numărul de inflorescențe formate în coroana 

pomilor și a variat între 1755 și 1800 buc. 

 

Tabelul 1. Influența regulatorilor de creştere asupra numărului de inflorescențe, flori, fructe și 

procentul lor de legare în coroana pomilor de măr din soiul Golden Delicious  

Varianta  

Numărului de 

inflorescențe, 

buc/pom 

Numărului de 

flori, buc/pom 

Numărului de 

fructe, 

buc/pom 

Gradul  

de legare, % 

Martor, fără tratament 355 1775 167 9,4 

Gerlagib LG, 0,5 l/ha 358 1790 187 10,5 

Gibbera, SL, 0,25 l/ha 360 1800 175 9,7 

Gibbera, SL, 0,5 l/ha 351 1755 185 10,5 

 

Un număr mai mic de fructe în coroana pomilor a fost observat în varianta martor - 167 

buc/pom, comparativ cu variantele tratate cu regulatori de creștere - 175-187 buc/pom, adică s-a 

observat o creștere de 4,8 - 12,0% a indicelui în studiu.. 

Studiind separat efectul regulatorului de creștere asupra numărului de fructe formate în coroana 

pomilor, se poate observa că valori mai mici ale indicatorului studiat au fost înregistrate atunci când 

plantele au fost tratate cu produsul Gibbera, SL cu doza 0,25 l/ha - 175 buc/pom. 

Un număr de fructe mai mare în coroana pomilor a fost obținut în varianta tratată cu preparatul 

Gerlagib LG cu doza 0,5 l/ha - 187 buc/pom și varianta Gibbera, SL cu doza 0,5 l/ha - 185 buc/pom. 

Studiu efectuat pentru a determina gradul de legare a florilor ne demonstrează că în varianta 

martor indicele studiat a constituit 9,4%, iar în variantele tratate cu regulatori de creștere a variat de 

la 9,7 până la 10,5%. Această creștere a gradului de legare a florilor a permis obținerea unui număr 

mai mare de fructe comparativ cu varianta martor. 

Cel mai mare grad de legare a florilor a fost obținut în varianta tratată cu produsele Gerlagib 

LG și Gibbera, SL cu doza 0,5 l/ha, unde acest indicator a înregistrat 10,5%. În varianta tratată cu 

produsul Gibbera, SL cu doza 0,25 l/ha, gradul de legare a florilor a constituit 9,7%, adică s-a 

înregistrat valoarea medie dintre variantele anterioare și varianta martor. 

Studiul efectuat privind utilizarea reglatorului de creştere Gerlagib LG şi Gibbera, SL s-a 

demonstrat, că preparatul în cauză influenţează asupra, greutăţii medii a unui fruct şi  producţiei în 

întregime.  

Greutatea medie a fructelor din variantele studiate a suferit modificări nesemnificative și a 

depins de numărul fructelor de pe pom și de doza preparatului utilizat pentru pulverizare. 

Așa cum s-a prezentat mai sus, cel mai mare număr de fructe a fost obținut în varianta standard 

tratată cu produsul Gerlagib LG cu doza 0,5 l/ha - 187 buc/pom și în varianta Gibbera, SL la o doză 

de 0,5 l/ha - 185 buc/pom comparativ cu alte variante.  
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Tabelul 2. Efectul regulatorilor de creştere asupra greutății medii a fructelor și productivității 

plantaţiei de măr din soiul Golden Delicious 

Varianta 

Numărului de 

fructe, 

buc/pom 

Greutatea 

medie, g 

Producţia de fructe În % 

comparativ cu 

martorul kg/pom t/ha 

Martor, fără tratament 167 170,1 28,4 35,5 - 

Gerlagib LG, 0,5 l/ha 187 168,1 31,4 39,3 110,7 

Gibbera, SL, 0,25 l/ha 175 171,7 30,0 37,5 105,6 

Gibbera, SL, 0,5 l/ha 185 167,5 31,0 38,8 109,3 

LDS 0,05 8,3 7,4 1,48 1,91 - 

 

Aceste rezultate demonstrează, că produsele pe bază de acid gibberelic GA4+7 cresc greutatea 

medie a fructelor și randamentul plantaţiei. Baza acestei ipoteze o constituie datele obținute în 

varianta martor, unde, cu numărul de 167 fructe pe pom, greutatea medie a fructelor a fost de 170,1 

g, adică ușor mai mică ca în varianta tratată cu produsul Gibbera, SL în doză de 0,25 l/ha. 

Deoarece în varianta martor s-a înregistrat cel mai mic număr de fructe în pom, respectiv, în 

această variantă, s-a obținut un randament mai mic atât pe pom (28,4 kg/pom), cât și pe unitate de 

suprafață (35,5 t/ha). 

Când pomii au fost trataţi cu produsul Gibbera, SL în doză 0,25 l/ha, randamentul înregistrat a 

fost mai mic comparativ cu variantele 2 și 4, dar mai mare comparativ cu varianta martor. 

Productivitatea înscrisă pentru această variantă a fost de 30,0 kg pe pom și pe hectar - 37,5 tone. 

În variantele tratate cu produsele Gerlagib LG și Gibbera, SL în doză 0,5 l/ha, datorită 

numărului mai mare de fructe pe pom și a greutății medii neînsemnat mai mici a fructelor, care este, 

de asemenea, confirmată și statistic, productivitatea a crescut cât pe pom, atât şi la unitate de 

suprafață. Dacă productivitatea unui pom şi la o unitate de suprafață în varianta tratată cu Gerlagib 

LG la o doză de 0,5 l/ ha a fost de 31,4 kg/pom și 39,3 t/ha, atunci în versiunea Gibbera, SL, în doză 

0,5 l/ha, s-a observat o diminuare cu 1,3%, constituind 31,0 kg/pom şi, respectiv, 38,8 t/ha. 

Datele investigaţiilor efectuate pe parcursul cercetării (tab. 3), ne demonstrează, că fermitatea 

pulpei merelor la data efectuării recoltării pe variantele în studiu a fost cuprinsă între 7,5-7,8 kg/cm2. 

Aceasta, ne demonstrează, că fermitatea respectivă este optimală pentru recoltarea fructelor din soiul 

Golden Delicious şi plasarea la păstrare pe termen lung. 

Studiind în continuare cum se schimbă fermitatea fructelor din soiul Golden Delicious sub 

influenţa reglatorilor de creştere Gerlagib LG şi Gibbera, SL, înregistrăm, că produsele respective, al 

cărui ingredient activ este acidul giberelinic GA4+7, majorează fermitatea fructelor. 

Studiind efectul dozei de tratament asupra indicatorului studiat, se poate observa că o creștere 

a cantității de regulator de creștere Gibbera, SL de la 0,25 la 0,5 l/ha sporeşte fermitatea fructelor cu 

0,2 kg/cm2. 

Conținutul de substanţe solubile este caracteristic soiului și poate fi utilizat pentru a determina 

timpul optim de recoltare. Odată cu apropierea perioadei de recoltare, rata de acumulare a substanței 

uscate solubile scade. 

 

Tabelul 3. Influenţa regulatorilor de creştere asupra indicilor de maturare a fructelor de măr de soiul 

Golden Delicious 

Varianta 
Fermitatea,  

kg/cm2 

Substanţe uscate 

solubile, % 

Indicele de  

hidroliză (1-10) 

Martor, fără tratament 7,5 12,1 5,1 

Gerlagib LG, 0,5 l/ha 7,8 11,8 4,8 

Gibbera, SL, 0,25 l/ha 7,6 12,0 5,0 

Gibbera, SL, 0,5 l/ha 7,8 11,8 4,9 

 

Studiile arată că cantitatea de substanţe uscate solubile la fructele din soiul Golden Delicious în 

variantele studiate a fost de 11,8 - 12,1%. Cea mai mare cantitate de substanțe uscate solubile a fost 
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observată în varianta martor - 12,1%. Utilizarea regulatorilor de creștere Gerlagib LG și Gibbera, SL 

a micşorat indicatorul studiat până la 11,8 - 12,0%.  

Studiul efectuat în continuare, demonstrează că indicele de hidroliză a fructelor pe variantele 

cercetate variază de la 4,8 la 5,1. Cel mai mare indice de hidroliză a amidonului de 5,1 a fost înregistrat 

în varianta martor, iar la pomii tratați cu regulatorii de creștere Gerlagib LG și Gibbera, SL a variat 

de la 1,8 până la 5,0.  

Majorarea dozei de regulator de creștere Gibbera, SL până la 0,5 l/ha inhibată maturarea 

fructelor, iar indicele de hidroliză a amidonului scade cu 0,2 comparativ cu martorul și cu 0,1 cu, 

varianta Gibbera, SL cu doza 0, 25 l/ha. Acest corelaţie a fost înregistrată și în varianta tratată cu 

regulatorul de creștere Gerlagib LG cu doza 0,5 l/ha, unde indicatorul studiat a scăzut cu 0,3 în 

comparație cu varianta martor. 

Presiunea internă din interiorul fructului în timpul divizării celulelor epidermale este mare, care 

imprimă formarea pe cuticulă a unor fisuri, care ulterior se transformă în rugozitate. 

Studiile efectuate demonstrează că ponderea fructelor fără rugozitate conform variantelor luate 

în studiu a constituit 27,4-88,4%. Cea mai mică proporție de fructe fără rugozitate a fost înscrisă în 

varianta martor - 27,4%. În variantele tratate cu regulatorii de creștere Gerlagib LG și Gibbera, SL s-

a observat o creștere a ponderii de mere fără rugozitate (tab. 4). 

 

Tabelul 4. Influenţa regulatorilor de creştere asupra ponderii fructelor în funcţie de gradul de 

afecţiune de rugozitate, % 

Varianta 
Fără 

rugozitate 

Până la 

20% 

Până la 

50% 

Fructe 

necondiţionate 

Martor, fără tratament 27,4 50,4 16,3 3,0 

Gerlagib LG, 0,5 l/ha 88,4 7,3 4,3 - 

Gibbera, SL, 0,25 l/ha 60,3 30,1 9,6 - 

Gibbera, SL, 0,5 l/ha 87,1 8,0 4,9 - 

 

În varianta tratată cu Gerlagib LG cu doza 0,5 l/ha, proporția fructelor fără rugozitate a fost de 

88,4%, valori mai mari cu 61,0% comparativ cu varianta martor, iar în varianta tratată cu produsul 

Gibbera, SL cu doza 0,5 l/ha, merele fără rugozitate au constituit 87,1%.  

Ponderea merelor fără rugozitate în varianta tratată cu Gibbera, SL cu doza 0,25 l/ha, a constituit 

60,3%, ceea ce reprezintă cu 32,9% mai mult decât la varianta martor și cu 26,8-28,1% mai puțin în 

raport cu variantele tratate cu Gerlagib LG și Gibbera, SL cu doza 0,5 l/ha. 

Această legitate se atribuie și asupra grupei de fructe, a căror suprafață este acoperită cu 

rugozitate de la 20% până la 50%. Aceste fructe aparțin categoriei II de calitate. Tratamentele cu 

regulatorul de creștere Gibbera, SL cu doza 0,25 l/ha a adus la diminuarea indicatorului studiat la 

9,6%, în varianta Gibbera SL în doză de 0,5 l/ha - 4,9%, iar în varianta Gerlagib LG în doză 0,5 l/ha 

- până la 4,3%. Fructele de calitate scăzută au fost înregistrate doar în varianta martor, a cărei pondere 

a constituit 3,0%. 

 

CONCLUZII  

Variantele tratate cu regulatorii de creștere Gerlagib LG şi Gibbera, SL au înregistrat un grad 

de legare a florilor, care a variat de la 9,7 până la 10,5%. Această creștere a gradului de legare a 

ovarelor a permis obținerea unui număr mai mare de fructe comparativ cu varianta martor. 

Greutatea medie a fructelor din variantele studiate a suferit modificări nesemnificative și a 

depins de numărul fructelor de pe pom și de doza preparatului utilizat pentru pulverizare. 

În varianta martor cu cel mai mic număr de fructe în pom s-a obținut şi un randament mai mic 

atât pe pom (28,4 kg/pom), cât și pe unitate de suprafață (35,5 t/ha). Variantele tratate cu Gerlagib 

LG şi Gibbera, SL în doză 0,5 l/ha, aг sporit productivitatea cât pe pom, atât şi la unitate de suprafață. 

Regulatorii de creştere Gerlagib LG şi Gibbera, SL, pe bază de acid giberelinic GA4+7 pot fi 

incluşi în lanţul tehnologic pentru sporirea gradului de legare a fructelor, intensificării creşterii lor şi 

prevenirii formării rugozităţii pe fructele soiului Golden Delicious, în doza 0,5 l/ha, aplicat de 3 ori 
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prin stropire. Primul tratament de efectuat la sfârşitul înflorii, iar următoarele 2 tratamente la interval 

de 7-10 zile după precedentul.  
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MONILINIA LAXA – MANIFESTAREA PATOGENEZEI ÎN CULTURA DE CIREȘ DIN 

STAȚIONARUL EXPERIMENTAL USTIA 
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Abstract. The paper presents the results obtained following a complex study on the 

phytopathogenic organism Monilinia laxa (popularly called monilian burn, and/or brown fruit rot) on 

the cherry tree culture. The research was carried out in the field - in the cherry tree plantation 

(experimental stationary from "Star Agro Groop" LLC from Ustia village, Criuleni district) and 

laboratory conditions - diagnosis of samples by methods: isolation on PDA and wet room, with 

recording the test result after different time intervals. With a tendency to estimate the level of 

pathogenesis and the manifestation of pathogen symptoms on the plants included in the study, during 

the vegetation period selected samples were collected from 8 cherry varieties: 35 samples from sector 

I (established from the varieties: Kordia, Regina, Stella, Ferrovia and Skeena), 21 samples from sector 

II (with varieties: Early Star, Samba, Black Star). 

Key words. Monilinia laxa, cherry, sample collection, diagnosis, PDA medium. 

 

INTRODUCERE 

În spectrul agenților patogeni care afectează cireșul, arsura moniliană - Monilinia laxa este 

organismul dăunător clasic, cu statut diferit în liste operaționale, hotărâri guvernamentale și legi de 

rigoare. Făcînd o scurtă trecere în revistă a cadrului legislativ și literaturii de specialitate în decursul 

timpului, menționăm că a fost inclus: ca organism țintă în programe de control vizavi de materialul 

săditor din fam. Rosaceae, aspect important ce ține de verificarea conformității plantelor destinate 

plantării; cercetat de serviciul monitorizare și prognozare în interiorul țării (eliberarea buletinelor de 

avertizare în baza indicațiilor metodice); tematică de discuții pentru seminarele dedicate domeniului 

protecția plantelor, investigații anuale cu scop de elaborare a hărților cu indicarea suprafețelor de 

plantații focare, etc.; urmărit pe diferite tipuri de soiuri și specii de plante. La etapa actuală patogenul 

Monilinia laxa, pe teritoriul Republicii Moldova are un caracter de răspândire pe cultura de cireș 

destul de accentuat avînd un impact de afectare destul de divers în combinație cu moniliozele "surori" 

Monilinia fructicola și Monilinia fructigena și/sau desinestătător (2010, Lazu,verderevschii,legea 

228).  

Apariția, evoluția pe organele culturii de cireș, și manifestarea simptomelor a ciupercii 

Monilinia laxa, în dependență de condițiile climaterice, demonstrează un anumit grad de variabilitate 

și plasticitate pe parcursul unui interval de timp. Cunoscînd pericolul și producerea consecințelor 

economice al patogenului ce urmează a fi abordat în lucrare, s-au instituit cercetări în teren și condiții 

de laborator cu scop de a urmări nivelul de patogeneză în condițiile climaterice ale anului 2020 pe 

anumite soiuri de cireș în plantația experimentală SRL „Star Agro Groop” din Ustia, r-l Criuleni.  
 

MATERIAL ȘI METODE 

Cercetările orientate  în urmărirea patogenezei  patogenului Monilinia laxa au derulat în 

perioada de vegetație al anului 2020 în staționarul experimental de cireș SRL „Star Agro Groop”din 

satul Ustia r-l Criuleni. Cireșul, matricea de studiu în arealul cultivabil, s-a încadrat în urmăririle și 

înregistrările asupra patogenului Monilinia laxa pe 2 sectoare, structurate după anumite soiuri altoite 

pe 2 tipuri de portaltoi (MaxMa 14 și Gisela 6).  

Sectorul I: ca bază domină 5 soiuri de cireș altoite pe portaltoiul MaxMa 14: 1) Kordia, 2) 

Regina, 3) Stella, 4)Ferrovia și 5) Skeena.  

Sectorul II: ca bază domină 3 soiuri de cireș altoite pe portaltoiul Gisela 6: 1) Early Star, 

2)Samba, 3) Black Star. 

Studiul patogenului Monilinia laxa în teren, au inclus cercetări în urmărirea gradului de atac, 

manifestării simptomelor pe organele plantelor de cireș cu infecție, colectarea probelor prin detașarea 
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organelor cu fructificație și/sau fără fructificația ciupercii. Materialul analizat, lăstari cu frunze, 

frunze, inflorescențe, fructele plantelor de cireș (figura 1) au fost repartizate selectiv, în pungi speciale 

diferențiate prin etichete codificate și înregistrate în registrul de câmp. Organele selectate a câte 5-7 

secțiuni din fiecare soi de cireș reprezenta o probă formată în deplin. Astfel inspectarea plantației de 

cireș din staționarul experimental SRL „Star Agro Groop”din satul Ustia r-l Criuleni s-a inițiat în luna 

mai cu continuare în luna august, anul 2020. Probele au fost colectate după un program planificat 

bazat pe schema de repartizare a soiurilor de cireș. Astfel, în sectorul I, soiurile au fost delimitate în 

parcele. Fiecare soiul a reprezentat o parcelă. Din cinci parcele în total s-au prelevat 35 de probe, cîte 

7 probe din fiecare parcelă. Din sectorul 2, delimitat în 3 parcele, s-au colectat 21 probe. În total, 56 

probe au fost supuse analizei de laborator. La prelevarea probelor s-au utilizat materialele: hipoclorit 

de sodiu de 1%, alcool etilic de 70%, mănuși de unică folosință, secatore, pungi, etichete, marker, 

containere, etc. 

Studiul patogenului Monilinia laxa în condiții de laborator, s-a bazat pe tehnicile care au 

permis de a identifica aspectul morfologic al organismului cercetat (Lane, 2002), de a obține culturi 

pure în rezultatul izolărilor probelor. Pentru obținerea unei acuratețe în identificare s-au aplicat 

metodele: 1) camera umedă și 2) izolarea ciupercii pe mediu nutritiv PDA cu o durată de 4 zile. În 

urmărirea aspectelor morfologice a culturii pure de Monilinia laxa, s-a continuat cu reizolarea pentru 

10 zile.  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Manifestarea simptomelor de Monilinia laxa pe plantele țintă de cireș din terenul 

experimental. Anul 2020 s-a caracterizat prin condiții de mediu cu temperaturi ridicate a aerului și 

absența precipitațiilor. La unele plante pomicole seceta din acest an a influiențat pozitiv la staționarea 

în dezvoltare a anumitor patogeni însă la cireș, arsura moniliană – Monilinia laxa, popular denumit 

și putregaiul brun, a reușit să își manifeste prezența în faza de fructificare. Sub aspect fitosanitar s-a 

urmărit apariția simptomelor pe soiurile de cireș din staționarul experimental  SRL „Star Agro 

Groop”din satul Ustia r-l Criuleni.  

Pe lăstari și flori monilioza nu a fost accentuată. Apariția, evoluția, manifestarea simptomelor 

tipice a fost favorabilă în perioada de fructificare. Astfel înregistrările cu infestare s-au inițiat prin 

înscrierea simptomelor pe fructe: pete de culoare brună, de formă circulară. Foarte bine s-a observat 

putrezirea pulpei care avea un aspect moale cu și/sau fără prezența sporilor pe suprafață. Unele fructe 

au căpătat formă mumifiată, cu suprafață excrescentă. Fructele cu simptom s-au menținut bine agățate 

de lăstari, căzînd pe sol doar la atingere și/sau scuturare (figura1). Tendința cercetărilor au continuat 

cu axarea pe diagnoză și identificarea prin cheia sinoptică cu definirea caracteristicilor morfologice a 

patogenului față de caracterele morfologice ale altor 2 ciuperci din genul Monilinia (Monilinia 

fructicola și Monilinia fructigena).  

 

 

 

Figura 1. Simptome de Monilinia laxa pe fructe de cireș în sectorul I și II al stațiunii experimentale 

SRL „Star Agro Groop”din satul Ustia r-l Criuleni 
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Diagnoza patogenului Monilinia laxa în laborator. Studiul s-a continuat cu cercetarea a 56 

probe cu fructe simptomatice și asimptomatice colectate din ambele sectoare. În condițiile de 

laborator fiecare probă a fost etichetată în dependență de soiul de cireș analizat și diferențiat printr-

un cod unic, aspect ce derulează menținerea trasabilității, începutul analizei și sfârșitul acesteia. 

Metodologia aplicată s-a bazat pe utilizarea mediului de cultură sintetic PDA, constituit din 

componente de: dextroză, cartof, agar nutritiv și levomitecină. Tehnica de laborator a derulat în cîteva 

etape: etapa (I): înregistrarea probei în registru, fotografierea, selectarea probei de analizat, 

pregătirea pentru izolare (mărunțirea materialului în bucăți cu diametru de 5 mm); etapa (II): izolarea 

secțiunilor - se face în mod replicat, pe 5 cești Petri cu PDA pregătit inițial. Setul de 5 cești Petri se 

consideră proba izolată. În procesul de izolare, se lucrează în boxă specială, înzestrată cu nișă 

microbiologică. Conform cerințelor microbiologice, pentru menținerea spațiului curat, se 

dezinfectează spațiul de lucru: boxa și hota, ustensilele aplicate la izolare (pensetele, cuțitele, 

foarfecele, etc.). În timpul izolării, se conectează filtrul din hotă pentru a forma peretele de protecție 

din mediul extern și spațiul intern din hotă; etapa (III): incubarea - ceștilor cu probă se depozitează 

în incubatorul destinat pentru creșterea ciupercii, la temperatura de 230C. Conform metodologiei de 

lucru specifice pentru ciupercile din genul Monilinia (PM EPPO) proba se lasă la creștere timp de 4 

zile. În cazul creșterii coloniilor de ciuperci cu caractere morfologice tipice pentru Monilinia sp. se 

practică reizolarea ciupercii; etapa (IV): reizolarea - fiecare colonie se reizolează în replicat de 3 

cești. Această etapă permite de a continua faza biologică de creștere a ciupercii pentru a urmări 

manifestarea caracterelor morfologice a culturii reizolate și a stabili specia. Perioada de incubare după 

reizolare este de 10 zile. Astfel, în concluzie, creșterea coloniei cu simptome specifice durează în 

total 14 zile; etapa (V): citirea rezultatului -  se inițiază la ziua a 14-a. Se bazează pe aplicarea unei 

chei sinoptice pentru identificarea izolatei de Monilinia laxa și Monilinia sp. (Protocol EPPO), figura 

2.  

În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele finale pentru probele extrase din sectoarele I și II al 

stațiunii experimentale de cireș „Star Agro Groop”, (s. Ustia r-l Criuleni). Au fost analizate 8 soiuri 

de cireș, dintre care la soiurile: Regina, Skeena (sectorul I) și Samba (sectorul II) s-a depistat 

Monilinia laxa.  

 

Tabelul 1. Diagnoza Moniliniei laxa la soiurile de cireș (sectorul I și II) 

Nr.d/o 

Denumirea 

soiului de 

cireș 

Diagnoza Monilinia laxa 

Rezultat final 

Număr probe 

supuse 

analizei 

pozitiv negativ 

Sectorul I 

1 Kordia 7 - 7 probe 

2 Regina 7 2 probe 5 probe 

3 Stella 7 - 7 probe 

4 Ferrovia 7 - 7 probe 

5 Skeena 7 3 probe 4 probe 

Total probe 35 5 probe 30 probe 

Sectorul II 

1 Early Star 7 - 7 probe 

2 Samba 7 4 probe 3 probe 

3 Black Star 7 - 7 probe 

Total probe 21 4 probe 17 probe 

 

În condițiile de laborator, monilioza pe soiurile de cireș s-a depistat în număr de 9 probe pozitive 

(5 probe în sectorul I și 4 probe în sectorul II), 47 probe au înregistrat rezultat negativ. Pe fonul 
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timpului secetos din anul 2020, patogenul ușor a staționat evoluarea agresivității în dezvoltarea 

infecției din abundență.  

Diferențe morfologice între Monilinia laxa, Monilinia fructicola și Monilinia fructigena. 

Coloniile de Monilinia laxa prezintă o rată de creștere medie în condițiile de laborator. Se evidențiază 

prin trăsăturile morfologice:  - marginea coloniei de formă lobată este bine evidențiată; - colonia se 

aseamănă cu o rozetă, avînd aspectul de petale florale; - uneori, la unele colonii lobii nu sunt bine 

definiți ci mai contopiți; - sunt prezente inele negre/arcuri sau inele asociate cu petale de rozete în 

colonie; - pe colonia privită dorsal, se observă arcuri negre sau inele asociate cu petale (uneori inelele 

lipsesc), figura 2. Privită la microscop, conidiile ciupercii Moniliniei laxa sunt de formă bombată, 

ușor alungite, formează lanțuri conidiene (figura 3). Conidiile sunt foarte asemănătoare cu M. 

fructicola și M. fructigena. Astfel citirea la microscop se aplică prin pregătirea inițială a 

micropreparatelor selectate de pe suprafața coloniei a fiecărei ciuperci. 

Monilinia laxa Monilinia fructicola Monilinia fructigena 

   

culoarea coloniei: gri, în alte 

cazuri - crem/alb; marginea 

coloniei: lobată 

culoarea coloniei: gri; 

marginea coloniei: netedă; prezintă 

sporulare abundentă și inele 

concentrice 

culoarea coloniei: 

galbenă; marginea 

coloniei: netedă; prezintă 

sporulare rară.  

Figura 2. Identificarea patogenului Monilinia laxa după cheia sinoptică (Lane 2002) 

 

Alte 2 ciuperci: Monilinia fructicola și Monilinia fructigena se deosebesc de M. laxa prin faptul 

că marginile coloniilor sunt netede. Colorația și textura diferă. Colonia de Monilinia fructicola pe 

mediu tip PDA la temperatura de 22-230C se manifestă printr-o rată a creșterii accentuată de 9-20 

mm in 24 ore (conform PM 7/18(3)), (Leeuwen & Kesteren, 1998). În timp de 6-7 zile sporularea 

este abundentă, recunoscută prin inele concentrice constituite din spori de culoare maronie cu nuanță 

galbenă-cenușie. Marginea coloniei este întregită, uniformă, fără lobi, lipsește forma de rozetă cu 

arcuri negre. Conidiile sunt blastice, formate în lanțuri, cu cel mai mic spor la capătul distal, sau 

ocazional artric, elipsoide, ovoide sau moniliforme, adesea cu capete trunchiate, hialine sau gălbui. 

Colonia de Monilinia fructigena în condițiile de incubare la temperatura de 22-230C posedă o rată 

de creștere mai redusă (în jumătate comparativ cu creșterea coloniei de Monilinia fructicola). 

Sporularea - rară. Culoarea cu nuanță crem/galbenă. Suprafața coloniei nu prezintă zone cu puncte 

negre, arcuri maronii sau inele, iar marginea este lipsită de lobii ce au aspectul unei rozete. 

În acest context comparativ, Monilinia laxa s-a manifestat pe fructele soiurilor de cireș: Regina, 

Skeena și Samba. Capacitatea de atac s-a evaluat prin citirea a 9 probe pozitive din 56 analizate. 

Aceste rezultate vor constitui o abordare ulterioară pentru planificarea cercetărilor la soiurile de cireș 

cu probe negative în scopul de a urmări dinamica patogenezei în alți ani cu alte condiții climaterice. 
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Figura 3. Conidii solitare și lanțuri conidiene de Monilinia laxa  

(citit la obiectivul de mărire 40x).  

 

CONCLUZII 

Urmărirea atacului de monilioză pe plantele de cireș s-a realizat în 2 sectoare din plantația 

experimentală  SRL „Star Agro Groop” din Ustia, r-l Criuleni. În sectorul I, s-au prelevat probe de la 

5 soiuri de cireș (Kordia, Regina, Stella, Ferrovia și Skeena.) iar în sectorul II - 3 soiuri (Early Star, 

Samba, Black Star). În rezultatul investigațiilor din teren și diagnozelor de laborator s-au înregistrat 

9 probe cu rezulat pozitiv (5 probe în sectorul I și 4 probe în sectorul II) și 47 probe cu rezultat negativ. 

Acest aspect va servi la continuarea cercetărilor pentru viitor de a urmări gradul de infectare pe sourile 

a căror organe nu au fost afectate de arsura moniliană. 
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ABSTRACT. The experimental plot is placed in the orchard “Getodava” Ltd. founded in 2008 

year. The study subject of the experience was Florina apple variety grafted on M 9 rootstock. The 

distance of plantation is 3.5 x 0.8 m. The research was conducted during the period of 2020 year. The 

tested agent was Prohexadion - calcium (product Regalis Plus), which was sprayed in different period. 

The first application of Regalis Plus at 2.5 and 1.25 kg/ha was apply at the end of flowering, when 

terminal shoots are 2 to 5 cm in length. Apply a second application of 1.25 and 0.75 kg/ha after the 

fierst an interval of 3-4 weeks. The third treatment was efectued 3 weeks after the previous one in 

dose of 0.5 kg/ha, depending on growth conditions. During the research, it was studied the degree of 

fruit setting, their number in the crown, mean fruit weight, yield, the number of fruits formation and 

theirs type. It was established that, Regalis Plus at 2.5 kg/ha, 1.25+1.25 kg/ha and 1.25+0.75+0.50 

kg/ha influence on the degree of fruit setting, their number in the crown, the mean fruit weight, yield 

and number of fruits formation on the Florina apple variety. 

KEYWORDS: Apple, growth regulator, prohexadione - calcium, yield, fruit formation. 

 

INTRODUCERE 

La nivel mondial, cultura mărului în ultimul deceniu a suportat mari transformări privind 

tehnologia cultivării. Astăzi performanţe remarcabile au atins aşa ţări ca Italia, Polonia, Germania, 

Olanda, SUA etc. (Babuc, V et al. 2013, Cimpoieş, Gh. 2012). 

Unul din principalele elemente din tehnologia modernă de cultivare a plantaţiilor de măr o 

constituie menţinerea echilibrului fiziologic între creştere şi fructificare (Balan, V. et al. 2001, 

Cimpoieş, Gh. 2012). 

În ultimele decenii, în pomicultura modernă, pentru menţinerea parametrilor bioconstructivi şi 

structurarea mai raţională a coronamentului la pomii de măr se utilizează regulatori de creştere cu 

acţiune retardantă. Pentru diminuarea vigorii, ca regulator de creştere cu acţiune retardantă se 

recomandă produsele Alar, Cultar etc. Însă, aceste produse au fost interzise datorită ponderii mari de 

reziduuri depistate în fructe (Basak, A. 2004, Byers, R. E. et al. 2004). 

În prezent, vigoarea de creştere la pomii de măr este influenţată de produsele a căror substanţă 

activă o constituie prohexadion de calciu, produs de concernul german „BASF SE”  (Greene, D.W. 

2008, Miller, S. S. 2002, Peşteanu, A., Marandici, Şţ. 2013). 

În Republica Moldova, regulatorul de creştere cu acţiune retardantă pe bază de prohexadion de 

Ca - Regalis Plus, a fost înregistrat la măr în anul 2015, cu norma de consum 1,25 kg/ha la soiurile 

cu creştere moderată şi 2,5 kg/ha la soiurile cu creştere viguroasă (Marandici, Şt., Peşteanu, A. 2015). 

Regulatorii de creştere pe bază de prohexadion de Ca, inhibă în plantă producerea acidului 

giberilinic, reducând vigoarea de creştere a lăstarilor prin formarea internodurilor mai scurte, 

formează o cantitate mai mare de formaţiuni de rod scurte. De asemenea sporeşte producţia de fructe 

la o unitate de suprafaţă. Fructele se colorează mai intens datorită cantităţii mai reduse de creşteri 

anuale în coroana pomilor, iar înflorirea pomilor în anul ulterior este mai uniformă. Prin aceasta se 

obţin producţii constante şi de o calitate competitivă cât pe piaţa internă atât şi pe cea externă (Greene, 

D.W. 2008, Peşteanu, A,. Marandici, Şt. 2014, Wang, L. 2021). 

Rezultate favorabile pot fi înscrise atunci când pH – ul soluţiei utilizat la tratare are 5,5-6,0. În 

cazul când pH – ul apei utilizată la tratare este mai mare de 8,0-8,5 şi pentru a avea o eficienţă 

biologică dorită, produsele cu acţiune retardantă pe bază de prohexadion de Ca este necesar ca prin 

intermediul acidului ortofosforic, acidului azotic, ori acidului citric de diminuat valoarea indicelui dat 

în concordanţă cu cerinţele în vigoare. Produsul Regalis Plus în componenţa căruia în afară de 
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prohexadion de calciu mai este inclus şi acidul citric, care la rândul său ajustează pH  – ul soluţiei 

recomandate la tratare între 5,5-7,0, în funcţie de calitatea apei (Marandici, Şt., Peşteanu, A. 2015). 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările au fost efectuate pe parcursul anului 2020, în livada superintensivă de măr fondată, 

în preajma satului Rudi raionul Soroca, în toamna anului 2008 la întreprinderea SC „Getodava” SRL, 

cu pomi sub formă de vargă.  

Ca obiect de studiu în investigaţiile efectuate au fost pomii din soiul Florina altoiţi pe portaltoiul 

M 9. Distanța de plantare 3,5 x 0,8 m. 

Pentru studierea produsului Regalis Plus a fost elaborată următoarea schemă a experienţei (tab. 

1). 

 

Tabelul 1. Schema experienţei pentru determinarea eficienţei regulatorului de creştere Regalis Plus 

privind menţinerea echilibrului fiziologic între creştere şi fructificare la pomii de măr 

Varianta 
Ingredient 

activ 
Modul de aplicare 

Martor, fără tratare - - 

Regalis Plus, 

2,5 kg/ha 

prohexadion de 

calciu, 100 g/kg 

+ acid citric 

Un tratament al pomilor după înflorire (lungimea lăstarilor anuali era 

de 2,0-5,0 cm) 

Regalis Plus, 

1,25 +1,25 kg/ha 

Două tratamente: I-ul – sfârşitul înfloririi, când lungimea lăstarilor 

anuali era de 2-5 cm; al II - la – la 3-6 săptămâni după primul 

tratament. 

Regalis Plus, 

1,25 +0,75+ 0,5 kg/ha 

Trei tratamente: I-ul – sfârşitul înfloririi, când lungimea lăstarilor 

anuali era de 2-5 cm; al II - la – la 3 săptămâni după primul 

tratament; al III - la – la 3 săptămâni după al doilea tratament. 

Primul tratament al pomilor pe toate trei variante s-a efectuat după înflorire, (25.04.2020), când 

lungimea lăstarilor anuali era de 2,0-5,0 cm.  

În varianta trei şi patru al doilea tratament s-a efectuat la 3 săptămâni după primul tratament 

(15.05.2020), iar în varianta patru al treilea aplicaţie a coincis cu data de 06.06.2020. 

Amplasarea parcelelor a fost în blocuri, în fiecare variantă au fost câte 4 repetiţii. Fiecare 

repetiţie a inclus în sine 7 pomi, deoarece la hotare între parcelele şi repetiţii s-a lăsat câte un pom 

netratat. Aceasta a permisde de a evita suprapunerea în timpul efectuării tratamentelor. 

La tratarea pomilor s-a utilizat. Tratarea sa efectuat în orele fără vânt, de dimineaţă, cu 

stropitoarea portabilă, când temperatura a atins pragul de +15 - 18°C şi era în creştere.  

Pentru tratarea unui pom sa consumat 0,28 litri, reieşind din numărul de pomi la o unitate de 

suprafaţă şi cantitatea de apă recomandată pentru o unitate de suprafaţă.  

Cercetările au fost efectuate în condiţii de câmp şi de laborator după metode acceptate de lucru 

cu cu regulatorii de creştere la culturile pomicole. 

Principalele rezultate obţinute au fost prelucrate statistic prin metoda analizei dispersionale. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Cercetările efectuate, ne demonstrează, că, pomii din soiul Florina au diferenţiat o cantitate 

medie de muguri de rod şi care la înflorire au format de la 620 până la 645 buc/pom (tab. 2).  

În practica pomicolă, tratările efectuate în perioada înfloritului cu produse a cărui ingredient 

activ este prohexadion de calciu, blochează formarea etilenei în plantă, ce la rândul său sporeşte 

ponderea ovarelor legate şi rezistenţa florilor la influenţa temperaturilor joase.  

Tabelul 2. Influenţa regulatoruilor de creştere Regalis Plus asupra numărului de flori, fructe şi 

gradului de legare a lor la pomii din soiul Florina 

Varianta 
Numărul de flori, 

buc/pom 

Gradul de legare a  

fructelor,% 

Numărul de fructe, 

buc/pom 

Martor – fără tratare 640 8,5 54 

Regalis Plus,2,5 kg/ha 620 13,5 84 

Regalis Plus, 1,25+1,25 kg/ha 645 11,7 75 

Regalis Plus, 1,25+0,75+0,50 kg/ha 635 11,6 74 

LDS 5% 29,5 - 3,4 
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Valori mai mari a gradului de legare a fructelor s-a înregistrat în varianta Regalis Plus în doza 

2,5 kg/ha, unde indicele în studiu a constituind 13,5%, ori o majorare cu 5,0% comparativ cu varianta 

martor. În varianta Regalis Plus în doza 1,25+1,25 kg/ha, gradul de legate a fructelor a constituind 

11,7%, ori o majorare cu 3,2% comparativ cu varianta martor şi o micşorare cu 1,8% când tratarea sa 

efectuat cu preparatul Regalis Plus în doza 2,5 kg/ha. 

La tratarea cu regulatorul de creştere Regalis Plus în doza 1,25+0,75+0,5 kg/ha, gradul de legate 

a fructelor a constituind 11,6%, ori o majorare cu 3,1% comparativ cu varianta martor.Deci, gradul 

de legate a fructelor în cazul tratării cu regulatorul de creştere Regalis Plus în doza 1,25+1,25 kg/ha 

este identic cu valorile înregistrate în varianta Regalis Plus în doza 1,25+0,75+0,5 kg/ha. 

Un număr mai mic de fructe, de 54 buc/pom, s-au înregistrat în varianta martor, unde nu s-a 

efectuat tratarea pomilor. Valori mai mare a numărului de fructe sa înregistrat în varianta tratată cu 

preparatul Regalis Plus în doza 2,5 kg/ha – 84 buc/pom. În cazul tratării pomilor cu regulatorul de 

creştere Regalis Plus în doza 1,25+1,25 kg/ha, înregistrăm, că numărul de fructe format a constituit 

75 buc/pom, iar în varianta tratată cu Regalis Plus în doza 1,25+0,75+0,50 kg/ha – 74 buc/pom 

Datorită numărului mai mic de fructe (tab. 2) în varianta martor greutatea medie a înregistrat 

valori maximale - 199 g (tab. 3). La utilizarea rtegulatorilor de creştere cu acţiune retardantă Regalis 

Plus, numărul fructelor a sporit, iar greutatea medie a lor a diminuat de la 173 până la 157 g. 

Cea mai mică greutate medie pe variantele tratate cu regulatori de creştere cu acţiune retardantă 

s-a înregistrat în varianta Regalis Plus în doza 2,5 kg/ha – 157 g, iar cele mai mari valori, în cazul 

când sa utilizat preparat standard Regalis Plus în doza 1,25+0,75+0,5 kg/ha – 173 g. Varianta tratată 

cu regulatorul de creştere Regalis Plus în doza 1,25 +1,25 kg/ha a înregistrat valori medii în privinţa 

indicelui în studiu şi a constituit 169 g. 

Greutatea medie a unui fruct obţinută în variantele tratate cu regulatori de creştere cu acţiune 

retardantă a diminuat cu 9,4-17,2% comparativ cu varianta martor, dar majoritatea fructelor au fost 

de o calitate înaltă. 

Valori mai mici a producţiei de fructe la un pom şi la o unitate de suprafaţă sa înregistrat în 

varianta martor, unde a constituit 10,3 kg şi, respectiv, 36,8 t/ha. 

În cazul efectuării tratării pomilor cu regulatorul de creştere Regalis Plus în doza 2,5 kg/ha, 

înregistrăm, că producţia de fructe sa majorat, constituind 13,2 kg/pom şi 47,1 t/ha. Diferenţa dintre 

varianta respectivă şi varianta martor a fost de 2,9 kg/pom şi 10,3 t/ha. 

 

Tabelul 3. Influenţa regulatorului de creştere Regalis Plus asupra greutăţii medii şi producţiei de 

fructe în plantaţia de măr din soiul Florina 

Varianta 

Greutate

a medie, 

g 

Producţia de fructe Diferenţa 

comparativ cu 

martorul, t/ha 

În % 

comparativ cu 

martorul kg/pom t/ha 

Martor – fără tratare 191 10,3 36,8 - - 

Regalis Plus, 2,5 kg/ha 157 13,2 47,1 +10,3 128,0 

Regalis Plus, 1,25+1,25 kg/ha 169 12,7 45,4 +8,6 123,4 

Regalis Plus, 1,25+0,75+0,50 kg/ha 173 12,8 45,7 +8,9 124,2 

LDS 5% 7,3 0,38 1,51 - - 

 

În cazul efectuării tratării pomilor, cu regulatorul de creştere Regalis Plus în doza 1,25+1,25 

kg/ha, înregistrăm, că producţia de fructe sa majorat în comparaţie cu varianta martor respectiv cu 

2,4 kg/pom şi 8,6 t/ha, însă practic a fost la acelaş nivel cu varianta unde s-a prelucrat cu Regalis Plus 

în doza 1,25+0,75+0,50 kg/ha, unde valorile obţinute au constituit 2,5 kg/pom şi, respectiv, 8,9 t/ha. 

Diferenţa dintre variantele respective şi varianta martor sunt şi statistic demonstratate. 

În pomicultura durabilă, la cercetarea influenţei regulatorilor de creştere cu acţiune inhibatoare 

asupra microstructurii roditoare, se necisită de studiat numărul şi amplasarea formaţiunilor de rod în 

coroana pomilor, care ne permite să normăm recolta la prima etapă de reglare a încărcăturii de rod, 

adică în timpul tăierilor. 

Cercetările efectuate în continuare (tab. 4), scot în evidenţă, că cel mai mic număr de formaţiuni 

de rod s-au format în varianta martor, în comparaţie cu variantele, unde s-a tratat cu regulatorul de 
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creştere cu acţiune retardantă Regalis Plus. Dacă, în varianta martor, numărul formaţiunilor de rod a 

constituit 143 buc/pom, atunci în variantele tratare cu Regalis Plus în diferite doze a a variat de la 170 

până la 208 buc/pom, adică s-a înregistrat o majorare de 21,6 şi, respectiv, 34,2% comparativ cu 

varianta martor. 

Un număr mai mare de formaţiuni de rod sa înregistrat în varianta tratată cu preparatul Regalis 

Plus în doza 1,25+0,75+0,5 kg/ha – 208 buc/pom, iar valori mai mici în varianta Regalis Plus în doza 

2,5 kg/ha – 174 buc/pom. 

 

Tabelul 4. Influenţa regulatorului de creştere cu acţiune retardantă Regalis Plus asupra cantităţii şi 

tipului formaţiunilor de rod la pomii de măr din soiul Florina 

Varianta 

Numărul 

formaţiunilor 

de rod, buc/pom 

Tipul formaţiunilor de rod,% 

Pinteni  

inelaţi 
Ţepuşe Nuieluşe 

Burse  

de rod 

Martor, fără tratare 143 37,5 7,6 10,1 44,8 

Regalis Plus, 2,5 kg/ha 170 41,7 11,4 15,8 31,1 

Regalis Plus, 1,25+1,25 kg/ha 186 43,2 13,7 13,2 29,6 

Regalis Plus, 1,25+0,75+0,50 kg/ha 208 45,0 15,1 12,5 27,4 

 

Investigând tipul formaţiunilor de rod, înregistrăm, că în variantele tratare cu Regalis Plus, în 

comparaţie cu varianta martor, se majorează ponderea pintenilor inelaţi, ţepuşelor, nuieluşelor şi 

diminuează cantitatea burselor de rod.  

Doza de tratare influenţează şi asupra tipului formaţiunilor de rod. În varianta Regalis Plus în 

doza 2,5 kg/ha, înregistrăm o micşorare a ponderii pintenilor inelaţi şi a ţepuşelor în defavoarea 

nuieluşelor şi burselor de rod. În variantele Regalis Plus în doza 1,25+1,25 kg/ha şi doza 

1,25+0,75+0,50 kg/ha, ponderea pintenilor inelaţi şi a ţepuşelor sporeste în defavoarea nuieluşelor şi 

burselor de rod. Aceasta se explică prin aceea, că la prima tratare cu regulatorii de creştere în varianta 

Regalis Plus în doza 2,5 kg/ha, dezvoltarea lăstarilor se frânează într-un grad mai mare, apoi se 

intensifică ce permite de a obţine formaţiuni mai lungi în comparaţie varianta Regalis Plus în doza 

1,25+1,25 kg/ha varianta Regalis Plus în doza doza 1,25+0,75+0,50 kg/ha, când se înregistrează o 

pondere mai mare de formaţiuni de rod scurte datorită monitorizării proceselor de creştere. 

 

CONCLUZII 

Administrarea regulatorului de creştere Regalis Plus în diferite doze, a blocat în plantă formarea 

etilenei, sporind rezistenţa florilor la temperaturi joase, majorând ponderea ovarelor legate, 

înregistrând la final un număr mai mare de fructe în coroana pomilor. 

Regulatorului de creştere cu acţiune inhibatoare Regalis Plus a majorat producţia în cadrul unui 

pom şi productivitatea la o unitate de suprafaţă. 

Ttratatrea cu regulatorul de creştere Regalis Plus în diverse doze, a indus la garnisirea mai 

raţională a pomilor prin majorarea ponderii formaţiunilor de rod anuale în defavoarea celor 

multianuale. 

În livezile de fermieri şi plantaţiile comercial industriale de a utiliza o singură tratare cu 

regulatorului de creştere cu acţiune retardantă Regalis Plus în doza 2,5 kg/ha când cantitatea de 

inflorescenţe în coroana pomilor este mai mică.  

În cazul când în coroana pomilor se înregistrează un număr suficient de infloriscenţe se poate 

de tratat de două ori cu Regalis Plus în doza 1,25 + 1,25 kg/ha, sau de trei ori cu Regalis Plus în doza 

1,25+0,75+0,50 kg/ha. 

Primul tratament de efectuat când pe lăstarul terminal s-au format 4-5 frunze (lungimea 

lăstarului 4 - 5 cm), iar al doilea, la interval de 4 - 5 săptămâni de la cel precedent.  

Când efectuăm trei tratamente, administrarea produsului Regalis Plus de efectuat la interval de 

15-20 zile de la stopirea precedentă.  
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PARTICULARITĂȚILE DISTINCTIVE ALE CLONELOR SOIULUI MERLOT 

 

C. VOINESCO  
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Summary. In this article we analysed the results of Merlot wine varieties and clones research 

in the centre part of the Republic of Moldova on the experimental plot in Mereni village, Anenii Noi 

district. High rainfall and low temperatures can cause grapes not to reach adequate maturation 

indexes. 

Key words. Merlot, Productivity, Regions, Shoots, Soil, Terroir, Vineyards, Wine varieties. 

 

INTRODUCERE 

Ameliorarea sortimentului vitivinicol și studierea aprofundată a condițiilor agroecologice 

pentru fiecare plai vitivinicol prin evidențierea soiurilor și clonelor cu un potențial sporit, rezistență 

înaltă va duce la îmbogățirea și menținerea genofondului viticol la cel mai înalt nivel. 

Clona  este descendenta vegetativă provenită dintr-o singura celula. In domeniul viticol clona 

reprezintă descendentă vegetativă rezultată de la o singură planta-mamă. Clonă  trebuie să fie un 

descendent valoros, uniform din punct de vedere biologic și obținut prin înmulțire vegetativă dintr-

un singur individ. 

 

MATERIALE SI METODE 

Studiul clonelor soiului Merlot au fost efectuate în cadrul plantațiilor SRL AgroVita Comerț, 

amplasată în plaiul vitivinicol Mereni, regiunea Codru, pe o pantă cu expoziție sud-estică de 30-50 și 

altitudinea de 120 m, solurile predominante de tip cernoziom carbonatat și luto-argilos. Clonele 

incluse în cercetare sunt cultivate în aceleași condiții agroecologice, forma butucului cordon orizontal 

bilateral, schema de plantare 2,75 x 1,5 m,  portaltoiul Riparia x Rupestris 101-14.  Observațiile și 

analizele fizico-chimice au fost efectuate conform standardelor în vigoare și metodelor stabilite în 

literatura de specialitate. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Încă din anii 90 se lucrează la îmbunătățirea sortimentului vitivinicol prin utilizarea diferitor 

clone certificate a diferitor soiuri de viță de vie. Cercetarea noilor clone și obținerea  unor cunoștințe 

mai aprofundate asupra potențialul agrobiologic și tehnologic sunt de o mare importanță pentru 

justificarea cultivării și răspândirii lor ulterioare. Clonele diferă între ele printr-o  serie  de caractere 

care le evidențiază (randamentul, greutatea strugurelui, conținutul de zahăr, aciditate tirtabilă,etc.), și 

reacții asupra impactului condițiilor de cultivare. Clone soiului Merlot (181,343,348,347,349) supuse 

cercetării în plaiul vitivinicol Mereni sunt des utilizate în alte țări europene dezvoltate în producerea 

vinurilor roșii cu un buchetul intens cu aromă de fructe, conținut mai mare de taninuri și antocianine 

etc. 

Clona 349 are lungimea strugurilor cuprinsă între 16,2-19 cm, lungimea medie fiind de 17,5 

cm.  Lățimea strugurilor este cuprinsă între 10-17 cm, lățimea medie fiind de 12,2 cm. Lungimea 

medie a pedunculului este 3,3 cm. Greutatea strugurilor a fost cuprinsă de valori între 181,589 - 

419,313g, iar greutatea medie fiind de 259,9 g. În struguri s-au format de la 120 până la 264 boabe 

normal dezvoltate. Numărul mediu de boabe a constituit 170,8 boabe normal dezvoltate cu greutatea 

medie 237,3 g. Bobițele constituie cca. 92,8 % din greutatea strugurilor. Greutatea medie a 100 boabe 

constituie 138,93 g. Greutatea pieliței a 100 boabe este de 17,7 g. În 100 boabe s-au dezvoltat 190 

semințe, greutatea acestora fiind de 7,87 g. Indicele de  compoziție a ciorchinelui a obținut 13,1 

unități, Indicele bobului (boabe în 100 g strugure) constituie 65,8 boabe la 100 g strugure, Indicele 

de  compoziție a bobului constituie 6,53 unități, Scheletul strugurelui (ciorchine și pieliță) - 48,93 g, 

iar Indicele de structură a ciorchinelui  (masa pulpei / schelet) - 4,04 unități. 
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Strugurii  clonei 347   au lungimea cuprinsă între 16,4-20,2 cm, lungimea medie fiind de 18 

cm.  Lățimea strugurilor este cuprinsă între 10,9-13,8 cm, lățimea medie fiind de 12,1 cm. Lungimea 

medie a pedunculului este 1,8 cm. Greutatea strugurilor a fost cuprinsă de valori între 165,212-

331,042 g, iar greutatea medie fiind de 251,5 g. În struguri s-au format de la 114 până la 208 boabe 

normal dezvoltate. Numărul mediu de boabe a constituit 168,8 boabe normal dezvoltate cu greutatea 

medie 228,8 g. Bobițele constituie cca. 94,3 % din greutatea strugurilor. Greutatea medie a 100 boabe 

constituie 135,55 g. Greutatea pieliței a 100 boabe este de 19,67 g. În 100 boabe s-au dezvoltat 193 

semințe, greutatea acestora fiind de 9 g. Indicele de  compoziție a ciorchinelui a obținut 16,5 unități, 

Indicele bobului constituie 67,6 boabe la 100 g strugure, 

  

  
Fig. 1. Soiul Merlot,  

clona 349 

Fig. 2. Soiul Merlot,  

clona 347 

  

   
Fig. 3. Soiul Merlot, 

clona 343 

Fig. 4. Soiul Merlot,  

clona 348 

Fig. 5. Soiul Merlot,  

clona 181 

 

Clona 343  se evidențiază cu struguri cei mai lungi cu valori cuprinse între 16,2-26 cm, 

lungimea medie fiind de 20 cm.  Lățimea strugurilor este cuprinsă între 10,2-14,4 cm, lățimea medie 

fiind de 11,9 cm. Lungimea medie a pedunculului este 2 cm. Greutatea strugurilor a fost cuprinsă de 

valori între 225,467-338,973 g, iar greutatea medie fiind de 277,7 g. În struguri s-au format de la 127 

până la 229 boabe normal dezvoltate. Mediu boabelor a constituit 185,5 boabe normal dezvoltate cu 

greutatea medie 253,2 g. Bobițele au constituit cca. 92,1 % din greutatea strugurilor. Greutatea medie 

a 100 boabe este 136,5 g. Greutatea pieliței la 100 boabe este de 19,83 g. În 100 boabe s-au dezvoltat 

200 semințe, greutatea acestora fiind de 8,4 g. Indicele de  compoziție a ciorchinelui este 13,7 unități, 

indicele bobului constituie 67,1 boabe la 100 g strugure, Indicele de  compoziție a bobului constituie 

6,13 unități. 

Pentru  clona 348  obținem lungimea cuprinsă între 15,6-20,6 cm, lungimea medie fiind de 18,3 

cm.  Lățimea strugurilor este cuprinsă între 11,2-15,6 cm, lățimea medie fiind de 13,5 cm. Pedunculul 

are lungimea medie de 1,5 cm. Greutatea strugurilor a fost cuprinsă de valori între 216,712-334,029 

g, iar greutatea medie fiind de 285,4 g. În struguri s-au format de la 124 până la 221 boabe normal 
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dezvoltate. Numărul mediu de boabe a constituit 174 boabe normal dezvoltate cu greutatea medie 

266,7 g. Bobițele constituie cca. 93,8 % din greutatea strugurilor. Greutatea medie a 100 boabe 

constituie 153,28 g. Greutatea pieliței a 100 boabe este de 16,77 g. În 100 boabe s-au dezvoltat 200 

semințe, greutatea acestora fiind de 8,2 g. Indicele de  compoziție a ciorchinelui a obținut 15,1 unități 

iar indicele bobului constituie 60,7 boabe la 100 g strugure, pentru indicele de  compoziție a bobului 

obținem  7,86 unități. 

Pentru  clona 181 strugurii au lungimea cuprinsă între 16,8-21,3 cm, cu o medie de 19,2 cm.  

Lățimea strugurilor este cuprinsă între 12,6-15,4 cm, lățimea medie fiind de 13,8 cm. Lungimea medie 

a pedunculului este 1,2 cm. Greutatea strugurilor a fost cuprinsă de valori între 239,372-425,081 g, 

iar greutatea medie fiind de 299,1 g. În struguri s-au format de la 142 până la 248 boabe normal 

dezvoltate. Numărul mediu de boabe a constituit 180,2 boabe normal dezvoltate cu greutatea medie 

278,1 g. Bobițele constituie cca. 93,5 % din greutatea strugurilor. Greutatea medie a 100 boabe 

constituie 154,33 g. Greutatea pieliței la 100 boabe este de 9,74 g. În 100 boabe s-au dezvoltat 130 

semințe, greutatea acestora fiind de 5,6 g. Indicele de  compoziție a ciorchinelui a obținut 14,7 unități, 

Indicele bobului a constituit 60,3 boabe la 100 g strugure. Indicele de  compoziție a bobului constituie 

15,24 unități. 

În anii favorabili clonele soiului Merlot din plaiul vitivinicol Mereni acumulează un conținut 

sporit de zahăr cca 250g/dm3. 

Anul 2021 va rămâne în urmă drept an nefavorabil pentru domeniul vitivinicol și nu doar, 

temperaturile scăzute și precipitațiile în exces au dus la perturbarea întregului ciclu fenologic a viței 

de vie. Maturarea strugurilor a fost întârziată cu 10-14zile iar răcirea brusca din luna septembrie nu a 

permis acumularea zaharului suficient în struguri. 

 
CONCLUZII 

1. Pentru a depăși cu succes și fără pierderi semnificative în urma condițiilor nefavorabile 

dictate de schimbările climatice globale este necesar extinderea plantațiilor cu soiuri-clone clasice și 

autohtone cu o imunitate naturală sporit. 

2. Condițiile meteo nefavorabile oferă posibilitatea producătorilor și amelioratorilor de a 

identifica cele mai rezistente și productive soiuri-clone cu o capacitate naturală sporită. 

3. Pentru a menține potențialul genetic al soiurilor-clone cultivate în Republica Moldova este 

necesar alegerea microzonelor și aplicarea lucrărilor agrotehnice corespunzătoare care vor spori 

rezistența la factorii abiotici și biotici în anii cu condiții nefavorabile. 
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INTRODUCERE 

Vinul este un fel de vin de fructe făcut din struguri. Știința a demonstrat că vinul are un efect 

asupra sănătății organismului uman, în special în ceea ce privește aspectele cardiovasculare, anti-

îmbătrânire și alte aspecte. Vinul are o istorie îndelungată în lume, iar în ultimii ani, pe măsură ce 

oamenii acordă mai multă atenție propriei sănătăți, performanța vinului este în creștere. 

Scopul studiului constă în studierea situației actuale a sectorului vitivinicol pe plan național și 

mondial mondial. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Studiul cu privire la situația actuală a sectorului vitivinicol pe plan mondial reprezintă o analiză 

a datelor din bazele de date internaționale (OIV, FAO etc.), naționale (ONVV, BNS etc.) și a 

literaturii de specialitate. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Piața globală a vinului. Pe fondul crizei COVID-19, piața globală a vinului, estimată la 326,6 

miliarde de dolari în anul 2020, este proiectată să atingă o dimensiune revizuită de 434,6 miliarde de 

dolari până în 2027, în creștere cu un CAGR de 4,2% în perioada analizată 2020-2027. După o analiză 

timpurie a implicațiilor de business ale pandemiei și a crizei economice induse de aceasta, creșterea 

pe segmentul vinurilor spumante este reajustată la un CAGR revizuit de 4,8% pentru următoarea 

perioadă de 7 ani. 

Piața vitivinicolă: situația viticultură. Potrivit datelor FAO, producția globală de struguri în 

2019 a fost de 77,137 milioane tone, în scădere cu 3,64% de la an la an de la 8,048 milioane de tone 

în 2018. 

Din 2016 până în 2020, suprafața viticolă a marilor țări viticole din lume este relativ stabilă, 

menținând peste 7.300 de mii de hectare. În 2020, suprafața viticolă a lumii va fi de 7.331 mii de 

hectare, cu 11 mii de hectare mai mică decât cea din 2019 și cu 0,1% mai mică decât cea din aceeași 

perioadă a anului trecut. 

Suprafața viticolă din țările UE este, în general, stabilă. Din 2015, din cauza controalelor UE 

privind plantarea strugurilor, suprafața viticolă a menținut un echilibru între creșterea și creșterea 

plantării. Numărul de hectare plantate în Statele Unite a scăzut din 2013, iar declinul, în special 

scăderea bruscă din 2018, este legat de eforturile de îmbunătățire a previzionării excedentare de 

struguri în Statele Unite. 

Suprafața viticolă a Spaniei se află încă pe primul loc în lume, cu 961 de mii de hectare plantate 

în 2020. Urmează Franța cu 797.000 de hectare de viță de vie. China se află pe locul al treilea, cu 

785.000 de hectare de viță de vie. 

Suprafața podgoriilor în principalele țări viticole pe regiuni, 2016-2020 (1000 Ha) 

Producția pe piață și consumul de vin. Producția globală de vin în 2020 este ușor mai mare 

decât cea din 2019, în timp ce consumul continuă să scadă. Lumea va produce 26 de miliarde de litri 

de vin în 2020, o creștere de 200 de milioane de litri față de 2019; Consumul a fost de 23,4 miliarde 

de litri, în scădere cu 700 de milioane de litri față de 2019 și cel mai scăzut nivel din 2002. 

În America de Sud, din cauza vremii nefavorabile cauzate de El Nino, producția totală de vin 

în 2020 a fost semnificativ mai mică decât cea din 2019. Oceania, producția australiană de vin 
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continuă să scadă. Producția mondială de vin este concentrată în Italia, Franța, Spania și în alte locuri. 

Producția de vin a Italiei va ajunge la 4,91 miliarde de litri în 2020, o creștere de la an la an de 3,4% 

față de 2019. Franța a produs 4,66 miliarde de litri de vin, în creștere cu 10,4% față de anul precedent 

față de 2019; Spania a produs 4,07 miliarde de litri de vin, în creștere cu 20,8% față de anul precedent 

față de 2019. 

Distribuția globală a producției de vin 2016-2020 (100 milioane litri).  Statele Unite sunt cel 

mai mare consumator de vin din lume, cu 3,33 miliarde de litri de vin consumați în 2020. Consumul 

francez de vin a fost de 2,47 miliarde de litri, aproximativ neschimbat față de 2019; Consumul italian 

de vin a fost de 2,45 miliarde de litri, în creștere cu 170 de milioane de litri față de 2019. 

Distribuția globală a consumului de vin 2016-2020 (milioane de litri). Din perspectiva 

proporției consumului de vin în fiecare regiune în consumul total global de vin în 2020, Statele Unite 

au reprezentat 14,11%, Franța a reprezentat 10,56%, Italia a reprezentat 10,47%, Germania a 

reprezentat 8,47%, iar Regatul Unit a reprezentat 5,69%. 

Piața vinului: importuri și exporturi. În 2020, influențat de COVID-19, volumul total al 

exporturilor globale de vin a scăzut ușor. În 2019, volumul total al exporturilor globale de vin a fost 

de 10,76 miliarde de litri, valoarea exporturilor fiind de 31,7 miliarde de euro. În 2020, cantitatea 

globală de export de vin este de 10,58 miliarde de litri, iar valoarea exporturilor este de 29,6 miliarde 

de euro. 

Dintre acestea, exporturile de vin italiene s-au ridicat la 2,08 miliarde de litri și 6,23 miliarde 

de euro. Exporturile spaniole de vin s-au ridicat la 2,02 miliarde de litri și 2,63 miliarde de euro; 

Exporturile de vin francez au fost de 1,36 miliarde de litri, iar valoarea exporturilor a fost de 8,74 

miliarde de euro 

• Suprafața podgoriei mondiale este estimată la 7,4 mha, stabilă din 2016 

• Producția mondială de vin, cu excepția sucurilor și musturilor, în 2019 este estimată la 260 

mhl, o scădere semnificativă, comparativ cu producția istorică ridicată din 2018 

• După o ușoară scădere a consumului mondial de vin înregistrat în 2018, consumul mondial de 

vin în 2019 este estimat la 244 mhl, marcând un +0,1% față de anul precedent 

• În 2019, piața mondială a exporturilor de vin s-a extins față de 2018 atât ca volum, estimat 

la 105,8 mhl (+1,7%), cât și ca valoare cu 31,8 mlrd EUR (+0,9%) 

• Primele estimări ale producției de vin din emisfera sudică indică volume scăzute preconizate 

pentru 2020 pentru majoritatea țărilor, cu excepția Africii de Sud și Uruguayului 

Piața globală a vinului: Adoptarea în creștere a strategiilor pentru a stimula profitabilitatea. 

Premiumizarea vinurilor a apărut ca un criteriu cheie de cumpărare pe piața mondială a vinului. De 

asemenea, cererea tot mai mare de valoare și caracteristici superioare în vinuri a încurajat vânzătorii 

să adopte strategia de premiumizare. Creșterea venitului disponibil și mentalitatea aspirațională a 

clasei de mijloc propulsează conceptul de premiumizare în rândul consumatorilor care conduc piața 

mondială a vinului. De asemenea, creșterea gradului de conștientizare și a cunoștințelor 

consumatorilor cu privire la diferite soiuri de vin alimentează trecerea la vinuri mai scumpe. Prin 

urmare, piața globală a vinului a cunoscut o creștere a vânzărilor și a creșterii din segmentele premium 

în ultimii ani. 

Potrivit unui analist senior de la Technavio pentru cercetare privind băuturile alcoolice, "În 

afară de factori, cum ar fi strategiile de premiumizare, alte influențe cum ar fi creșterea consumului 

de vinuri artizanale și artizanale și utilizarea în creștere a canalelor digitale de vânzare, stimulează 

creșterea pieței globale de vin." 

 

CONCLUZII 

Raportul global de cercetare a pieței vinului oferă segmentarea pieței în funcție de produs (vin 

necarbonat și vin spumant) și de regiune (cele două Americi, EMEA și APAC). Acesta oferă o analiză 

aprofundată a factorilor proeminenți care influențează piața, inclusiv a factorilor determinanți, a 

oportunităților, a tendințelor și a provocărilor specifice industriei. 
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Regiunea EMEA a deținut cea mai mare cotă de piață în 2017, reprezentând aproape 56% din acțiuni, 

urmată de APAC, respectiv America. În perioada de prognoză, se preconizează că APAC va înregistra 

o rată de creștere incrementală mai mare decât cele două Americi. 
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INTRODUCERE 

Creșterea concurenței pe piața mondială obligă entitățile vitivinicole să se conformeze 

standardelor de calitate în gestionarea plantațiilor viticole. Cu toate că, tehnicile oenologice moderne 

au un rol esențial în procesul de vinificație,  prerogativa pentru a obține un vin excelent revine 

compoziției strugurilor (Romboli Y., et al, 2017). 

N. Perstniov ș.a. (2000), M. Rapcea  (2002) menționează, că vița de vie este o plantă ce 

reacționează la schimbările factorilor mediului ambiant (temperatura, lumina, apa, solul etc.) și a 

procedeelor tehnologice. De aceea este necesară studierea în permanență a gradului de adaptare a 

viței de vie la aceste schimbări în scopul soluționării corecte atât a problemelor tehnologiei de 

cultivare, cât și ameliorării soiurilor. 

Soiul de struguri, ca factor de calitate, cu specificitatea sa, are un rol esențial în producerea 

vinurilor de calitate înaltă (Jovanović-Cvetković et al., 2020). 

Cu o istorie de peste 2000 de ani, soiul Feteasca neagră își are originile din valea râului Prut 

din zona de sud-vest a Moldovei. 

Soiul Feteasca Neagră este cultivat, în special, în regiunile viticole Dealurile Munteniei și 

Olteniei, Dealurile Moldovei, Banatului, Crișanei și Maramureșului, Colinele Dobrogei, Terasele 

Dunării și Podișul Transilvaniei. De asemenea Feteasca Neagra este unul dintre cele mai cultivate 

soiuri și în Republica Moldova. 

Suprafața soiului Feteasca Neagră, în Republica Moldova conform Registrului vitivinicol 

(la 30.12.2019)  constituia – 242.0 ha, inclusiv 76.0 ha pentru obținerea produselor vitivinicole IGP. 

Scopul acestui studiu constă în analiza agrobiologică comparativă a soiului Fetească neagră 

cultivat în diverse Regiuni vitivinicole din Republica Moldova. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Cercetările au fost efectuate în baza Proiectului  ONVV  „Struguri de calitate” - “Diseminarea 

bunelor practici prin intermediul școlilor de câmp pentru viticultori”. 

Studiul a avut la bază soiul autohton de struguri pentru vin – Fetească neagră, cultivat în patru 

plantații în diferite Regiuni vitivinicole – Bugeac, Leova, Alexandru Ioan Cuza (Regiunea Valul lui 

Traian), Purcari (Regiunea Ștefan Vodă), Mircești, Speia, Nisporeni (Regiunea Codru). 

În tabelul de mai jos sunt reflectate caracteristicile plantațiilor viticole a sectoarelor 

experimentale. 
 

Tabelul 1. Caracteristica plantațiilor viticole la sectoarele experimentale (soiul Feteasca neagră) 

Amplasare sector experimental Forma butucului 

Anul 

plan-

tării 

Schema de 

plantare, 

m 

Altitu-

dine, m 

Expo-

ziție 

Unghi 

înclinare, 

grade 

1) Cahul, Alexandru Ioan Cuza Vodă / 

Vinăria Bostavan SRL (LD Cuza) 
Cazenave bilateral 2015 2,5 x 1,25 85 SV, V 1 - 3 

2) Comrat, Bugeac / ÎM Chateau Vartely SRL 

(LD Bugeac) 
Guyot obișnuit bilateral  2008 2,75 x 1,4 152 SV, S 1 - 3 

3) Leova, Școala Profesională din Leova (LD 

Leova) 
Guyot arcuit unilateral 2009 2,25 x 0,9 160 S, SE 1 - 3 
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Amplasare sector experimental Forma butucului 

Anul 

plan-

tării 

Schema de 

plantare, 

m 

Altitu-

dine, m 

Expo-

ziție 

Unghi 

înclinare, 

grade 

4) Ștefan Vodă, Purcari / Vinăria Purcari SRL 

(LD Purcari) 
Royat bilateral  2010 2,75 x 1,3 121 S, SE 5 - 7 

5) Anenii Noi, Speia / Castel Mimi SRL (LD 

Speia) 
Guyot obișnuit bilateral 2015 2,2 x 1,0 85 NE, E 3 - 5 

6) Nisporeni, Vărzărești, Școala Profesională 

(LD Nisporeni)  
Guyot arcuit unilateral: 2006 2,25 x 0,9 120 SV, V 3 - 5 

7) Ungheni, Mircești / Crama Mircești SRL  

(LD Mircești) 
Guyot obișnuit unilateral 2014 2,20 x 1,3 304 E, SE 5 - 7 

 

În studiu s-au analizat variantele fără reglarea încărcăturii cu lăstari verzi (varianta 1 -Martor) 

și cu  reglarea încărcăturii butucilor cu lăstari varianta 2. 

Pentru realizarea scopului și obiectivelor propuse s-au efectuat un șir de observații, evidențe și 

analize conform metodelor și standardelor în vigoare, acceptate în viticultură, în special ghidul OIV. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

În urma analizei condițiilor pedologice ale loturilor demonstrative constatăm că: 

- la LD Bugeac, în profilul 0-157 cm a solului cernoziom tipic, conținutul de humus se reduce 

de la 4,05% la 0,83%. Carbonații sunt evidențiați la adâncimea mai mare de 104 cm, iar pH crește de 

la 7,30 la 8,15.Conținutul sărurilor nocive de Na, se observă în stratul 0-63 cm și constituie 0,45 

me/100 g sol; 

- la LD Purcari, în profilul 0-165 cm a solului cernoziom carbonatat, conținutul de humus se 

reduce de la 1,39% la 0,52%. Carbonații sunt evidențiați la suprafață și cresc de la 3,5% la 11,5 %, 

iar pH crește de la 7,92 la 8,30 cu adâncimea. Conținutul sărurilor nocive de Na se reduce în stratul 

0-79 cm de la 0,44 la 0,23 me/100 g sol; 

- la  LD Mircești, în profilul 0-150 cm a solului cernoziom tipic, conținutul de humus se reduce 

de la 2,32% la 0,63%. Carbonații nu sunt evidențiați în stratul 0-150 cm, iar pH crește de la 6,95 la 

8,05. În stratul 0-96 cm conținutul sărurilor nocive de Na este în limitele 0,11-0,23 me/100 g sol; 

- la LD Leova, în profilul 0-155 cm a solului cernoziom obișnuit, conținutul de humus se reduce 

de la 2,10% la 0,46%. Conținutul de carbonați  este evidențiat în stratul 0-155 cm în limitele 1,30-

10,60%, iar pH crește de la 8,10 la 8,70. Conținutul de săruri nocive de Na, se observă în stratul 0-

106 cm în limitele 0,16-0,34 me/100 g sol; 

- la  LD Cuza în profilul 0-150 cm a solului cernoziom carbonatat, conținutul de humus se 

reduce de la 1,72% la 0,52%. Conținutul carbonaților în stratul 0-150 cm este în limitele 2,1-9,3%, 

valoarea pH-ului se mărește de la 8,25 la 8,72. Sărurile nocive de Na, se observă în stratul 0-119 cm 

în limitele 0,16-0,34 me/100 g sol; 

- la LD Speia, în profilul 0-180 cm a solului cernoziom levigat, conținutul de humus se reduce 

de la 2,74% la 0,29%, carbonații sunt evidențiați în stratul 132-180 cm în limitele 1,30-4,5%, pH 

crește de la 7,05 la 8,30, conținutul sărurilor nocive de Na, se observă în stratul 0-132 cm și constituie 

0,167 me/100 g sol;  

- la LD Nisporeni în profilul 0-140 cm a solului cernoziom carbonatat, conținutul de humus se 

reduce de la 1,50% la 0,37%, carbonații sunt evidențiați în stratul 0-140 cm în limitele 4,7-6,0%, pH 

crește de la 8,10 la 8,55, iar conținutul sărurilor nocive de Na, se observă în stratul 0-124 cm și 

constituie 0,16 me/100 g sol. 

În rezultatul evidențelor și analizelor agrobiologice s-a obținut următoarele date reflectate în 

tabelul 2. 
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Tabelul 2. Fertilitatea lăstarilor în funcție de proveniență 
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Cuza LD: Feteasca neagră 

V. 1 (M) 0,6 1,1 55,0 1,4 1,5 94,9 0,4 1,0 35,7 1,1 1,4 80,5 

V. 2 0,0 0,0 0,0 0,9 1,1 78,0 0,3 1,0 25,0 0,8 1,1 69,2 

Bugeac LD: Feteasca neagră 

V. 1 (M) 1,5 1,9 80,4 1,2 1,8 66,7 0,2 2,0 8,3 1,3 1,9 67,6 

V. 2 1,6 1,7 94,1 1,3 1,8 71,4 0,8 2,3 36,4 1,5 1,7 84,9 

Leova LD: Feteasca neagră 

V. 1 (M) 1,4 1,7 82,7 1,5 1,8 84,6 0,1 1,0 14,3 1,1 1,7 66,3 

V. 2 1,3 1,5 85,3 1,0 1,3 75,0 0,3 1,0 33,3 1,2 1,5 81,9 

Purcari LD: Feteasca neagră 

V. 1 (M) 1,4 1,7 85,2 0,9 1,2 78,3 0,1 1,3 11,1 1,0 1,5 64,4 

V. 2 1,5 1,6 92,5 0,7 1,1 64,7 0,1 1,3 8,1 0,9 1,4 63,0 

Speia LD: Feteasca neagră 

V. 1 (M) 1,8 1,8 98,8 1,3 1,3 100,0 0,9 1,4 66,7 1,6 1,7 94,7 

V. 2 1,6 1,7 98,7 1,4 1,6 87,5 1,0 1,2 83,3 1,5 1,6 94,2 

Nisporeni LD: Feteasca neagră 

V. 1 (M) 1,3 1,5 93,0 1,1 1,3 85,7 0,8 1,0 75,0 1,2 1,4 88,9 

V. 2 1,4 1,6 87,5 1,2 1,4 90,5 0,3 1,0 28,6 1,2 1,5 81,7 

Mircești LD: Feteasca neagră 

V. 1 (M) 1,4 1,4 96,3 2,7 2,7 100,0 0,6 1,0 62,5 1,4 1,5 92,8 

V. 2 1,4 1,7 84,1 1,0 1,3 75,0 0,6 1,0 60,0 1,4 1,7 82,1 

 

Dintre variantele analizate, în funcție de proveniența lăstarilor (coardă, cep, lemn multianual), 

forma butucilor (Guyot, Cazenave, Royat) și regiunea de cultivare etc. CFR a obținut valori cuprinse 

între 0,0-1,8 pentru lăstarii proveniții din ochii de iarnă de pe coarde, 0,9-2,7 pentru lăstarii proveniții 

din ochii de iarnă de pe cepi și 0,1-1,0 pentru lăstarii proveniții din mugurii dorminzi de pe lemnul 

multianual. CFA a obținut valori cuprinse între 0,0-1,9 pentru lăstarii proveniții din ochii de iarnă de 

pe coarde, 1,1-2,7 pentru lăstarii proveniții din ochii de iarnă de pe cepi și 1,0-2,3 pentru lăstarii 

proveniții din mugurii dorminzi de pe lemnul multianual. 

Lăstarii fertili constituie valori cuprinse între 0,0-98,8% pentru lăstarii proveniții din ochii de 

iarnă de pe coarde, 64,7-100,0% pentru lăstarii proveniții din ochii de iarnă de pe cepi și 8,1-75,0% 

pentru lăstarii proveniții din mugurii dorminzi de pe lemnul multianual. 

Generalizând cele menționate mai sus, ne luând în considerație proveniența lăstarilor, CFR a 

fost cuprins de valori între 0,8-1,5, CFA a fost cuprins de valori între 1,1-1,9 și lăstarii fertili - 63,0-

94,7%. 

 

Tabelul 3. Calculul suprafeței peretelui vegetal extern  

Variantele H, m B, m 
Goluri, 

% 

Distanța dintre 

rânduri, m 

Distanța dintre 

plante pe rând, m 

SECV, 

m2/ha 

Cuza LD: Feteasca neagră             

V. 1 (M) 1,1 0,4 10 2,50 1,25 9792,0 

V. 2 1,3 0,3 10 2,50 1,25 10672,0 

Bugeac LD: Feteasca neagră          

V. 1 (M) 1,3 0,3 30 2,75 1,40 8285,7 

V. 2 1,2 0,3 20 2,75 1,40 8415,6 

Leova LD: Feteasca neagră          

V. 1 (M) 1,6 0,4 30 2,25 0,90 10666,7 

V. 2 1,3 0,4 30 2,25 0,90 8888,9 
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Variantele H, m B, m 
Goluri, 

% 

Distanța dintre 

rânduri, m 

Distanța dintre 

plante pe rând, m 

SECV, 

m2/ha 

Purcari LD: Feteasca neagră          

V. 1 (M) 1,3 0,5 10 2,75 1,30 10405,6 

V. 2 1,3 0,5 10 2,75 1,30 10405,6 

Speia LD: Feteasca neagră          

V. 1 (M) 1,5 0,4 30 2,20 1,00 11590,9 

V. 2 1,5 0,5 20 2,20 1,00 12727,3 

Nisporeni LD: Feteasca neagră          

V. 1 (M) 1,2 0,6 10 2,25 0,90 11851,9 

V. 2 1,2 0,6 10 2,25 0,90 11851,9 

Mircești LD: Feteasca neagră          

V. 1 (M) 1,6 0,5 10 2,20 1,30 15524,5 

V. 2 1,5 0,4 20 2,20 1,30 13076,9 

 

Înălțimea peretelui vegetal a fost cuprinsă de valori între 1,0-1,6 m, lățimea – 0,3-0,6 m, iar 

coeficientul golurilor – 0,1-0,3. Acești indici au influențat direct suprafața externă a covorului vegetal 

(SECV), care a obținut valori cuprinse între 8285,7-15524,5 m2/ha. 

 

CONCLUZII 

Ca rezultat a analizei condițiilor pedologice putem menționa că, solul este un factor important 

în dezvoltarea viței de vie și corespunde pentru această cultură la toate loturile demonstrative. Toate 

solurile reprezentate la LD sunt asigurate suficient cu elemente nutritive pentru cultura viței de vie. 

Nivelul de fertilitate sporit, a lăstarilor proveniți din mugurii dorminzi de pe lemnul multianual 

permite obținerea unor recolte relative în cazul restabilirii butucilor afectați de diferiți factori 

nefavorabili. 

Suprafața covorului vegetal extern, influențează direct intensitatea și productivitatea 

fotosintetică, ca rezultat obținerea recoltei de struguri de calitate înaltă. 

 

REFERIȚE BIBLIOGRAFICE 
1. Y. Romboli,S.F. Di Gennaro,S. Mangani,G. Buscioni,A. Matese,L. Genesio,M. Vincenzini,Vine 

vigour modulates bunch microclimate and affects the composition of grape and wine flavonoids: an unmanned 

aerial vehicle approach in a Sangiovese vineyard in Tuscany. Australian Journal of Grape and Wine Research 

23, 368–377, 2017. ISSN:1755-0238. Disponibil: https://doi.org/10.1111/ajgw.12293   

2. Perstniov, N. ș.a., Viticultură. Chișinău, 2000. 503 p,   ISBN 9975-78-041-5 

3. Rapcea, M. Argumentarea ampeloecologică și agrotehnică pentru obținerea vinurilor cu denumire de 

origine. Chișinău, 2002. 36 p. ISBN 9975-62-075-3 

4. Tatjana Jovanović-Cvetković, Momir Trubarac, Silva Grobelnik-Mlakar, Rada Grbić. Mechanical 

Composition and Fertility Elements Of Clones 48, 1089, and 1091 cv. Riesling. Scientific Papers. Series B, 

Horticulture. Vol. LXIV, No. 1, 2020 Print ISSN 2285-5653, CD-ROM ISSN 2285-5661, Online ISSN 2286-

1580, ISSN-L 2285-5653 

5. http://www.wineofmoldova.com/wp-content/uploads/2021/02/RAPORT-ANUAL-2019.pdf  

6. http://www.wineofmoldova.com/soiuri-autohtone/ 

 

  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Romboli%2C+Y
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Di+Gennaro%2C+SF
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Mangani%2C+S
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Buscioni%2C+G
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Matese%2C+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Genesio%2C+L
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Vincenzini%2C+M
https://doi.org/10.1111/ajgw.12293
http://www.wineofmoldova.com/wp-content/uploads/2021/02/RAPORT-ANUAL-2019.pdf
http://www.wineofmoldova.com/soiuri-autohtone/


178 

CZU: 338.1: 338.2: 63-057.2 

 

DEZVOLTAREA SECTORULUI AGROALIMENTAR PRIN PRISMA RISCURILOR ȘI 

PERFORMANȚELOR 
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A. M. NICOLAESCU1,2, C. VOINESCO1, V. PROCOPENCO1, T. NOVAC1  
1Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

2Academia de Studii Economice a Moldovei 

 

Summary. The agri-food sector in the Republic of Moldova is a strategic for the national 

economy. In 2020, a study was conducted on the factors influencing the development of enterprises 

in the agri-food sector in the Republic of Moldova. 

The study was conducted by interviewing 69 companies from agri-food sector from 10 

administrative regions of Moldova. 

As a result of the study it was established: 

- economic factors / risks obtained an average rating of 4.3 points on the scale of 5 pt.; 

- technical and technological factors / risks obtained an average rating of 4.2 points on the scale 

of 5 pt.; 

- ecological factors / risks obtained an average rating of 4.2 points on the scale of 5 pt.; 

- legislative-legal factors / risks obtained an average rating of 4.1 points on the scale of 5 pt.; 

- information factors / risks obtained an average rating of 4.2 points on the scale of 5 pt.; 

- moral factors / risks obtained an average rating of 4.3 points on the scale of 5 pt. 

Key words. Agriculture; Development; Enterprise; Horticulture; Influencing factors. 

 

INTRODUCERE 

În orice entitate din activitatea economică, majoritatea deciziilor se iau în condiții de risc și 

incertitudine. De la realizarea unei investiții la lansarea pe o anumită piață a unui anumit produs sau 

la realizarea unui anumit element de infrastructură, este necesară cunoașterea riscului și nivelul 

acestuia. 

Natura riscurilor este diferită, de la riscurile ecologice sau naturale, până la cele economice, 

politice etc.  Riscurile, în general, se referă la probabilitatea de reușită sau eșec a acțiunii realizate pe 

baza unei decizii. 

Riscurile pot avea drept sursă nedeterminarea (inexistența informațiilor necesare) rezultatului 

acțiunii întreprinse, dar și ambiguitatea pachetului informațional deținut la un moment dat. 

Actualitatea temei investigate este indiscutabilă având în vedere dificultățile cu care se 

confruntă ramurile sectorului agroalimentar, în special în ultima perioadă, ca rezultat al situației 

pandemice.  

Scopul studiului constă în analiza particularităților de dezvoltare a sectorului agroalimentar prin 

prisma riscurilor și performanțelor 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările au fost efectuate în baza proiectului “Impactul factorilor macromediului și 

geografici asupra falimentului și a performanțelor în afaceri ale entităților economice din sectorul 

agroalimentar din Republica Moldova” din cadrul Programului de Stat (2020 - 2024) cu cifrul 

20.80009.0807.26 și se rezumă la: 

- studierea literaturii de specialitate 

- evaluarea factorilor de risc 

- evidențierea entităților din sectorul agroalimentar pentru realizarea sondajelor; 

- analiza rezultatelor sondajelor 

- procesarea rezultatelor sondajelor 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Lipsa forței de muncă este legată cu migrarea acesteia peste hotare. Analizând datele BNS, se 

constată faptul că doar în anul 2018 populația aflată oficial la muncă peste hotare a fost în număr de 

352,7 mii pers., din care din mediu urban 108,5 mii pers., sau 30,8%, din mediu rural – 244,3 mii 

pers., sau 69,2%.  

 

 
Fig. 1. Structura populației aflate la lucru peste hotare 

Sursa:  

1. Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova 

https://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=103&  

2. Calcule proprii utilizând datele Biroului Național de Statistică https://statistica.gov.md/ 
 

Totodată constatăm faptul că numărul cel mai mare a populației aflate la lucru peste hotare 

revine Rusiei cu 147,7 mii pers., sau cca 41,9%, urmată de Italia, cu 61,1 mii pers., sau 17,3 %. 

Conform datelor oficiale ale BNS, populația Republicii Moldova se află oficial la muncă și în alte 

țări precum - Grecia, Israel, Portugalia, România, Turcia, Ucraina ș.a. 

Aceasta din urmă se răsfrânge direct asupra situației reale în sectorul economic al activităților 

din domeniul agroalimentar. 

Eskesen Alison ș.a. (2014) au constatat că, accesul la finanțe și la piețe au fost identificate și 

recunoscute de majoritatea intervențiilor majore de dezvoltare, acestea fiind provocările cheie pentru 

dezvoltarea IMM-urilor în agricultură. Recunoscând că IMM-urile sunt motoarele creșterii în multe 

economii ale țărilor în curs de dezvoltare, profesioniștii în dezvoltare și-au dublat sprijinul pentru 

intervenții relevante pentru a face față acestor provocări. Încă de la revoluția verde, comunitatea 

globală în dezvoltare nu a fost la fel de unificată în sprijinul agriculturii și al securității alimentare. 
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Fig. 2. Abordarea programului de dezvoltare (după Eskesen Alison, Shujog Rashi Agrawal, 

Noopur Desai, 2014)4 

 

Chestionarea preventivă a agenților economici a permis să obținem unele date, care clarifică 

unele aspecte ale situației stringente în sectorul agroalimentar. 

Conform informație reflectate în chestionare, constatăm, că dintre agenții economici chestionați 

cca. 20% desfășoară activitate în cultura viței de vie, fie cu struguri pentru vin, fie de masă, sau chiar 

ambele grupe de soiuri. Totodată, în domeniul de activitate din pomicultură sunt implicați cca. 40% 

agenți economici, din care cultura sămânțoaselor - cca. 17%,  sâmburoaselor –cca. 17%, baciferele – 

cca. 6%. 

Conform sondajului, constatăm, că dintre agenții economici chestionați cca. 33% desfășoară 

activitate ce ține de creșterea bovinelor, cca. 33% desfășoară activitate ce ține de creșterea ovinelor, 

cca. 33% desfășoară activitate ce ține de creșterea suinelor.  

Dintre agenții economici chestionați, care desfășoară activitate în post-recoltare și procesare se 

constată în structură câte un agent economic pe următoarele poziții – dispun de încăperi cu tehnologii 

de pre-răcire (1 sau 20%), păstrare (1 sau 20%), vinificație (1 sau 20%), producerea și procesarea 

laptelui (1 sau 20%), producerea cărnii (1 sau 20%). 

Dintre agenții economici chestionați, care desfășoară activitatea în alimentația publică și 

HoReCa, se constată în structură următoarele poziții – bucătărie (40%), cafenea (27%), restaurant 

(27%), hotel (6%). 

 
4 Eskesen Alison, Shujog Rashi Agrawal, Noopur Desai. Small and medium enterprises in agriculture value chain. 2014 

// https://iixfoundation.org/wp-content/uploads/2011/08/OXFAM-SME-Report-November-2014_FINAL.pdf 

https://iixfoundation.org/wp-content/uploads/2011/08/OXFAM-SME-Report-November-2014_FINAL.pdf
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Fig. 3. Diagrama evaluării riscurilor economice 

 

 

Analizând grupa riscurilor C. - Grupa riscurilor după factorii principali de apariție putem 

menționa că:  

- în subgrupa C.1. - Riscuri economice, piața are o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 

puncte. Valoarea medie obținând 4.2 puncte. Prețul factorilor de producție are o contribuție ca factor 

de risc între 4 și 5 puncte. Valoarea medie obținând 5 puncte. Activele financiare au o contribuție ca 

factor de risc între 3 și 5 puncte, obținând valoare medie 4.1 puncte. Cursul valutar are o contribuție 

ca factor de risc între 3 și 5 puncte, cu o valoarea medie de 4.1 puncte. Inflația are o contribuție ca 

factor de risc între 4 și 5 puncte și valoarea medie obținută este 5 puncte. Subvențiile au o contribuție 

ca factor de risc între 3 și 5 puncte, valoarea medie fiind 4.1 puncte. Sistemul de impozite și taxe are 

o contribuție ca factor de risc între 3 și 5, iar valoarea medie este 4.1 puncte. Alte riscuri ale subgrupei 

au o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte. Valoarea medie obținând 4.2 puncte. 

- subgrupa C.1. - Riscuri economice a obținut o evaluare medie în mărime de 4.3 puncte, ceea 

ce ușor se vede din diagrama evaluării riscurilor. 

 

 
Fig. 4. Diagrama evaluării riscurilor politice 
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- în subgrupa C.2. - Riscuri politice -  apartenența politică are o contribuție ca factor de risc 

între 3 și 5 puncte, obținând valoare medie de 4 puncte;  Președintele are o contribuție ca factor de 

risc între 3 și 5 puncte. Valoarea medie obținută fiind 4.2 puncte; Parlamentul are o contribuție ca 

factor de risc între 3 și 5 puncte, obținând valoare medie de 4.2 puncte; Guvernul are o contribuție ca 

factor de risc între 3 și 5 puncte, cu valoarea medie de 4.1 puncte; Ministerul are o contribuție ca 

factor de risc între 3 și 5 puncte. Valoarea medie obținută este 4 puncte; Administrația publică locală 

are o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte, iar valoarea medie este 4.2 puncte; ANSA are o 

contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte. Valoarea medie obținută este 4.2 puncte; Alte riscuri 

ale subgrupei au o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte și valoarea medie obținută este 4.1 

puncte. 

- subgrupa C.2. - Riscuri politice a obținut o evaluare medie în mărime de 4.1 puncte, ceea ce 

ușor se vede din diagrama evaluării riscurilor. 

 

 
Fig. 5. Diagrama evaluării riscurilor tehnico-tehnologice 

 

- în subgrupa C.3. Riscuri tehnico-tehnologice - Aplicarea PTȘ în procesul de producere are o 

contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte. Valoarea medie obținută este 4.2 puncte;  

Modernizarea / Înnoirea tehnicii, utilajelor, aparatajelor etc. necesare pentru activitate are o 

contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte, iar valoarea medie obținută este 4.1 puncte;  

Modernizarea tehnologiei aplicate are o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte,  obținând 

valoarea medie de 4.1 puncte;  Know-how-urile au o contribuție ca factor de risc de 5 puncte; 

Consolidarea terenurilor are o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte, valoarea medie obținută 

este 4.1 puncte;  Arendarea bunurilor necesare pentru activitate are o contribuție ca factor de risc între 

3 și 5 puncte, valoarea medie fiind 4.1 puncte; Bunurile în proprietate au o contribuție ca factor de 

risc între 3 și 5 puncte și valoarea medie obținută este 4.1 puncte; Alte riscuri ale subgrupei au o 

contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte, iar valoarea medie obținută este 4.2 puncte.  

- subgrupa C.3. Riscuri tehnico-tehnologice a obținut o evaluare medie în mărime de 4.2 puncte. 

Ceea ce ușor se vede din diagrama evaluării riscurilor 
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Fig. 6. Diagrama evaluării riscurilor ecologice 

 

- în subgrupa C.4. Riscuri ecologice -  Schimbările climatice au o contribuție ca factor de risc 

între 3 și 5 puncte, valoarea medie fiind  4.1 puncte; Calamitățile naturale (geruri, grindina, seceta, 

ploile torențiale etc.) are o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte cu valoarea medie de 4.2 

puncte; Alunecările de teren au o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte. Valoarea medie este 

4.1 puncte; Despăduririle au o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte și valoarea medie - 5 

puncte; Desecarea bazinelor acvatice (lacuri, râuri) are o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 

puncte. Valoarea medie  fiind 4.1 puncte; Alte riscuri ale subgrupei au o contribuție ca factor de risc 

între 3 și 5 puncte, iar valoarea medie obținută este 4.2 puncte. 

- subgrupa C.4. Riscuri ecologice a obținut o evaluare medie în mărime de 4.2 puncte. Ceea ce 

ușor se vede din diagrama evaluării riscurilor 

 

 
Fig. 7. Diagrama evaluării riscurilor legislativ-juridice 

 

- în subgrupa C.5. Riscuri legislativ-juridice - Legislația națională are o contribuție ca factor de 

risc între 3 și 5 puncte cu valoarea medie de 4.1 puncte; Legislația internațională are o contribuție ca 

factor de risc între 3 și 5 puncte și valoarea medie de 4.1 puncte; Codurile – funciar, a apelor, fiscal 

etc. au o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte, valoarea medie  a acestora fiind 4.1 puncte; 

Legile au o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte, valoarea medie obținută - 4.2 puncte; HG 

au o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte, iar valoarea medie - 4.1 puncte; Programele de 

dezvoltare a sectorului au o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte. Valoarea medie fiind 4.2 

puncte; Reglementările tehnice au o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte, media fiind 4.1 

puncte; Standardele au o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte, cu media de 4.1 puncte; Alte 
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riscuri ale subgrupei au o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte, iar valoarea medie fiind 4.9 

puncte. 

- subgrupa C.5. Riscuri legislativ-juridice a obținut o evaluare medie în mărime de 4.1 puncte, 

ceea ce ușor se vede din diagrama evaluării riscurilor. 

 

 
Fig. 8. Diagrama evaluării riscurilor informaționale 

 

- în subgrupa C.6. Riscuri informaționale - Întârzierea apariției informației are o contribuție ca 

factor de risc între 3 și 5 puncte. Valoarea medie obținută este 4.1 puncte; Informațiile false au o 

contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte, iar valoarea medie de 4.3 puncte; Divulgarea secretelor 

de producere și a informației confidențiale are o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte,  media 

obținută este 4.1 puncte; Alte riscuri ale subgrupei au o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte 

cu valoarea medie de 4.1 puncte. 

- subgrupa C.6. Riscuri informaționale a obținut o evaluare medie în mărime de 4.2 puncte. 

Ceea ce ușor se vede din diagrama evaluării riscurilor. 

 

 
Fig. 9. Diagrama evaluării riscurilor morale 

 

- în subgrupa C.7. Riscuri morale - Comercializarea produselor, bunurilor și serviciilor cu 

termen de valabilitate expirat, ce pot cauza pagube consumatorului au o contribuție ca factor de risc 
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între 4 și 5 puncte. Valoarea medie obținută fiind de 5 puncte; Procurarea produselor, bunurilor și 

serviciilor cu termen de valabilitate expirat – prin actualizare falsă de către vânzător, ce poate cauza 

pagube indirecte consumatorului are o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte, obținând media 

de 4.1 puncte; Furtul produselor, bunurilor are o contribuție ca factor de risc între 3 și 5, iar valoarea 

medie este 4 puncte; Alte riscuri ale subgrupei au o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte, 

iar valoarea medie este 4.2 puncte.  

- subgrupa C.7. Riscuri morale a obținut o evaluare medie în mărime de 4.3 puncte. Ceea ce 

ușor se vede din diagrama evaluării riscurilor 

 

CONCLUZII 

Analizând grupa riscurilor C. Grupa riscurilor după factorii principali de apariție putem 

menționa că: 

- subgrupa C.1. Riscuri economice a obținut o evaluare medie în mărime de 4.3 puncte; 

- subgrupa C.2. Riscuri politice a obținut o evaluare medie în mărime de 4.1 puncte; 

- subgrupa C.3. Riscuri tehnico-tehnologice a obținut o evaluare medie în mărime de 4.2 puncte; 

- subgrupa C.4. Riscuri ecologice a obținut o evaluare medie în mărime de 4.2 puncte; 

- subgrupa C.5. Riscuri legislativ-juridice a obținut o evaluare medie în mărime de 4.1 puncte; 

- subgrupa C.6. Riscuri informaționale a obținut o evaluare medie în mărime de 4.2 puncte; 

- subgrupa C.7. Riscuri morale a obținut o evaluare medie în mărime de 4.3 puncte; 

În continuare se recomandă dezvoltarea studiului, perfecționarea formularelor și lărgirea ariei 

de chestionare a agenților economici după raioanele administrative, și în țările învecinate – România, 

Ucraina ș.a. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУСТОВ ВИНОГРАДА ТЕХНИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ОБРЕЗКИ 

 

А. КИМАКОВСКИ, Г. НИКОЛАЕСКУ  
Государственный Аграрный Университет Молдовы 

 
Summary. The article reflects the study related to the restoration of vines affected by various 

unfavorable factors - diseases, pests, frosts, etc. 

Key words. Diseases, Pests, Vineyards, Wine varieties. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Виноградная лоза очень чувствительна к условиям окружающей среды, а также к 

инфекционным болезням и вредителям. В критические годы, различные органы растений 

могут пострадать от засухи, повреждаться вследствие зимних морозов. 

В силу различных факторов, могут повреждаться как глазки, так и вся надземная часть 

растения. При повреждении скелета куста морозами или в силу других причин, возникает 

необходимость его восстановления, в такой ситуации применяется обрезка “на 

восстановление”   

Основной целью такой обрезки является восстановление здорового скелета куста, для 

возможности получения урожая в последующие годы. 

 Перед тем как начать восстановительную обрезку, необходимо определить характер и 

степень повреждения растений. 

По характеру повреждений растения можно разделить на три основные группы –  

Повреждения, полученные вследствие:  

1) Воздействия факторов внешней среды – морозы, засуха, резкие перепады 

температуры - так, например, в дневное время штамб растения нагревается в основном с 

солнечной стороны, что приводит к неравномерному расширению тканей и в результате 

образуются трещины на штамбе. 

2) Различных болезней, вызванных фитопатогенными организмами – вирусные, 

микроплазменные, бактериальные и грибные инфекции. 

3) Различных механических повреждений, вследствие неправильной обрезки и.т.д. 

Во всех перечисленных случаях единственным эффективным способом восстановления 

кустов является обрезка на восстановление. 

 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Опыты проводились на виноградных насаждениях в с. Кетроссы, Ново Аненнского 

района, на сортах Пино Гри и Совиньон CL-297 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Суть обрезки на восстановление. В чём заключается обрезка на восстановление – 

при проведении данной операции удаляются все повреждённые части – органы растения. При 

этом снижается нагрузка урожаем на растение, что вызывает усиленный рост побегов, из 

которых в свою очередь и восстанавливается или создаётся нормальный – здоровый скелет 

растения. Скелет растения представляет собой не только несущую конструкцию, но и является 

аккумулятором питательных веществ необходимых растению для нормального развития, 

особенно в весенний период до того, как растение начнёт получать необходимое питание за 

счёт фотосинтеза. В этом и выражается влияние запаса многолетней древесины на рост и 

развитие виноградного растения, но речь может идти только о пользе не повреждённой, 

здоровой древесины. 

Растение винограда постоянно подвергается различным негативным факторам: 
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А) Перепады температуры – в результате растрескивается штамб куста. 

Б) Низкие температуры – повреждается вся надземная часть растения. 

В) Механические повреждения – раны, получаемые растением в процессе 

механизированных обработок, при неправильной обрезке на урожай также образуются 

некрозы – особенно на рукавах, что сильно снижает урожайность. 

Г) Фитопатогенные организмы – нарушаются проводящие ткани скелета растения. 

В этой связи предлагаем поэтапно обновлять – омолаживать скелет растения. 

Это позволит нам оздоравливать многолетнюю древесину, что в свою очередь устранит 

закупорку проводящих тканей куста, обеспечит нормальное поступление воды и питательных 

веществ во все органы растения. 

В результате обрезки на восстановление:  

1) Происходит оздоровление всего растения. 

2) Улучшается качество винограда 

3) Усиливается устойчивость растения к негативным факторам внешней среды. 

4) В случае хронических заболеваний – таких как бактериальный рак, золотистое 

пожелтение, почернение древесины, цикличное обновление скелета куста позволит снизить 

инфекционную нагрузку и получить более – менее достойный урожай. 

5) При эутипиозе нам удалось полностью оздоровить сорто-участок Совинон, площадью 

18,81 га. 

Но, перед тем как начать резать надо “семь раз отмерить”  

Итак, во-первых, определяем характер повреждения – при подозрении на повреждение 

морозами делаем поперечный срез, сначала однолетней лозы. 

При повреждении морозом, на срезе мы увидим: 

- Полное побурение луба и древесины. 

- Частичное побурение луба и древесины 

- Луб и древесина здоровые, но побурела диафрагма. 

 

  
Фото №1 от 05/10/2021 Кетросу, 

сорт Пино Гри 

Фото № 2 от 18/08/2016 

 

На фото 1 видно характерное повреждение штамба виноградного куста. 

Подобные повреждения растения получают вследствие того, что, днём с южной стороны 

штамб нагревается больше чем с северной, ночью происходит резкое охлаждение и как 

следствие образуются подобные трещины, и как следствие происходит некроз проводящих 

тканей многолетней древесины.  

На фото 2 видны характерные признаки поражения многолетней древесины вследствие 

зимних морозов. 

 Если подозрения подтвердились, и прошлогодняя лоза имеет признаки повреждения 

морозом, переходим на обследование двухлетней древесины и т. д, пока не дойдем до 

неповреждённой части скелета куста. 



188 

Но следует учесть, что при поражении такими заболеваниями как бактериальный рак, 

золотистое пожелтение или эутипиоз однолетняя лоза может быть неповреждённой, а 

многолетняя древесина на срезе не иметь признаков некроза – (золотистое пожелтение). 

При таких заболеваниях рекомендуем постоянно обновлять запас многолетней 

древесины, для того чтобы снизить инфекционную нагрузку (рекомендуем полностью 

обновлять скелет куста каждые 4-5 лет. Для этого необходимо на кустах с 2-3 скелетом 

 

  
Фото № 3 от 16/11/2016 Кетросу, так должна 

выглядеть неповреждённая древесина на срезе. 

Фото № 4 от 05/10/2021 Пино Гри, 

первый год восстановительной работы 

 

- В первый год оставляем 2 самых лучших побега и подвязываем их придав необходимое 

направление. 

- На второй год удаляем один побег, оставшийся обрезаем так чтобы верхний глазок 

оказался ниже уровня шпалерной проволоки. 

- На третий год формируем новый куст по типу “Гюйо” и при нормальном развитии 

удаляем старый штамб, при удалении необходимо оставить сучок длиной равной 2-3 

диаметрам среза. 

- На четвёртый год формируем полноценный куст. 

 

   
ото № 5.№ 6 От 05/10/2021 Шардоне, второй год 

восстановительной работы 

Фото №7 от 05/10/2021 

Совиньон, полностью обновлённый 

куст, штамб 3 летний, рукава 2- 

летние. 

 

При восстановительной обрезке на кустах пострадавших от зимних морозов: 

- В ранневесенний период установить степень – границу повреждения. 

- Удалить все повреждённые участки, при удалении необходимо учесть, что на месте 

среза образуется некроз, проникающий в древесину куста на глубины равную 2-3 диаметрам 

среза. В этой связи рекомендуем делать срез многолетней древесины “на сучёк”.  

Открыть головку куста, при низкой нагрузке произойдёт пробуждение спящих почек и 

из сформировавшихся побегов можно сформировать новый скелет. При этом необходимо 
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оставить на головке 4- 6 побегов, иначе побеги будут “жировать”, древесина будет рыхлой и 

не зимостойкой и с таких побегов не получится сформировать нормальный скелет растения. 

- Все перечисленные действия рекомендуем осуществлять в весенний период, март – 

апрель, для того чтобы избежать большой потери влаги через раны, причиняемые кусту в 

процессе удаления повреждённых частей многолетней древесины. 

В 2016 – 2020 году, в виноградарском хозяйстве Chetrosu, нами был проведён опыт, 

имеющий своею целью нахождение способа восстановление сорто -участка Совиньон 

площадью 18,81 га. 

Опыт проводился на участке площадью 0,3 га.  

 

Совиньон, клон СL-297, выявление проблемных моментов, их причин и разработка 

программы восстановления. 

В процессе наблюдений за виноградником Совиньон CL – 297. на протяжении ряда лет 

мы сталкивались с таким негативным явлением как систематическое вымерзание скелетной 

части кустов. Это обстоятельство повлекло за собою колоссальные убытки 

 

Таблица 1. Динамика урожайности клона Совиньон CL-297  

Совиньон, 2006 
год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 В среднем 

Урожай т/га. 5.79 0.81 3.94 5.54 8.67 0.70 4.35 8.333 4.24. 

 

  С учётом того что данный массив размещён с отклонениями от агроуказаний, то ничего 

удивительного в этом нет. Но при изучении состояния виноградных кустов на предмет 

установления степени поврежденности зимними морозами, мы столкнулись с таким 

феноменом как разное (нетипичное) состояние многолетних и однолетних частей растений. В 

частности, при срезе штамба было установлено, что большая часть ксилемы многолетней 

древесины омертвела, в то время как одно и двухлетняя древесина в нормальном состоянии. 

Если точнее, то однолетняя лоза оказалась совсем не повреждённой. 

Кроме того, из зимующих глазков 75% были не повреждены, 17% повреждены и 8% 

погибших. 

 

   
Фото №  8 от 12.11.2016  

Характер повреждения двух- 

летней древесины. Совиньон CL-

297. Этипиоз винограда. 

Фото № 9 от 16/11/2016 Состояние двухлетней 

древесины на опытном участке 0.3 га. 

 

Сразу возник вопрос почему? Ведь, как известно в первую очередь мороз повреждает 

однолетние побеги, здесь всё наоборот…? При изучении возможных причин данного 

феномена мы пришли к выводу, что причина не в морозе. Как нам представляется, имеет место 

влияние инфекции одним из последствия которой является некроз проводящих тканей 

многолетней древесины!!! Так может быть причина беды не в зимних морозах?!  

С учётом того что, при поражении инфекцией некроз возникает вследствие закупорки 

проводящих тканей, и этот процесс является длительным, можно предположить, что влияние 
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инфекции можно резко уменьшить если периодически обновлять скелет куста.  

Для подтверждения сделанных выводов, был заложен опыт, заключающийся в 

следующем:  

Год 1. 

1) Удаление штамба (весной, при среднесуточной температуре + 10С). 

2) Формирование скелета из однолетних побегов. 

3) Получение урожая на однолетней древесине. 

4) Обязательно провести открытие головки куста, удалить подвойную поросль, раны 

обработать медесодержащим препаратом. 

На данных фото видны фазы развития растений на опытном участке. 

 

  
Фото № 10 от 10/04/2016 г. хозяйство 

,,CHETROSU”  Куст ,,Совиньона” после 

удаления штамба, до начала вегетации. 

Фото №11  от 25/06/2016 

  
Фото № 12 от 25/07/2016 г. Фото № 13  2016 г. 

  
Фото № 14 от 26/07/2016 удаление 

поросли с оставлением побегов 

замещения (резервных) 

Фото №15 от 18/08/2016 Так показывает себя 

,,Совиньон” на второй год эксперимента….! 
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Фото № 16 от 01/11/2016 Опытный участок Совиньон CL-297, внешние признаки 

позволяют нам сделать вывод о хорошем вызревании лозы. 

 

На второй 2017 год. 

1) Использовать двухлетний скелет куста. Древесина  2015 г. 

2) При проведении обломки оставить побеги замещения (резервные). 

3) Урожай  получить на плодовых стрелках. Лоза 2016 г. 

На третий 2018 год. 

1)Провести осмотр скелетной части куста на предмет наличия некрозов 

2) При необходимости удалить скелет куста – трёх летнюю древесину. 

1) Обновить скелет куста за счёт побегов замещения 

2) Формировать куст по примеру 2016 г. 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, рассчитывая устранить негативные последствия болезни, 

выражающиеся в некрозе проводящих тканей многолетней древесины, c опытного участка, 

площадь 0.3 га.  26/09/2016 было собрано 2500 кг винограда с содержанием сахара 24.6 г/дм3, 

кислотность 6.8 г/дм3! В пересчёте на гектар это составляет 8333 кг/га.  
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PARTICULARITĂȚILE ÎNFIINȚĂRII PLANTAȚIILOR VITICOLE CU SOIURI DE 

MASĂ DUPĂ SISTEMUL DE CONDUCERE PERGOLA  

 

I. DOSCA, GH. NICOLAESCU  
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Summary. In the article the particularities of the culture of table varieties led by the Pergola 

system. 

Key words. Canopy, Pergola system, Table grapes. 

 

INTRODUCERE 

Sectorul strugurilor de masă în republica Moldova, împreună cu sectorul vitivinicol sunt 

elementele principale ale viticulturii de succes la etapa actuală. Modernizarea tehnologiilor de 

cultivare, în vederea sporirii cantității de struguri, dar și a calității lor este prerogativa viticulturii și 

viticultorilor contemporani. 

Sistemul de conducere a butucilor “Pergola”, este pe larg utilizat în țările cu viticultură 

dezvoltată, dar în special acolo unde temperaturile minime absolute sunt ridicate. Republica Moldova 

este amplasată geografic în zona viticulturii de risc – granița de nord a viticulturii industriale, 

necătând la faptul că vița de vie se cultivă și în regiuni mai nordice în ultimii ani. 

Scopul studiului constă în studierea particularităților înființării plantațiilor viticole cu soiuri de 

masă (Moldova) după sistemul de conducere Pergola. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Studiul cu privire la particularitățile înființării plantațiilor viticole cu soiuri de masă după 

sistemul de conducere Pergola este realizat pe baza SRL Agrosevion, în s. Zahoreni, r. Orhei. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Pe teritoriul satului Zahoreni, clima este moderat-continentală ca și pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova  și se caracterizează prin iarnă blândă și scurtă, cu puțină zăpadă și vară caldă de 

lungă durată, cu o cantitate scăzută de precipitații. Deopotrivă cu părțile pozitive ale climei, perioada 

caldă îndelungată a anului, iarna blândă, cu abundență de lumină și căldură. 

Trăsăturile de bază ale climei se formează sub influența afluxului de radiație solară, circulației 

atmosferice și caracterului suprafeței active. 

Datorită poziției Republicii Moldova în sud-estul continentului european, circulația 

atmosferică se caracterizează prin acțiunea cu prioritate a centrelor barice specifice Europei 

meridionale și de sud-est. După importanța lor pentru aspectele de vreme si de climă pe care le 

determină, aceștia sunt: ciclonii mediteranieni, anticiclonul  siberian, anticiclonul 

azoric și anticiclonul scandinav. Masele de aer care se deplasează între principalele centre barice 

ajung deasupra republicii cu caracteristici fizice modificate datorită transformării lor, determinând 

succesiunea stărilor de vreme din Republica Moldova. 

 

Tabelul 1. Condițiile  climatice  multianuale caracteristice regiunii (ultimii 10 ani 2011-2020)5 

Nr. Factorii  climaterici  principali 
Unitatea  de 

măsură 
Valoarea 

 1. Durata  perioadei  fără  îngheț zile 165-180 

 2. Suma  temperaturilor  pozitive  active oC 2900-3100 

 3. Temperatura  medie  anuală oC +10,5 

 4. Temperatura  medie  a  lunii  ianuarie oC -2,4 

 5. Temperatura  medie  a lunii  iulie oC +22,3 

 
5 https://rp5.ru/Погода_в_Захорень  

https://rp5.ru/Погода_в_Захорень
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Nr. Factorii  climaterici  principali 
Unitatea  de 

măsură 
Valoarea 

 6. Temperatura  minimă  absolută   oC 
-26.0 (11.02.2012 / 

12.02.2012) 

 7. 
Temperatura  maximă  absolută  în  timpul  

perioadei  de  vegetație 
oC +38.4 (25.08.2012) 

 8. Cantitatea  anuală  de  precipitații mm 288-518 

 9. Coeficientul  hidrotermic   --- 0,9-1,1 

10. 
Grosimea  stratului  de  zăpadă  căzut  în  timpul  

iernii  în  gospodărie 
cm Instabil (1...57) 

11. Presiunea atmosferică mm col Hg 726,2-772,9 

12. Umiditatea relativă a aerului % 72,0 (13,0-100,0) 

Notă: informație de la cea mai apropiată stație meteorologică – Râbnița. 

 

Analizând datele meteo multianuale constatăm favorabilitatea acestora pentru cultura viței de 

vie, dar pentru o precizie mai bună este recomandat de a instala stație meteo locală cu includerea 

softurilor ce țin de prognozarea dezvoltării bolilor și dăunătorilor viței de vie, ce ar spori eficiența 

economică a producerii strugurilor. 

A)  

B)  
 

Fig. 1. Schema construcției sistemului de susținere Pergola în profilul rândului (A) și în profilul 

spațiilor dintre rânduri (B) 

1 – stâlpii marginali și fixarea acestora; 2 – stâlpii de colț și fixarea acestora; 3 – stâlpii 

intermediari din rândul periferic și fixarea acestora; 4 – stâlpii intermediari și fixarea acestora; 

 
În vederea evitării unor riscuri din cauza nefaforabilității climei, în special în cazul sistemului 

de cultură neprotejat, se folosesc pantele mai calde pentru cultivarea soiurilor tardive și în cazurile 

când se urmărește acumularea mare zahărului în boabe. Pantele mai reci se utilizează pentru soiurile, 

care dezmuguresc mai devreme, pentru a micșora riscul de afectare a lăstarilor în creștere de înghețuri 

târzii de primăvară. 

Pentru condițiile pedoclimatice ale Republicii Moldova sunt recomandate trei sisteme de 

cultură a viței de vie: 

- sistemul de cultură protejat; 

- sistemul de cultură semiprotejat; 

- sistemul de cultură neprotejat. 
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Sistemul de cultură la rândul său determină forma de butuc care poate fi folosită pentru unul 

sau alt soi, pentru una sau altă regiune viticolă în funcție de daunele provocate, plantelor de viță de 

vie, de către puterea gerurilor din timpul iernii și frecvența acestora, înghețurilor târzii de primăvară 

etc. 

 
Fig. 2. Schema construcției sistemului de susținere Pergola – vedere de sus 

1 – stâlpii marginali și fixarea acestora; 2 – stâlpii de colț și fixarea acestora; 3 – stâlpii 

intermediari din rândul periferic și fixarea acestora; 4 – stâlpii intermediari și fixarea acestora; 

 
Fig. 3. Schema construcției sistemului antigrindină cu utilizarea plasei 6 

Elemente constructive: 1) ancoră de diverse construcții; 2) cablu-funie metalic cu multe fibre; 3) 

stâlpi; 4) suport anti-scufundare; 5) rețeaua din sârmă zincată sau cablu-funie metalic cu multe 

fibre; 6) capac autoblocant; 7) plasă. 

Dimensiuni: l – distanța dintre stâlpi pe lungimea rândului (maxim 5-6 m); b – distanța dintre 

rândurile de stâlpi (maxim 5-6 m); h – înălțimea stâlpilor deasupra nivelului solului (3-6 m). 

 

Se recomandă pentru Regiunile viti-vinicole Sud (Cahul / Valul lui Traian) și Centru (Codru) 

privind cultivarea soiurilor de masă cu rezistență sporită la ger și înghețuri. 

Sistemul de cultură neprotejat – pergola se recomandă utilizarea butucilor formați după forma 

“Umbelă franceză” și sistemul de tăiere “Guyot” cu tulpină (1-2) de 1,6-1,8 m  înălțime cu 4-6 punți 

scurte cu câte un cep de 2-4 ochi și o coardă de rod de 6-12 ochi, amplasate circular în jurul tulpinii. 

Numărul punților și lungimea de tăiere depinde de vigoarea de creștere a soiului, fertilitatea solului, 

asigurarea cu umiditate și căldură, termenul de maturare.  

 
6 Nicolaescu Gh., Cazac F., Cumpanici A. Tehnologia de producere a strugurilor de masă. Manual tehnologic. Chișinău. 
Tipogr. Bons Offices. 2015. 240 p. ISBN 978-9975-87-016-0. 
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Fig. 4. Forma butucilor sub sistemul de conducere Pergola  

 
În caz de irigare suprafața nutritivă se mărește. 

Anual, primăvara, toate sârmele / funiile metalice, indiferent de forma butucului trebuie de 

reîntins. O metodă foarte eficientă de întindere a sârmelor / funiilor metalice și fixare a stâlpilor este 

sistemul de lacăte “Gripple”. 

 

CONCLUZII 

Sistemul de cultură pergola necesită a fi studiat în condiții reale de producere în toate regiunile 

vitivinicole ale Republicii Moldova cu toate soiurile de viță de vie, indiferent de epoca de maturare, 

vigoarea de creștere, direcția de utilizare etc. 
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UTILIZAREA SPECIILOR FAMILIEI VITACEAE JUSS. ÎN PEISAGISTICĂ  
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Summary. In this article we present a brief description of the species of the Vitaceae Juss. 

family, for use for landscape design. 

Key words. Design, Landscape, Species, Vitaceae, vine. 

 

INTRODUCERE 

Familia Vitaceae Juss. este o familie de plante angiosperme dicotiledonate.  

Familia Vitaceae Juss. include conform diferitor surse bibliografice 12, 14 sau 14 genuri. În 

Republica Moldova este acceptată clasificarea cu 14 genuri [1]. Numele familiei este derivat de la 

genul Vitis. Ea include plante lemnoase, adesea agățătoare prin cârcei (liane). Frunzele sunt alterne, 

stipelate, cel mai des palmat divizate. Florile sunt mici, actinomorfe, pe tipul 4 sau 5, grupate în 

inflorescențe cimoase sau racemo-cimoase. Ele au stamine epipetale, gineceu bicarpelar, ovar 

bilocular, cu cate doua ovule anatrope in fiecare loja, cu glande sau disc nectarifer prezent la baza 

ovarului, între filamentele staminale. Fructul este o bacă [3]. 

Actualitatea temei investigate constă în faptul că pe lângă alte specii decorative, utilizarea 

speciilor din Familia Vitaceae Juss. în scopuri decorative capătă un interes major la populație.  

Scopul studiului constă în identificarea speciilor din Familia Vitaceae Juss. pentru utilizare în 

scopuri decorative. 

MATERIAL ŞI METODĂ 

În vederea identificării speciilor Vitaceae Juss. pentru realizarea acestei lucrări s-a studiat 

literatura de specialitate din domeniu. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În scopuri decorative se utilizează următoarele specii ale familiei Vitaceae Juss. - Vița de 

Canada sau ornamentală (Parthenocissus quinquefolia Planch.); Vița fecioarei Parthenocissus 

tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch.; Parthenocissus henryana (Hemsl.) Diels & Gilg.; Rhoicissus 

rhomboidea (E.Mey. ex Harv.) Planch. ș.a. 

Parthenocissus quinquefolia Planch., cunoscută sub numele de viță canadiană sau iederă 

canadiană, este o specie de plante cu flori din familia Vitaceae Juss., a viței de vie. Este endemică în 

estul și centrul Americii de Nord, din sud-estul Canadei și estul Statelor Unite la vest de Manitoba și 

Utah, până în sudul și estul Mexicului și Guatemalei. 

Vița de Canada sau ornamentală (Parthenocissus quinquefolia Planch.) - este o liană cu 

rădăcini cățărătoare, ramificată intens, acoperindu-se cu un covor integral din frunze, atât pereții care 

atârnă, cât și suprafețele orizontale. Parthenocissus quinquefolia Planch.este cultivată ca plantă 

ornamentală, datorită capacității ei de a acoperi rapid pereți și clădiri, și datorită roșului intens al 

frunzelor de toamnă. 

Vița ornamentală crește foarte repede. Anual adaugă 2-3 m. Flagelii cresc până la 20 m. 

Vița de Canada nu este pretențioasă și nu are cerințe față de locul de plantare, crește pe diferite 

tipuri de sol. Este rezistentă la înghețuri și la umbră. Culoare frunzelor viței depind de nivelul 

iluminării naturale. Dacă vița de Canada crește de partea însorită, atunci frunzele vor avea culoare 

portocalie intensă, purpurie sau alte nuanțe de roșu. Însă, dacă crește de partea nordică, atunci este 

foarte posibil că va intra în perioada invernală cu frunze verzi. Vița ornamentală se dezvoltă și crește 

mai bine în locuri însorite. Aceasta se manifestă prin tempoul de creștere, mărimea frunzelor și 

intensitatea culorii lor. 

Înființarea culturii cu specia Vița ornamentală. Nu există anumite cerințe stricte de plantare 

a viței de Canada. Gradul de prindere este major, fie plantată vara, fie toamna. Totuși, se recomandă 

ca perioadă favorabilă - luna septembrie - începutul lunii octombrie. Cu o săptămână înainte de 
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plantare, gropile trebuie să mai fie reînnoite. În groapă, la o adâncime de jumătate de metru, se 

aranjează drenajul și un strat de nisip în jur de 20 cm. Apoi, totul ce rămâne se presară cu amestec de 

sol, compost și nisip în proporție de 2:2:1. 

Vița ornamentală se utilizează pentru acoperirea gardurilor, înfrumusețarea pereților și a 

pergolelor. 

 

   
Fig. 1. Specia Parthenocissus quinquefolia Planch. [4, 2] 

 

Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. Este o plantă care poate atinge înălțimi 

impresionante dacă ai o mână, făcând-o una dintre cele mai interesante de plantat lângă fațada casei. 

Întreținerea sa este simplă: atât pentru cei care nu au experiență în îngrijirea plantelor, cât și 

pentru cei care o fac. 

Plantele pierd frunzele toamna-iarna. Este originară din Asia de Est, în special Japonia, Coreea 

și China de Sud și de Est. Atinge o înălțime de 30 metri, și dezvoltă tulpini foarte subțiri din care 

apar frunze lobate și alternative cu o dimensiune cuprinsă între 8 și 15 cm, precum și vânturi cu 

ventuze la extremitățile lor care îi ajută să se țină bine de suprafețe. 

Florile sunt grupate în ciorchini și sunt de culoare verzuie. Fructul este un fel de struguri de 

culoare albastru închis care măsoară 5-10 mm în diametru. 

Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. este o plantă care trebuie așezată în 

exterior, fie în plin soare, fie în semi-umbră. La soare variația culorilor din toamnă este mai 

remarcabilă. 

 

   
Fig. 2. Specia Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. [6] 

 

Poate fi cultivată atât într-un ghiveci, cât și în grădină: 

• ghiveci de flori: substrat universal în creștere. 

• grădină: este indiferent atâta timp cât are un drenaj bun. Crește bine chiar și în solul calcaros. 

Frecvența irigării va varia foarte mult pe tot parcursul anului: în timp ce vara va trebui să udăm 

des, în restul anotimpurilor nu va trebui să vă faceți griji atât de multe cu privire la această problemă. 

Excesul de apă este una dintre cele mai frecvente probleme ale cultivării plantelor. 
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Este necesar de fertilizare de la începutul primăverii până la sfârșitul verii cu îngrășăminte 

ecologice, o data pe luna. Un alt lucru este folosirea de îngrășăminte chimice pentru plantele verzi; 

adică o lună îngrășăminte organice și următoarea acest îngrășământ chimic. 

Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. poate fi înmulțită prin semințe toamna 

sau prin butășire la sfârșitul verii.  

Parthenocissus henryana (Hemsl.) Diels & Gilg. Este o specie viguroasă, ce poate fi cultivată 

pe pereți, stâlpi, plante etc. atât în ghivece, cât în sol. Este o specie descoperită în China Centrală, și 

introdusă în Marea Britanie. 

Se înmulțește prin semințe și butași. 

 

 
Fig. 3. Specia Parthenocissus henryana (Hemsl.) Diels & Gilg. [8] 

 

Rhoicissus rhomboidea (E.Mey. ex Harv.) Planch. Este o plantă cățărătoare foarte adaptabilă, 

potrivită atât pentru interior cât și pentru exterior. Este destul de viguroasă în răspândirea sa și face o 

acoperire excelentă pentru ziduri și garduri cu aspect mai puțin plăcut.  

Rhoicissus rhomboidea este o planta veșnic verde, cu creștere în formă de copac mic, de la 3 

până la 6 m înălțime. Frunzele de culoare verde închis sunt tri-foliate, asimetrice, cu pețiol scurt; 

lucioase, cu perozitate roșietică-pal pe partea inferioară și cu marginea dinților neregulați. Tulpina de 

obicei de culoare maro închis este multi-ramificată, cu cârcei mari. Vârfurile sunt ramificate. 

Florile sunt mici de culoare galben-verzuie. Fructele sunt comestibile la sfârșitul verii până la 

toamnă, ajungând la o culoare roșu închis până la violet.  

  

   
Fig. 4. Specia Rhoicissus rhomboidea (E.Mey. ex Harv.) Planch. [9] 

 

CONCLUZII 

Studierea speciilor menționate în acest articol - Vița de Canada sau 

ornamentală (Parthenocissus quinquefolia Planch.); Vița fecioarei Parthenocissus tricuspidata 

(Siebold & Zucc.) Planch.; Parthenocissus henryana (Hemsl.) Diels & Gilg.; Rhoicissus rhomboidea 

(E.Mey. ex Harv.) Planch., este binevenită, având în vedere solicitarea acestora de către populație 

pentru înverzire. 

În continuare este necesar de a determina elementele tehnologice de producere a materialului 

săditor de aceste specii, cu întocmirea recomandărilor pentru sectorul de producere. 
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Summary. The article analyzed the role of specialists in the agri-food sector on the entities 

development in terms of risks and performance, and a synthesis of statistical data and analysis of 

business surveys is presented. 

The study was conducted by interviewing 69 companies from agri-food sector from 10 

administrative regions of Moldova. 

As a result of the study it was established: 

- specialists’ factor / risk obtained an average rating of 4.3 points on the scale of 5 pt. 

Key words. Agriculture; Development; Study; Specialty; Influencing factors. 

 

INTRODUCERE 

Dezvoltarea economiei naționale în mare măsură depinde de capitalul uman pe care se poate 

baza, care prezintă un stoc de educaţie, pregătire profesională şi starea de sănătate a populației. Acest 

fapt stimulează guvernele multor țări de a mări investițiile în consolidarea capitalului uman și 

creșterea competitivității acestuia  [4]. 

Factorul muncă este unul crucial pentru creșterea economică durabilă atât din punct de vedere 

cantitativ, cât și calitativ. Participarea unui număr cât mai mare de persoane în activitatea economică 

este un factor stimulator pentru creșterea numărului afacerilor, deci este un factor de creștere 

extensivă a economiei. Pe de altă parte, fără o aprofundare a calității factorului uman, i.e. a capitalului 

uman, creșterea economică nu poate să fie durabilă. Acumularea și îmbunătățirea capitalului uman 

este crucială pentru creșterea susținută și echitabilă a veniturilor, precum și pentru dezvoltarea 

afacerilor inovative și competitive [2]. 

Îmbătrânirea demografică și declinul masiv al populaţiei cu care se confruntă Republica 

Moldova deja al doilea deceniu și care va continua și în deceniile următoare afectează dimensiunea 

și structura populației în vârsta aptă de muncă, având efecte economice și sociale negative. În aceste 

condiții, una din soluții pe care societatea le are la îndemână pentru atenuarea acestor consecințe 

negative în dinamica populației este creşterea nivelului de participare la activităţi economice, a 

productivității muncii și a nivelului de tehnologizare a acesteia. Asigurarea creșterii nivelului de 

educație a populației și a gradului de concordanță a calificărilor cu cerințele actuale de pe piața muncii 

prezintă un element indispensabil în acest lanț de activități [4]. 

În prezent, în Republica Moldova, atât ratele de activitate, cât şi ratele de ocupare, sunt foarte 

scăzute la toate grupele de vârstă, în special la tineri. Atragerea populaţiei inactive în circuitul 

economic implică strategii şi programe de pregătire profesională a acestei populaţii în raport cu 

necesitățile economiei naționale [4]. 

O provocare sensibilă pentru piața muncii din Republica Moldova a fost declanșarea pandemiei 

COVID - 19 în martie 2020. Pe lângă efectele asupra sănătății, pandemia COVID-19 are consecințe 

sociale și economice negative semnificative. Situația excepțională, declarată în Republica Moldova 

în martie-mai 2020, a condus la constrângeri pe piața forței de muncă, a lovit în afacerile locale și a 

afectat grupurile vulnerabile, inclusiv persoanele care mizează pe remitențe  [2]. 

Scopul acestui studiu constă în studierea rolului specialiștilor în domeniul agroalimentar la 

dezvoltarea entităților prin prisma riscurilor și performanțelor în Republica Moldova. 
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MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările au fost efectuate în baza proiectului “Impactul factorilor macromediului și 

geografici asupra falimentului și a performanțelor în afaceri ale entităților economice din sectorul 

agroalimentar din Republica Moldova” din cadrul Programului de Stat (2020 - 2024) cu cifrul 

20.80009.0807.26 și se rezumă la: 

- studierea literaturii de specialitate; 

- analiza datelor statistice; 

- evaluarea factorilor de risc; 

- evidențierea entităților din sectorul agroalimentar pentru realizarea sondajelor; 

- analiza rezultatelor sondajelor; 

- procesarea rezultatelor sondajelor. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Analizând datele Biroului Național de Statistică cu privire populația angajată, nivelul studiilor, 

vârstă și sex  putem constata o diversificare mare a datelor. Deci, lucrătorii calificați în agricultură, 

silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta de15-24 ani au constituit 19.9 mii pers., sau 

1.6 % din numărul total a populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 5.2 % din 

numărul populației implicate în agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au 

constituit 0.1 mii pers., sau 0,02 % din numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), 

și 0.6 % din numărul populației implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - a 

constituit 19.7 mii pers., sau 2.8 % din numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii 

pers.) și 5.4 % din numărul populației implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta de 

25-34 ani au constituit 66.9 mii pers., sau 5.3 % din numărul total a populației implicate în câmpul 

muncii (1252.2 mii pers.), și 17.6 % din numărul populației implicate în agricultură (380 mii pers.), 

inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 2.1 mii pers., sau 0.4 % din numărul populației 

implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 12.1 % din numărul populației implicate în agricultură 

(17.4 mii pers.), iar din mediul rural - a constituit 64.8 mii pers., sau 9 % din numărul populației 

implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.) și 17.9 % din numărul populației implicate în agricultură 

(362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta de 

35-44 ani au constituit 69.2 mii pers., sau 5.5 % din numărul total a populației implicate în câmpul 

muncii (1252.2 mii pers.) și 18.2 % din numărul populației implicate în agricultură (380 mii pers.), 

inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 3.3 mii pers., sau 0.6 % din numărul populației 

implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 19 % din numărul populației implicate în agricultură 

(17.4 mii pers.), iar din mediul rural - a constituit 65.9 mii pers., sau 9.2 % din numărul populației 

implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.) și 18.2 % din numărul populației implicate în agricultură 

(362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta de 

45-54 ani au constituit 79.6 mii pers., sau 6.4 % din numărul total a populației implicate în câmpul 

muncii (1252.2 mii pers.), și 20.9 % din numărul populației implicate în agricultură (380 mii pers.), 

inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 3.2 mii pers., sau 0.6 % din numărul populației 

implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 18.4 % din numărul populației implicate în agricultură 

(17.4 mii pers.), iar din mediul rural - a constituit 76.4 mii pers., sau 10.7 % din numărul populației 

implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.) și 21.1 % din numărul populației implicate în câmpul 

muncii în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta de 

55-64 ani au constituit 91.8 mii pers., sau 7.3 % din numărul total a populației implicate în câmpul 

muncii (1252.2 mii pers.) și 24.2 % din numărul populației implicate în agricultură (380 mii pers.), 

inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 5.2 mii pers., sau 1 % din numărul populației implicate 

în câmpul muncii (536 mii pers.) și 29.9 % din numărul populației implicate în agricultură (17.4 mii 

pers.), iar din mediul rural - a constituit 86.6 mii pers., sau 12.1 % din numărul populației implicate 
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în câmpul muncii (716.3 mii pers.) și 23.9 % din numărul populației implicate în agricultură (362.5 

mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta de 

65 ani și peste a constituit 52.6 mii pers., sau 4.2 % din numărul total a populației implicate în câmpul 

muncii (1252.2 mii pers.) și 13.8 % din numărul populației implicate în agricultură (380 mii pers.), 

inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 3.5 mii pers., sau 0.7 % din numărul populației 

implicate în câmpul muncii (536 mii pers.) și 20.1 % din numărul populației implicate în agricultură 

(17.4 mii pers.), iar din mediul rural - a constituit 49.2 mii pers., sau 6.9 % din numărul populației 

implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 13.6 % din numărul populației implicate în câmpul 

muncii în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 15-

24 ani, cu studii superioare au constituit 0.3 mii pers., sau 0,02 % din numărul total a populației 

implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 0.1 % din numărul populației implicate în agricultură 

(380 mii pers.), inclusiv,  din mediul urban aceștia au constituit - 0 pers., sau 0 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 0,1 % din numărul populației implicate în 

agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - a constituit 0.3 mii pers., sau 0 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 0.1 % din numărul populației implicate în 

agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta de 

25-34 ani, cu studii superioare au constituit 4.4 mii pers., sau 0.4 % din numărul total a populației 

implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 1.2 % din numărul populației implicate în agricultură 

(380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.4 mii pers., sau 0.1 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 2.3 % din numărul populației implicate în 

agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 4.1 mii pers., sau 0.6 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 1.1 % din numărul populației implicate în 

agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta de 

35-44 ani, cu studii superioare a constituit 1.6 mii pers., sau 0.1 % din numărul total a populației 

implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 0.4 % din numărul populației implicate în agricultură 

(380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.5 mii pers., sau 0.1 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 2.9 % din numărul populației implicate în 

agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 1.1 mii pers., sau 0.2 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 0.3 % din numărul populației implicate în 

agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 45-

54 ani, cu studii superioare a constituit 1.1 mii pers., sau 0.1 % din numărul total a populației implicate 

în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 0.3 % din numărul populației implicate în agricultură (380 

mii pers.), inclusiv, din mediul urban a ceștia au constituit 0.1 mii pers., sau 0 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 0.6 % din numărul populației implicate în 

agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 1 mii pers., sau 0.1 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 0.3 % din numărul populației implicate în 

agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 55-

64 ani, cu studii superioare a constituit 3.1 mii pers., sau 0.2 % din numărul total a populației implicate 

în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 0.8 % din numărul populației implicate în agricultură (380 

mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.2 mii pers., sau 0 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 1.1 % din numărul populației implicate în 

agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 2.9 mii pers., sau 0.4 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 0.8 % din numărul populației implicate în 

agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 65 

ani si peste, cu studii superioare a constituit 3.6 mii pers., sau 0.3 % din numărul total a populației 
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implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 0.9 % din numărul populației implicate în agricultură 

(380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.3 mii pers., sau 0.1 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 1.7 % din numărul populației implicate în 

agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 3.2 mii pers., sau 0.4 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 0.9 % din numărul populației implicate în 

agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 15-

24 ani, cu studii medii de specialitate a constituit 2.1 mii pers., sau 0.2 % din numărul total a populației 

implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 0.6 % din numărul populației implicate în agricultură 

(380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit - 0 pers., sau 0 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 0 % din numărul populației implicate în 

agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 2.1 mii pers., sau 0.3 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 0.6 % din numărul populației implicate în 

agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 25-

34 ani, cu studii medii de specialitate a constituit 3.9 mii pers., sau 0.3 % din numărul total a populației 

implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 1 % din numărul populației implicate în agricultură 

(380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.4 mii pers., sau 0.1 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 2.3 % din numărul populației implicate în 

agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 3.6 mii pers., sau 0.5 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 1 % din numărul populației implicate în 

agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 35-

44 ani, cu studii medii de specialitate a constituit 3.1 mii pers., sau 0.2 % din numărul total a populației 

implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 0.8 % din numărul populației implicate în agricultură 

(380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.4 mii pers., sau 0.1 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 2.3 % din numărul populației implicate în 

agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul - au constituit 2.8 mii pers., sau 0.4 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 0.8 % din numărul populației implicate în 

agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 45-

54 ani, cu studii medii de specialitate au constituit 7.5 mii pers., sau 0.6 % din numărul total a 

populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 2 % din numărul populației implicate în 

agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.5 mii pers., sau 0.1 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 2.9 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 7 mii pers., sau 1 % din 

numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 1.9 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 55-

64 ani, cu studii medii de specialitate au constituit 10.7 mii pers., sau 0.9 % din numărul total a 

populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 2.8 % din numărul populației implicate 

în agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 1.3 mii pers., sau 0.2 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 7.5 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 9.4 mii pers., sau 1.3 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 2.6 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 65 

ani si peste, cu studii medii de specialitate au constituit 6.5 mii pers., sau 0.5 % din numărul total a 

populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 1.7 % din numărul populației implicate 

în agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.8 mii pers., sau 0.1 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 4.6 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 5.7 mii pers., sau 0.8 % 
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din numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 1.6 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 15-

24 ani, cu studii secundar profesional au constituit 4.3 mii pers., sau 0.3 % din numărul total a 

populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 1.1 % din numărul populației implicate 

în agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.1 mii pers., sau 0,02 

% din numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 0.6 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 4.2 mii pers., sau 0.6 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 1.2 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 25-

34 ani, cu studii secundar profesional au constituit 12.3 mii pers., sau 1 % din numărul total a 

populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 3.2 % din numărul populației implicate 

în agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au  constituit 0.5 mii pers., sau 0.1 

% din numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 2.9 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 11.8 mii pers., sau 1.6 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 3.3 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 35-

44 ani, cu studii secundar profesional au constituit 15.3 mii pers., sau 1.2 % din numărul total a 

populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 4 % din numărul populației implicate în 

agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.9 mii pers., sau 0.2 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 5.2 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural în vârsta 35-44 ani, cu studii secundar 

profesional a constituit 14.4 mii pers., sau 2 % din numărul populației implicate în câmpul muncii 

(716.3 mii pers.), și 4 % din numărul populației implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 45-

54 ani, cu studii secundar profesional au constituit 25.1 mii pers., sau 2 % din numărul total a 

populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 6.6 % din numărul populației implicate 

în agricultură (380 mii pers.),inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 1.2 mii pers., sau 0.2 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 6.9 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 23.9 mii pers., sau 3.3 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 6.6 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 55-

64 ani, cu studii secundar profesional au constituit 26.3 mii pers., sau 2.1 % din numărul total a 

populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 6.9 % din numărul populației implicate 

în agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 1.7 mii pers., sau 0.3 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 9.8 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 24.6 mii pers., sau 3.4 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 6.8 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 65 

ani si peste, cu studii secundar profesional au constituit 9.5 mii pers., sau 0.8 % din numărul total a 

populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 2.5 % din numărul populației implicate 

în agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.6 mii pers., sau 0.1 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 3.4 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural – au constituit 8.9 mii pers., sau 1.2 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 2.5 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 15-

24 ani, cu studii liceale, medii generale au constituit 3.4 mii pers., sau 0.3 % din numărul total a 
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populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 0.9 % din numărul populației implicate 

în agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit - 0 pers., sau 0 % din 

numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 0 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 3.4 mii pers., sau 0.5 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 0.9 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 25-

34 ani, cu studii liceale, medii generale au constituit 11.4 mii pers., sau 0.9 % din numărul total a 

populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 3 % din numărul populației implicate în 

agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.1 mii pers., sau 0 % din 

numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 0.6 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 11.3 mii pers., sau 1.6 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 3.1 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 35-

44 ani, cu studii liceale, medii generale au constituit 15.6 mii pers., sau 1.2 % din numărul total a 

populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 4.1 % din numărul populației implicate 

în agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.4 mii pers., sau 0.1 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 2.3 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 15.2 mii pers., sau 2.1 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 4.2 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 45-

54 ani, cu studii liceale, medii generale au constituit 26.7 mii pers., sau 2.1 % din numărul total a 

populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 7 % din numărul populației implicate în 

agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 1.2 mii pers., sau 0.2 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 6.9 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 25.5 mii pers., sau 3.6 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 7 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 55-

64 ani, cu studii liceale, medii generale au constituit 29.2 mii pers., sau 2.3 % din numărul total a 

populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 7.7 % din numărul populației implicate 

în agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 1.5 mii pers., sau 0.3 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 8.6 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 27.6 mii pers., sau 3.9 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 7.6 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 65 

ani si peste, cu studii liceale, medii generale au constituit 8.5 mii pers., sau 0.7 % din numărul total a 

populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 2.2 % din numărul populației implicate 

în agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.7 mii pers., sau 0.1 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 4 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 7.8 mii pers., sau 1.1 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 2.2 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 15-

24 ani, cu studii gimnaziale au constituit 9.7 mii pers., sau 0.8 % din numărul total a populației 

implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 2.6 % din numărul populației implicate în agricultură 

(380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.1 mii pers., sau 0 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 0.6 % din numărul populației implicate în 

agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 9.7 mii pers., sau 1.4 % din numărul 
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populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 2.7 % din numărul populației implicate în 

agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 25-

34 ani, cu studii gimnaziale au constituit 34.5 mii pers., sau 2.8 % din numărul total a populației 

implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 9.1 % din numărul populației implicate în agricultură 

(380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.7 mii pers., sau 0.1 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 4 % din numărul populației implicate în 

agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 33.8 mii pers., sau 4.7 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 9.3 % din numărul populației implicate în 

agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 35-

44 ani, cu studii gimnaziale au constituit 32.5 mii pers., sau 2.6 % din numărul total a populației 

implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 8.6 % din numărul populației implicate în agricultură 

(380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 1 mii pers., sau 0.2 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 5.7 % din numărul populației implicate în 

agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 31.5 mii pers., sau 4.4 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 8.7 % din numărul populației implicate în 

agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 45-

54 ani, cu studii gimnaziale au constituit 19 mii pers., sau 1.5 % din numărul total a populației 

implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 5 % din numărul populației implicate în agricultură 

(380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.3 mii pers., sau 0.1 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 1.7 % din numărul populației implicate în 

agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 18.7 mii pers., sau 2.6 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 5.2 % din numărul populației implicate în 

agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 55-

64 ani, cu studii gimnaziale au constituit 22.3 mii pers., sau 1.8 % din numărul total a populației 

implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 5.9 % din numărul populației implicate în agricultură 

(380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.5 mii pers., sau 0.1 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 2.9 % din numărul populației implicate în 

gricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 21.9 mii pers., sau 3.1 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 6 % din numărul populației implicate în 

agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta de 

65 ani și peste, cu studii gimnaziale a constituit 21.7 mii pers., sau 1.7 % din numărul total a populației 

implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 5.7 % din numărul populației implicate în agricultură 

(380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.9 mii pers., sau 0.2 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 5.2 % din numărul populației implicate în 

agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 20.8 mii pers., sau 2.9 % din numărul 

populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 5.7 % din numărul populației implicate în 

agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 15-

24 ani, cu studii primare sau fără școală au constituit 0.2 mii pers., sau 0,02 % din numărul total a 

populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 0.1 % din numărul populației implicate 

în agricultură (380 mii pers.), inclusiv,din mediul urban aceștia au constituit - 0 pers., sau 0 % din 

numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 0 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 0.2 mii pers., sau 0 % din 

numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 0.1 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 25-

34 ani, cu studii primare sau fără școală au constituit 0.3 mii pers., sau 0 % din numărul total a 
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populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 0.1 % din numărul populației implicate 

în agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit - 0 pers., sau 0 % din 

numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 0 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 0.3 mii pers., sau 0 % din 

numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 0.1 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 35-

44 ani, cu studii primare sau fără școală au constituit 1 mii pers., sau 0.1 % din numărul total a 

populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 0.3 % din numărul populației implicate 

în agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.1 mii pers., sau 0 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 0.6 % din numărul populației 

implicate în gricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 0.9 mii pers., sau 0.1 % din 

numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 0.2 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 45-

54 ani, cu studii primare sau fără școală au constituit 0.2 mii pers., sau 0,02 % din numărul total a 

populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 0.1 % din numărul populației implicate 

în agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit - 0 pers., sau 0 % din 

numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 0 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 0.2 mii pers., sau 0 % din 

numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 0.1 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 55-

64 ani, cu studii primare sau fără școală au constituit 0.2 mii pers., sau 0 % din numărul total a 

populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 0.1 % din numărul populației implicate 

în agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit - 0 pers., sau 0 % din 

numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 0 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 0.2 mii pers., sau 0,03 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 0.1 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.) 

Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, piscicultură și pescuit, în vârsta 65 

ani și peste, cu studii primare sau fără școală au constituit 2.9 mii pers., sau 0.2 % din numărul total 

a populației implicate în câmpul muncii (1252.2 mii pers.), și 0.8 % din numărul populației implicate 

în agricultură (380 mii pers.), inclusiv, din mediul urban aceștia au constituit 0.1 mii pers., sau 0,02 

% din numărul populației implicate în câmpul muncii (536 mii pers.), și 0.6 % din numărul populației 

implicate în agricultură (17.4 mii pers.), iar din mediul rural - au constituit 2.8 mii pers., sau 0.4 % 

din numărul populației implicate în câmpul muncii (716.3 mii pers.), și 0.8 % din numărul populației 

implicate în agricultură (362.5 mii pers.). 

O analiză amplă a influenței studiilor se poate vedea și din analiza sondajelor în baza studiului 

realizat. 
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Fig. 1. Diagrama evaluării riscurilor ce țin de nivelul pregătirii cadrelor 

 

Analizând grupa riscurilor H. Cadrele putem menționa că:  

- Cadrele fără studii au o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte. Valoarea medie 

obținând 4 puncte.  

- Cadrele cu studii profesionale au o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte. Valoarea 

medie obținând 4.2 puncte.  

- Cadrele cu studii medii de specialitate au o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte. 

Valoarea medie obținând 4.1 puncte.  

- Cadrele cu studii superioare au o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte. Valoarea 

medie obținând 4.1 puncte.  

- Cadrele cu studii post universitare au o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte. 

Valoarea medie obținând 4.9 puncte.  

- Cadrele cu studii în alte profesii au o contribuție ca factor de risc între 3 și 5 puncte. Valoarea 

medie obținând 4.2 puncte. 

- subgrupa H.1. Cadrele a obținut o evaluare medie în mărime de 4.3 puncte. Ceea ce ușor se 

vede din diagrama evaluării riscurilor. 

CONCLUZII 

Analizând grupa riscurilor H. Cadrele putem menționa că, acestea au obținut o evaluare medie 

în mărime de 4.3 puncte. 

În continuare se recomandă dezvoltarea studiului, perfecționarea formularelor și lărgirea ariei 

de chestionare a agenților economici după raioanele administrative, și în țările învecinate – România, 

Ucraina ș.a. 
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ANALIZA CONDIȚIILOR CLIMATICE ÎN DIFERITE PLAIURI VITICOLE ÎN 

CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE A VITICULTURII 

 

M. GODOROJA1, GH. NICOLAESCU1, C. VOINESCO1,  

O. MOGÎLDEA1, V. PROCOPENCO1, L. VACARCIUC1, I. DOSCA1,  

C. NEAMȚU1, A. KIMAKOVSKI1, I. GRIZA2 

1Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
2Universitatea Tehnică a Moldovei 

 

Summary. The research reflected in this article represents a study of climatic conditions in the 

wine-growing areas: Mircești village, Ungheni district; Păulești village, Călărași district; Nisporeni 

city; Șișcani village, Nisporeni district; Speia village, Anenii Noi district; Chisinau municipality; 

Purcari village, Ștefan Vodă district; Leova city; Doina village, Cantemir district; Bugeac village, 

Comrat district; Albota village, Taraclia district; Colibași village, Cahul district and Alexandru Ioan 

Cuza village, Cahul district. 

Following the obtained results, it was observed that the average of multiannual temperature has 

values between 11.20 and 13.67oC, or it is higher by more than 1oC than 10-15 years ago. The annual 

quantity of precipitation varies within the limits of 293.53 in the centre of Moldova - Chisinau and 

470.98 mm in the Albota village, Taraclia district. 

Key words. Productivity, Regions, Shoots, Soil, Vineyards, Wine varieties. 

 

INTRODUCERE 

Agricultura este cel mai vulnerabil sector economic în fața schimbărilor climatice tot mai 

pronunțate în ultimele câteva decenii. Acestea din urmă au un impact negativ asupra agriculturii în 

general, inclusiv a sectorului vitivinicol, astfel influențând productivitatea, calitatea culturilor 

agricole, necesitatea adaptării tehnologiilor și modificarea arealelor de cultivare etc. În pofida faptului 

că, vița de vie este o cultură termofilă, impactul schimbărilor climatice o face mai vulnerabilă și mai 

sensibilă în cazul nerespectării tehnologiei de cultivare impuse de acestea. 

Cunoașterea noilor condiții agrometeorologice a plaiurilor și regiunilor vitivinicole, v-a permite 

întreprinderea măsurilor de adaptare a viței de vie către aceste schimbări.  

Scopul acestui studiu constă în analiza condițiilor climatice în diferite plaiuri viticole în 

contextul dezvoltării durabile a viticulturii în Republica Moldova. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Înregistrările meteorologice au fost făcute de către stațiile meteo amplasate în plantațiile viticole 

din localitățile s. Mircești, r. Ungheni; s. Păulești, r. Călărași; or. Nisporeni; s. Șișcani, r. Nisporeni; 

s. Speia, r. Anenii Noi; or. Chișinău; s. Purcari, r. Ștefan Vodă; or. Leova; s. Doina, r. Cantemir; s. 

Bugeac, r. Comrat; s. Albota, r. Taraclia; s. Colibași, r. Cahul și s. Alexandru Ioan Cuza, r. Cahul. 

Studiul a avut drept scop analiza condițiilor climatice în anii 2017-2020 în vederea dezvoltării 

durabile a sectorului vitivinicol. 

Principalele rezultate obținute au fost prelucrate statistic în MS Excel și un pachet de programe 

computerizate. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Din totalitatea factorilor climatici cu impact asupra creșterii și dezvoltării culturilor agricole, 

temperatura rămâne a fi primordială în delimitarea arealelor de cultivare, inclusiv a viței de vie.  
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Fig. 1. Temperatura medie anuală, oC  

 

Din datele figurii 1, observăm că, temperaturile medii anuale în anii 2018, 2019 și 2020 sunt 

într-o ușoară creștere în majoritatea plaiurilor. Anul 2017 s-a evidențiat prin temperată medie anuală 

de peste 12oC. 

Pentru aprecierea temperaturii aerului s-au studiat indicii pozitivi și negativi precum: 

temperatura aerului lunară și anuală, temperatura minimă absolută, data ultimelor înghețuri de 

primăvară și a primelor înghețuri de toamnă etc.  

Cea mai rece lună a anului a fost luna ianuarie, iar cea mai caldă lună a fost luna august în toate 

plaiurile în anii de cercetare. Înghețurile târzii de primăvară s-au înregistrat în luna aprilie, 

temperaturile minime absolute s-au înregistrat în lunile ianuarie - februarie în anul 2018.  

 

Tabelul 1. Temperatura aerului medie lunară în anii 2017-2020 
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1 ianuarie -1,01 -1,54 -1,11 -1,05 -0,74 -0,78 -0,27 -0,94 -0,73 -0,73 -0,33 0,30 0,29 

2 februarie 0,97 -0,03 3,21 1,79 3,28 1,29 2,15 3,19 0,94 1,84 1,98 2,56 4,01 

3 martie 4,70 4,96 7,48 5,39 7,71 6,09 5,65 7,79 5,85 5,65 5,95 7,37 8,56 

4 aprilie 12,12 11,07 11,19 12,53 11,23 11,93 12,27 10,95 11,03 12,18 11,58 12,28 11,10 

5 mai  15,92 15,80 15,56 16,68 15,95 16,73 17,26 16,85 16,60 17,02 16,99 17,75 16,88 

6 iunie 20,99 21,00 22,31 22,07 22,54 22,18 22,78 22,20 21,54 22,20 21,99 22,81 22,74 

7 iulie 21,39 21,48 22,43 22,31 23,28 22,59 23,67 22,68 22,25 22,68 22,90 23,55 23,73 

8 august 22,49 22,82 23,60 22,93 24,41 23,69 24,50 23,87 23,42 23,87 24,12 24,27 24,69 

9 septembrie 18,31 17,73 18,47 17,91 19,06 18,44 19,13 18,89 18,58 18,84 19,12 19,25 19,42 

10 octombrie 11,61 11,83 13,03 11,95 13,38 12,38 13,31 13,19 12,48 12,67 12,96 13,42 14,05 

11 noiembrie 4,55 4,05 5,35 5,27 4,90 5,02 6,07 5,28 5,30 5,46 5,74 6,78 6,40 

12 decembrie 1,51 1,37 1,36 1,73 1,49 1,62 2,67 1,40 1,79 2,09 2,20 3,17 2,68 

 media  11,73 11,20 12,50 11,67 13,00 12,22 13,15 12,99 11,91 12,68 12,79 13,11 13,67 
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Studiind temperaturile medii lunare și anuale a plaiurilor vitivinicole luate în cercetare, 

observăm că, valorile acestor indici se încadrează în limitele de la 11,20 până la 13,67oC sau aceasta 

este mai mare cu peste 1oC decât acum 10-15 ani, comparând cu datele reflectate de către Nicolaescu, 

Gh., ș.a. (2010). Rezultate similare au fost obținute și pentru alte plaiuri vitivinicole precum s. 

Copceac, r. Ștefan Vodă [1]. Creșterea temperaturilor medii anuale se face din contul iernilor cu 

temperaturi blânde. 

 

Tabelul 2. Precipitațiile atmosferice lunare în medie pe anii 2017-2020 

Nr Lunile 

Cantitatea lunară de precipitații, mm 
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1 ianuarie 13,27 11,60 17,90 28,20 17,80 25,80 26,73 9,30 12,73 18,73 13,33 28,15 28,15 

2 februarie 23,67 13,50 20,00 26,53 26,70 18,25 23,87 10,40 23,80 27,87 32,87 26,10 26,10 

3 martie 30,80 23,00 8,30 29,80 10,90 29,15 19,87 15,70 24,75 26,40 14,73 37,30 37,30 

4 aprilie 16,13 31,60 26,20 16,07 19,20 25,90 13,55 27,90 35,10 19,80 25,60 25,80 25,80 

5 mai 68,55 62,75 47,80 42,73 70,50 8,70 44,30 28,40 45,00 61,60 46,00 47,20 47,20 

6 iunie 84,65 56,00 92,80 84,33 72,33 21,70 52,30 79,33 81,00 66,80 74,65 83,80 83,80 

7 iulie 63,80 57,65 54,53 36,07 41,80 32,30 44,45 40,20 71,50 64,00 71,90 31,10 31,10 

8 august 32,85 22,05 15,00 19,70 16,40 35,75 33,10 29,53 25,75 19,45 28,65 8,90 8,90 

9 septembrie 18,45 32,35 24,27 28,90 33,33 28,40 24,95 45,33 37,75 40,20 51,60 52,35 52,35 

10 octombrie 16,40 53,50 42,60 46,70 16,93 26,00 28,55 22,87 46,50 43,30 52,15 35,45 35,45 

11 noiembrie 23,80 24,85 20,27 35,95 20,80 19,65 14,55 7,40 26,35 24,15 24,60 32,10 32,10 

12 decembrie 39,50 19,95 33,47 52,10 33,60 21,93 33,00 6,07 37,70 39,45 34,90 39,47 39,47 
 suma 431,87 408,80 403,13 447,08 380,30 293,53 359,22 322,43 467,93 451,75 470,98 447,72 447,72 

 

 
Fig. 2. Precipitațiile atmosferice anuale în anii 2017-2020 
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Un alt factor climatic importat pentru sectorul agricol sunt precipitațiile atmosferice. În zonele 

cu climă temperată precum Republica Moldova, vița de vie necesită un regim anual de precipitații de 

500-800 mm. Studiind datele tabelului 2, observăm că, suma precipitațiilor anuale au înregistrat valori 

de până 450 mm, ceia ce denotă faptul că insuficiența de precipitații atmosferice va avea influență 

negativă în creșterea și deeezvoltatea organelor viței de vie. Localitățile cu cele mai mici cantități de 

precipitații sunt or. Chișinău, or. Leova și s. Speia, r. Anenii Noi.  

 

CONCLUZII 

În rezultatul efectuării cercetării concluzionăm următoarele: 

1. Temperaturile medii multianuale sunt cuprinse în valorile 11,20-13,67oC, acestea cresc de la 

plaiurile din regiunea vitivinicolă Codru către cele din regiunea vitivinicolă Valul lui Traian; 

2. În anul 2018 s-au înregistrat temperaturi minime absolute de până la 18oC în lunile ianuarie-

februarie, sau acestea sunt cele mai mici din anii luați în studiu; 

3. Suma precipitațiilor anuale variază de la 293,53 în or. Chișinău și 470,98 mm în s. Albota, r. 

Taraclia. 
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PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII SOIULUI RARĂ NEAGRĂ ÎN FUNCȚIE DE 

TERROIR 

O. MOGÎLDEA  
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Summary. In this article we studied the development particularities of the Rara neagra local 

wine variety depending on the terroir in the Republic of Moldova. 

Key words. Productivity, Shoots, Terroir, Vineyards, Wine varieties. 

 

INTRODUCERE 

Terroirul este un concept extrem de important în viticultură, care influențează atât 

caracteristicile organoleptice ale strugurilor cât și ale vinului. Termenul îmbină condițiile topografice, 

climatice, pedologice și tehnologiile de cultivare (Zeynep Dilan Celik  et al., 2015) 

Conceptul de terroir a evoluat în viticultura europeană de-a lungul mai multor secole. Acesta 

oferă o legătură între caracteristicile senzoriale ale vinului, așteptările consumatorilor și condițiile de 

mediu în care sunt cultivați strugurii. Globalizarea comerțului internațional cu vinuri a dus la creșterea 

producției în țările lumii noi, cu accent pe vinurile de soi și de marcă. Se discută validarea și relevanța 

conceptului de terroir pentru industria vitivinicolă modernă, care se confruntă cu provocări asociate 

cu menținerea competitivității internaționale, sustenabilitatea mediului, schimbările climatice și 

așteptările consumatorilor. (P.Clingeleffer, 2014, C. van Leeuwen, 2006) 

Condițiile ecologice ale Republicii Moldova pot asigura obținerea strugurilor materie-primă ce 

permit producerea produselor vitivinicole naționale de o calitate înaltă și durabilă asigurându-le 

competitivitatea pe toate piețele vitivinicole. 

Oficiul Național al Viei și Vinului depune un efort enorm în promovarea vinului moldovenesc 

pe piața mondială. Dar,  aceasta poate fi realizată doar cu utilizarea soiurilor locale specifice 

condițiilor climatice moldave - Fetească neagră, Fetească regală, Fetească albă, Rară neagră ș.a. 

Scopul acestui studiu constă în analiza comparativă a soiului autohton Rară neagră cultivat în 

diferite regiuni vitivinicole din Moldova. 

Soiul Rara Neagră, printre primele, în anul 1946, a fost inclus în catalogul soiurilor de plante al 

Republicii Moldova. 

Suprafața globală ocupată cu acest soi este de cca. 2300.0 ha,  iar conform datelor ONVV, 

suprafața soiului, ocupată în Republica Moldova (înregistrată în RVV la 30.12.2019) constituie 

– 102.0 ha, inclusiv 18.0 ha luate în evidență pentru obținerea produselor vitivinicole IGP. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările au fost efectuate în baza Proiectului  ONVV  „Struguri de calitate” - “Diseminarea 

bunelor practici prin intermediul școlilor de câmp pentru viticultori”. 

Studiul a avut la bază soiul autohton de struguri pentru vin – Rară neagră, cultivat în patru 

plantații din diferite Regiuni vitivinicole – Bugeac, Alexandru Ioan Cuza (Regiunea Valul lui Traian), 

Purcari (Regiunea Ștefan Vodă), Mircești (Regiunea Codru). 

În tabelul de mai jos sunt reflectate caracteristicile plantațiilor viticole a sectoarelor 

experimentale. 

 

Tabelul 1. Caracteristica plantațiilor viticole la sectoarele experimentale (soiul Feteasca 

neagră) 

Amplasare sector experimental Forma butucului 

Anul 

plan-

tării 

Schema de 

plantare, 

m 

Altitu-

dine, m 

Expo-

ziție 

Unghi 

înclinare, 

grade 

1) Cahul, Alexandru Ioan Cuza Vodă / 

Vinăria Bostavan SRL (LD Cuza) 

Cazenave bil / Royat 

bilat. / Guyot bil. 
2015 2,5 x 1,25 85 SV, V 1 - 3 

2) Comrat, Bugeac / ÎM Chateau Vartely SRL 

(LD Bugeac) 
Guyot obișnuit bilateral  2008 2,75 x 1,4 152 SV, S 1 - 3 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444525123001571?via%3Dihub#!
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Amplasare sector experimental Forma butucului 

Anul 

plan-

tării 

Schema de 

plantare, 

m 

Altitu-

dine, m 

Expo-

ziție 

Unghi 

înclinare, 

grade 

3) Ștefan Vodă, Purcari / Vinăria Purcari SRL 

(LD Purcari) 
Royat bilateral  2010 2,75 x 1,3 121 S, SE 5 - 7 

4) Ungheni, Mircești / Crama Mircești SRL  

(LD Mircești) 
Guyot obișnuit unilateral 2014 2,20 x 1,3 304 E, SE 5 - 7 

 

În studiu s-au analizat variantele fără reglarea încărcăturii cu lăstari verzi și cu  reglarea 

încărcăturii butucilor cu lăstari, dar și diferența în funcție de forma butucului. 

Pentru realizarea scopului și obiectivelor propuse s-au efectuat un șir de observații, evidențe și 

analize conform metodelor și standardelor în vigoare, acceptate în viticultură, în special ghidul OIV. 

 

REZULTATE ŞI DISCUȚII 

Un rol important la stabilirea recoltei potențiale revine studierii coeficienților de fertilitate și 

indicilor de productivitate. 

 

Tabelul 2. Fertilitatea lăstarilor soiului Rară neagră în funcție de proveniență și forma butucului 

Variantele 

Coarde Cepi Lemn multianual Lăstari total 

C
F

R
 

C
F

A
 

%
 l

ă
st

a
ri

 

fe
rt

il
i 

C
F

R
 

C
F

A
 

%
 l

ă
st

a
ri

 

fe
rt

il
i 

C
F

R
 

C
F

A
 

%
 l

ă
st

a
ri

 

fe
rt

il
i 

C
F

R
 

C
F

A
 

%
 l

ă
st

a
ri

 

fe
rt

il
i 

LD Cuza                         

03,C,Rn,Cbi,m1,f0 1,8 1,8 100,0 0,9 1,2 74,4 0,3 1,0 29,6 0,8 1,2 64,5 

04,C,Rn,Cbi,-

30%,f0 
0,0 0,0 0,0 1,3 1,5 84,5 0,7 1,2 60,9 1,1 1,4 78,7 

05,C,Rn,Rbi,m1,f0       0,8 1,4 58,7 0,3 1,0 25,0 0,7 1,3 53,7 

06,C,Rn,Rbi,-

30%,f0 
      0,9 1,2 79,3 0,5 1,2 41,7 0,9 1,2 75,9 

07,C,Rn,Gbo,m1,f0 0,5 1,7 31,7 0,8 1,8 46,9 0,1 1,0 14,3 0,6 1,7 34,0 

08,C,Rn,Gbo,-

30%,f0 
1,1 1,3 87,2 0,3 1,0 31,3 0,4 1,0 39,1 0,9 1,2 71,2 

LD Bugeac 0,5 1,0 47,4 0,6 1,4 43,4 0,1 1,3 6,8 0,4 1,3 30,2 

LD Purcari 1,4 1,7 79,4 1,1 1,4 80,0 0,8 1,7 50,0 1,3 1,7 77,4 

LD Mircești 1,5 1,6 97,1 1,0 1,0 100,0 0,5 1,0 50,0 1,4 1,5 93,5 

 

În funcție de proveniența lăstarilor (coardă, cep, lemn multianual), forma butucilor (Guyot, 

Cazenave, Royat) și regiunea de cultivare etc., variantele analizate au permis obținerea următoarelor 

date: CFR a obținut valori cuprinse între 0,0-1,8 pentru lăstarii proveniții din ochii de iarnă de pe 

coarde, 0,3-1,3 pentru lăstarii proveniții din ochii de iarnă de pe cepi și 0,1-0,8 pentru lăstarii 

proveniții din mugurii dorminzi de pe lemnul multianual. CFA a obținut valori cuprinse între 0,0-1,8 

pentru lăstarii proveniții din ochii de iarnă de pe coarde, 1,0-1,8 pentru lăstarii proveniții din ochii de 

iarnă de pe cepi și 1,0-1,7 pentru lăstarii proveniții din mugurii dorminzi de pe lemnul multianual. 

Lăstarii fertili au constituit valori cuprinse între 0,0-100% pentru lăstarii proveniții din ochii de 

iarnă de pe coarde, 31,3-100,0% pentru lăstarii proveniții din ochii de iarnă de pe cepi și 6,8-60,9% 

pentru lăstarii proveniții din mugurii dorminzi de pe lemnul multianual. 

În funcție de forma butucului (Guyot, Cazenave, Royat), la LD Cuza, CFR a fost cuprins de 

valori între 0,6-1,1, CFA a fost cuprins de valori între 1,2-1,7 și lăstarii fertili – 34,0-78,7%. 

Concluzionând cele menționate mai sus, ne luând în considerație proveniența lăstarilor, CFR a 

fost cuprins de valori între 0,6-1,4, CFA a fost cuprins de valori între 1,2-1,7 și lăstarii fertili – 30,2-

93,5%. 

 

  



215 

Tabelul 3. Calculul suprafeței peretelui extern vegetal 

Variantele H,m B, m Goluri, % 
Distanța dintre 

rânduri, m 

Distanța dintre 

plante pe rând, 

m 

SECV, m2/ha 

LD Cuza          

03,C,Rn,Cbi,m1,f0 1,0 0,4 0,2 2,50 1,25 8448,0 

04,C,Rn,Cbi,-30%,f0 1,1 0,4 0,2 2,50 1,25 9152,0 

05,C,Rn,Rbi,m1,f0 1,0 0,5 0,2 2,50 1,25 8400,0 

06,C,Rn,Rbi,-30%,f0 1,1 0,5 0,2 2,50 1,25 9504,0 

07,C,Rn,Gbo,m1,f0 1,1 0,4 0,3 2,50 1,25 8320,0 

08,C,Rn,Gbo,-30%,f0 1,0 0,5 0,3 2,50 1,25 8000,0 

LD Bugeac 1,4 0,4 0,2 2,75 1,40 10389,6 

LD Purcari 1,1 0,5 0,2 2,75 1,40 8415,6 

LD Mircești 1,3 0,4 0,2 2,20 1,30 11538,5 

 

Fotosinteza este un proces prin care plantele transformă energia solară și dioxidul de carbon în 

glucoză și oxigen. Este un proces esențial al ciclului vieții pe Pământ, și motivul pentru care plantele 

se află la baza lanțului trofic.  

Intensitatea și productivitatea fotosintetică este în funcție de diversitatea condițiilor de mediu ți 

relația de interacțiune dintre ele. In plantațiile de viță de vie, frunzele sunt poziționate diferit în raport 

cu lumina solară, ceea ce modifică și intensitatea fotosintetică. 

Înălțimea peretelui vegetal a fost cuprinsă de valori între 1,0-1,4 m, lățimea – 0,4-0,5 m, iar 

coeficientul golurilor – 0,2-0,3. Acești indici au influențat direct suprafața externă a peretelui vegetal 

(SECV), care a obținut valori cuprinse între 8000,0-11538,5 m2/ha. 

 

CONCLUZII 

1. Nivelul de fertilitate diferit, a lăstarilor proveniți din mugurii dorminzi de pe lemnul 

multianual ar  permite obținerea unor recolte minime în cazul refacerii plantelor de viță de vie după 

acțiunea negativă a diferiți factori de mediu. 

2. Forma butucului (Guyot, Cazenave, Royat), influențează direct fertilitatea și productivitate 

butucilor. 

3. Suprafața covorului vegetal extern, influențează direct intensitatea și productivitatea 

fotosintetică, ca rezultat obținerea recoltei de struguri de calitate înaltă. 
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PARTICULARITĂȚILE DISTINCTIVE ALE CLONELOR SOIULUI MALBEC 

 

C. VOINESCO  
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Summary. In this article we analysed the results of wine varieties and clones research in the 

centre part of the Republic of Moldova on the experimental plot in Mereni village, Anenii Noi district. 

High rainfall and low temperatures can cause grapes not to reach adequate maturation indexes. 

Key words. Productivity, Regions, Shoots, Soil, Terroir, Vineyards, Wine varieties. 

 

INTRODUCERE 

Dezvoltarea sectorului vitivinicol are la bază ameliorarea și extinderea sortimentului cu soiuri 

viță de vie rezistente la factorii nefavorabili, în special în condițiile schimbărilor climatice la nivel 

global.  

Sortimentul viţei de vie determină destinaţia plantaţiei, iar soiul și clona îşi manifestă calităţile 

sale superioare în condiţiile terroir-ului. O sarcină inportantă revine viticultorilor și anume studierea 

amănunțită a potențialului agroecologic a fiecarui soi și clonă în diferite plaiuri vitivinicol, pentru 

evidențierea celor mai înalt productive și de o calitate superioară la producerea vinurilor. 

Scopul acestui studiu constă în analiza agrobiologică comparativă a clonelor soiului Malbec 

cultivate în plaiul vitivinicol Mereni, Regiunea Codru. 

 

MATERIALE SI METODE 

Terenul experimental este amplasat în plantațiile viticole ale S.R.L. Agrovita Comert, situate 

geografic între localitățile Mereni și Merenii Noi, raionul Anenii Noi, Regiunea vitivinicolă Codru 

(Fig. 1), pe o pantă cu expoziție sud-estică de 0-3o și altitudinea de 117 m, solul este cernoziom 

carbonatat, luto-argilos. Clonele luate în studiu au fost omologate în Republica Moldova - în anul 

2000 clona 595, 2003 clona 598 și 2005 clona 596. Schema de plantare pentru toate clonele luate în 

studiu este 2,5 x 1,75 m, portaltoiul Riparia x Rupestris 101-14, forma butucului este cordon orizontal 

bilateral. Toate observațiile, evidențele și analizele fizico-chimice au fost efectuate conform 

standardelor în vigoare și metodelor stabilite în literatura de specialitate. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Este foarte puțin cunoscut despre originea exactă a soiului Malbec sau “Cot” așa cum îl 

numesc francezii. Denumirea de “Cot” a fost dată în cinstea persoanei, care a adus acest soi din sud-

vestul Franței regiunea Cahors în regiunea Bordeaux. În anii 1800, Cot-ul Francez ajunge în 

Argentina sub binecunoscutul nume – Malbec, de atunci și până în prezent este cartea de vizită în 

domeniul vitivinicol a aceastei țări. Tocmai în 1992 s-a descoperit că Malbecul este un frate al soiului 

Merlot, având o mamă comună - Magdeleine Noir des Charentes, în timp ce tatăl său este Prunelard, 

originile ambilor părinți rămânând încă necunoscute. [4] 

In Basarabia soiul Malbec vine din Franța și este omologat în anul 1946, odată cu bine 

cunoscutele soiuri clasice pentru vin, precum Merlot, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Sauvignon, 

Muscat Ottonel, Aligote și Chardonnay. 

La momentul actual în Republica Moldova în registrul vitivinicol sunt înregistrate 132,4797 

ha plantații viticole cu soiul Malbec, în plaiul vitivinicol Mereni, raionul Anenii Noi, S.R.L Agrovita 

Comerț dispune de 3,4868 ha plantații viticole cu soiul Malbec și anume clonele 595, 598 și 596 

(Fig.2-4). 

Datorită introducerii în cultura viței de vie a clonelor cu o productivitate mai mare și de o 

calitate superioare, producția de struguri în țările vitivinicole dezvoltate a crescut cu cca. 30%. [1] 

Pe perioada studiului condițiile meteo au fost total diferite cu decalaje mari de temperatură și 

precipitații, clonele au demonstrat diferit nivel de rezistență și adaptabilitate la factorii agroecologici 

a plaiului Mereni și la schimbările climatice la nivel global.  
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Fig. 1. Sectorul experimental, vedere din 

satelit 

Fig. 2. Soiul Malbec, clona 596. 

  

  
Fig. 3. Soiul Malbec, clona 598. Fig. 4. Soiul Malbec, clona 595. 

 

Malbec-ul este mai puțin favorizat de către viticultori din motivul că este un soi foarte sensibil 

la temperaturile joase și la vânturi în timpul înfloritului, ceea ce duce la o polenizare slabă a 

inflorescențelor, legarea boabelor are de suferit și ulterior raportul cantitativ și calitativ a strugurilor 

scade considerabil. 

Impactul schimbărilor climatice influențează direct asupra viticulturii și se manifestă prin 

scăderea producţiei de struguri, diminuarea calităţii strugurilor și a caracterului tradiţional a vinurilor. 

 Studierea terroir-ului a evoluat în ultimii 20 de ani, examinându-se minuțios componentele 

particulare ale terroir-ului: (1) componentele terroir-ului, care influențează creșterea viței de vie prin 

examinarea relațiilor climă-sol-apă; (2) componentele terroir-ului, care influențează compoziția 

fizico-chimică a strugurilor și calitatea vinului; (3) amprentarea regională a vinurilor (semnături 

chimice); (4) zonarea viticulturii (găsirea celor mai bune terroir-uri); și (5) viticultură de precizie 

(tehnologii spațiale pentru gestionarea și îmbunătățirea culturii). [3] 

Deși anul 2020 a fost un an secetos strugurii clonelor soiului Malbec au demonstrat un rezultat 

bun în urma analizei uvologice: 

- greutatea medie a strugurilor: 121,3g –clona 595, 177,0g – clona 598 și 126,6 – clona 596; 

- greutatea medie a 100 boabe: 113,6g – clona 595, 112,48g – clona 598 și 113,69g – clona 596; 

- indicele de compoziție a ciorchinelui: 12,1 –clona 595, 12,6– clona 598 și 12,6 – clona 596; 

- conținutul de substanță uscată solubilă: 22,8% –clona 595, 22,7%– clona 598 și 23,7% – clona 

596; 

- conținutul acizilor titrabili: 8,8 –clona 595, 8,2– clona 598 și 8,1 – clona 596. 

Maturarea strugurilor este un proces foarte complex care joacă un rol decisiv la calitatea 

mustului și a vinului. În timpul maturării are loc acumularea de zaharuri, polifenoli, arome, substanțe 

azotate, substanțe minerale, enzime vitamine și alți compuși chimici care participă la formarea 

vinului. Calitatea strugurilor este puternic influențată de condițiile climatice, astfel încât materia 

primă pentru vinificație variază în limite foarte largi de la un an la altul.  

Temperaturile scăzute din acest an, începând chiar cu luna aprilie (8,7oC) și până în iulie 

(24,02oC), cu decalaje mari în timpul nopții au rezultat întîrzierea tuturor fazelor fenologice la vița de 

vie. 

Deși cantitativ recolta de struguri în anul 2021 la unii producători a fost mai superioară anului 

precedent, calitativ aceasta va da mari bătăi de cap producătorilor de vin. 
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Fig. 5. Temperatura medie și precipitațiile lunare pentru perioada 2019-2021 

 

Precipitațiile din lunile iulie - 144mm și august - 73,40 mm au dus la dezvoltarea bolilor și au 

influențat negativ asupra acumulării conținutului mic de zahăr iar intensitatea culorii la soiurile roșii 

a fost foarte slabă comparativ cu anii 2019-2020. Temperatura în luna august coboară semnificativ în 

comparație cu luna iulie a anului curent și a anilor precedenți (2019 și 2020) înregistrînd valoarea 

medie de 21,670C. 

Deci în 2021 situație devine critică în urma condițiilor nefavorabile iar recoltele de struguri 

obținute vor afecta direct calitatea vinurilor din acest an. 

- Greutatea medie a strugurilor: 235,4g –clona 595, 235,7g – clona 598 și 212,6 – clona 596. 

- Greutatea medie a 100 boabe: 162,24g – clona 595, 162,82g – clona 598 și 174,13g – clona 

596. 

- Indicele de compoziție a ciorchinelui: 6,3–clona 595, 10,5– clona 598 și 9,1– clona 596. 

- Conținutul de substanță uscată solubilă: 18,4% –clona 595,15,6%– clona 598 și 19% – clona 

596. 

- Conținutul acizilor titrabili: 10,8 –clona 595, 11,2– clona 598 și 10,65– clona 596. 

Condițiile climatice și variația tipurilor de sol rămân a fi unii din factorii decisivi la obținerea 

recoltelor sporite și de o calitate înaltă. Anul 2021 sa dovedit a fi cel mai nefavorabil din ultimii ani 

iar calitatea materiei prime pentru vinuri lasă de dorit. Temperaturile scăzute și precipitațiile excesive 

din perioada de vegetație a viței de vie au influențat direct asupra conținutului scăzut de zahăr și  

nivelul sporit a acidității titrabile din strugurii materie primă pentru vin. 

 

CONCLUZII 

1. Deși Republica Moldova până acum sa dovedit a fi o gazdă bună pentru soiul Malbec, acesta 

ca și multe alte soiuri nu a fost avantajat în anul 2021 de condițiile meteorologice. 

2. În ultimii doi ani, ani critici pentru sectorul agricol, clona 598 s-a evidențiat prin greutate 

mai mare a strugurilor, dar și cu cel mai mic conținut de substanțe uscate solubile. 

3. Clona 596 se evidențiază în ambii ani (2020-2021) cu cel mai mare conținut de substanță 

uscată solubilă și cea mai mică greutate medie a strugurilor. 

4. Lucrul amelioratorilor trebuie dus la bun sfirșit de către producătorii de struguri și anume 

prin studierea și cercetarea fiecarei clone în diferite regiuni, plaiuri și extinderea lor în podgorii. 

 
  

0,00

30,00

60,00

90,00

120,00

150,00

180,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2019 2020 2021 2019 2020 2021



219 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE 
1. CAZAC, T., MÎŢU, A., OLARI, T. Rezultatul cercetării unor clone de viţă de vie pentru vin de origine franco-

italiană în condițiile zonei centrale ale Republicii Moldova // https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/348-

350_0.pdf 

2. SAVIN, GH., CORNEA, V. Ameliorarea viței de vie în Republica Moldova – realizări și perspective 

//https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/62-68_3.pdf  

3. Urvieta, R., Jones, G., Buscema, F. et al. Terroir and vintage discrimination of Malbec wines based on phenolic 

composition across multiple sites in Mendoza, Argentina. Sci Rep 11, 2863 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-

82306-0  

4. https://www.vivc.de/index.php?r=passport%2Fview&id=2889  

 

  

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/348-350_0.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/348-350_0.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/62-68_3.pdf
https://doi.org/10.1038/s41598-021-82306-0
https://doi.org/10.1038/s41598-021-82306-0
https://www.vivc.de/index.php?r=passport%2Fview&id=2889


220 

CZU: 634.511 

 

PARTICULARITĂȚILE TEHNOLOGICE DE CULTIVARE A LALELELOR (TULIPA 
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Abstract. The main objectives of the research were to study the particularities of growth and 

development of tulip cultivars in greenhouse. Tulips are usually grown in the field, but grown in 

greenhouse and subjected to appropriate treatments and technologies, they have the ability to bloom 

in the cold season. From an economic point of view, the cultivation of flowers in greenhouse is an 

important source of income. Due to the high density at which it is planted and in general the increased 

degree of intensity. 

Key words: Bulb,  Tulipa, phenological observations, flowers, cultivar. 

 

INTRODUCERE 

De-a lungul istoriei, omul a acordat o atenție deosebită plantelor cu flori. Această atenție 

reflectă cel mai adesea efortul etern al omului pentru frumusețe. Primele flori de primăvară ne sunt 

dragi fiecăruia dintre noi. Lalelele flori cu o gamă extrem de variată de culori și forme, se 

întrebuințează primăvara pentru decorarea parcurilor şi grădinilor, în ghivece şi ca flori tăiate, în 

buchete şi aranjamente florale [5].  

Prestanța și eleganța florilor de lalea au făcut ca această plantă să fie considerată o adevărată 

regină a grădinilor în sezonul de primăvară. Astfel, printre speciile bulboase ornamentale laleaua 

ocupă cel mai important loc având din ce în ce mai multă importanță în floricultura industrială. 

Pentru prima dată laleaua a fost cultivată în Olanda, în anul 1594. În perioada 2001-2003, în 

Olanda au fost cultivate lalele pe o suprafață de 10 700 hectare, din care doar 7% au fost cultivate cu 

speciile Tulipa fosteriana, Tulipa greigii şi Tulipa kaufmanniana, restul fiind ocupat de cultivaruri 

[4].  

Olanda produce circa 70% din producția mondială de bulbi, aici funcționează numeroase 

instituții de notorietate mondială precum: Secția de Bulbicultură a Universității Agronomice din 

Wagemingen, Centru Internațional de Bulbicultură, Associația Regală a Bulbicultorilor, Asociația 

Olandeză a Exportatorilor de Bulbi, Bursa bulbilor etc [3].  

Fondul genetic al speciei Tulipa gesneriana este foarte bogat, speciile luate în cultură beneficiază 

de atenția amelioratorilor la crearea de noi soiuri, fapt ce rezultă într-o largă diversitate, ajungându-se 

la flori cu calități inedite ca formă, vigoare, culoare, parfum. Existența unei asemenea diversități a 

materialului genetic introdus în cultură şi caracterul său deja ameliorat explică faptul că probabil nu a 

fost posibil să se stabilească cu certitudine care specii au furnizat aceste caractere, şi care în final au fost 

regrupate sub denumirea de Tulipa gesneriana L. [1]. 

Principalele obiective ale cercetării au fost de studia particularitățile de creștere și dezvoltare a 

unor cultivaruri de lalea în cultura forțată. 

Lalelele în mod obișnuit se cultivă în câmp, dar cultivate în spatii protejate şi supuse unor 

tratamente şi tehnologii adecvate, au capacitatea să înflorească în sezonul rece. Din punct de vedere 

economic, cultivarea florilor în cultură forțată reprezintă o importantă sursă de venituri. Datorită 

densității mari la care se plantează şi în general a gradului de intensivitate sporit [2].  

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Experiențele au fost fondate în teren protejat (seră de tip bloc) în cadrul gospodăriei țărănești 

,,Calmîș Natalia” s. Pănășești, r-nul Strășeni, gospodărie ce are ca activitate de bază creșterea florilor.  

Materialul biologic utilizat în cadrul experienței a fost reprezentat de 10 cultivaruri de lalea 

încadrate în 3 grupe: Darwin hybrid (Lalibelia, Hahuun);  Triumph (Dynasty, Mascara, Strong love, 

Alibi, Carnaval de Rio, Fan for two);  Franjurate (Mustang, Cacharel).  
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În experiența  a 2-a a fost studiată plantarea bulbilor în sol fără mulcirea V1 și plantarea bulbilor 

în sol cu mulcire (nisip de râu) V2.   

Experiențele montate au fost de tip monofactorial. Variantele experimentale fiind amplasate 

randomizat, în trei repetiții fiecare. Suprafața parcelei experimentale a fost de 1,5 𝑚2. În experiențe 

s-a aplicat tehnologia de cultivare specifică pentru producerea lalelelor în cultură forțată: desființarea 

culturilor precedente şi curățirea terenului; schimbarea stratului de sol pe adâncimea de 15-20 cm cu 

pământ de pădure la începutul fiecărui ciclu de cultură; definitivarea fertilizării cu turbă (10-12 

kg/mp) şi cu îngrășăminte (50-60 g/mp) de tip osmocote (NPK 15-9-11+ME) un îngrășământ 

granulat cu eliberare controlată și uniformă a elementelor nutritive pe parcursul a 3-5 luni;  

mobilizarea solului la 20-25 cm adâncime.   

Pentru plantare s-au folosit bulbi importați din Olanda. Bulbii de lalea sănătoși au tunicile de 

culoare brună-maronie, la plantare se folosesc bulbi bine maturați, tari, grei, cu discul nevătămat. 

Distanțele de plantare sunt foarte mici, de 2–3 cm, asigurându-se o densitate de 300–350 plante la 

mp. Adâncimea de plantare se va stabili astfel încât bulbul să rămână în afara substratului pe treimea 

superioară [6]. 

Este foarte importantă dirijarea factorilor de mediu (temperatura, umiditatea, iluminare) astfel, 

pe tot parcursul etapei de forțare propriu-zisă substratul se menține permanent reavăn iar umiditatea 

atmosferică se reglează la nivelul de 70–80 %. 

Pentru efectuarea cercetărilor s-au utilizat principiile metodologice şi metodele aprobate în 

ameliorarea genetică şi studiul speciilor floricole. Astfel, s-au efectuat evidențe biometrice pentru 

marcarea influenței particularităților biologice a cultivarurilor asupra creșterii şi dezvoltării plantelor. 

Determinarea înălțimii plantelor s-a efectuat prin metoda de măsurare la începutul perioadei de 

recoltare a tijelor florale. Numărul de frunze formate s-au determinat prin numărare. Diametrul 

butonului floral s-a efectuat în momentul începerii colorării butonului prin măsurare în zona cu 

diametru cel mai mare, iar înălțimea prin măsurare de la bază până la vârful butonului. 

Cercetările fenologice (începutul, sfârșitul înfloririi, perioada de înflorire, perioada de recoltare a 

tijelor florale) s-au efectuat prin examinarea vizuală. Perioada de recoltare s-a realizat în momentul 

când tijele și butonii florali au acumulat înălțimea și culoarea caracteristică soiului. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Creșterea lalelor în cultură forțată este un procedeu destul de anevoios ce necesită foarte mare 

grijă și supraveghere în permanență. Cultura forțată poate fi realizată printr-un ansamblu de măsuri 

agrotehnice care să determine ieșirea plantelor din repaus şi înflorirea lor într-o epocă total diferită 

decât cea normală, și are ca scop principal obținerea de flori în perioada cuprinsă de la sfârșitul 

culturilor târzii până la începutul celor timpurii (decembrie-martie). 

Specia Tulipa gesneriana şi lalele din grupa Darwin hybrid reunesc mai mult de 1100 de 

cultivaruri. Sortimentul de lalele pe an ce trece se mărește, apar soiuri și hibrizi mai cotați pe piață. Și 

în Republica Moldova se cultivă o diversitate foarte mare de soiuri de lalele pentru flori tăiate, însă de 

către cumpărături rămân a fi apreciate lalele clasice, cu culori de roșu, galben, roz, alb. 

Cultivarurile studiate au fost plantate în aceiași zi pentru a putea observa diferența fazelor de 

dezvoltare în funcție de numărul de zile de la plantare (Tab. 1). Soiurile au fost grupate după varietatea 

din care fac parte astfel, s-a observat diferența declanșării fazelor fenologice în funcție de soi cât și 

de la o varietate la alta. 

Din varietatea Darwin Hybrid au fost selectate soiurile Lalibelia și Hahuun la care s-au 

înregistrat o diferență de 3 zile la fazele de dezvoltare pe toată perioada de vegetație. Soiurile din 

această grupă în comparație cu celelalte varietățile Triumph și Franjurate au înregistrat cea mai lungă 

perioadă până la recoltarea tijelor florale fiind de 106-109 zile. Aceasta se poate datora și  faptului că 

după perioada de înflorire fac parte din grupa lalelelor târzii. În general soiurile din varietatea Darwin 

hybrid se evidențiază prin plante cu butonii florali de dimensiuni mari și tijele înalte, fapt ce le fac 

mai vulnerabile și necesită o atenție mai mare la cultivare.  
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Tabelul 1. Înregistrarea fazelor fenologice în funcție de particularitățile biologice  

ale soiurilor de lalea 

Varietățile Soiul 
Plantarea 

bulbilor 

Pornirea în vegetație 
Apariția butonului 

floral 

Colorarea butonului 

(15%) 

Data 
Zile de la 

plantare 
Data 

Zile de la 

plantare 
Data 

Zile de la 

plantare 

Darwin 

Hybrid 

Lalibelia 

17.11.2020 

24.01.2021 64 08.02.2021 83 06.03.2021 109 

Hahuun 21.01.2021 61 05.02.2021 80 03.03.2021 106 

Triumph 

Dynasty 25.12.2020 33 09.01.2021 52 04.02.2021 78 

Mascara 28.12.2020 36 12.01.2021 55 07.02.2021 81 

Strong 

love 
25.12.2020 33 09.01.2021 52 04.02.2021 78 

Alibi 27.12.2020 35 11.01.2021 54 06.02.2021 80 

Carnaval 

de Rio 
26.12.2020 34 10.01.2021 53 05.02.2021 79 

Fan for 

two 
28.12.2020 36 12.01.2021 55 07.02.2021 81 

Franjurate 
Mustang 05.01.2021 45 21.01.2021 64 16.02.2021 90 

Cacharel  08.01.2021 48 24.01.2021 67 19.02.2021 93 

 

Din varietatea Triumph au fost aleși hibrizii Strong love, Dynasty, Carnaval de Rio, Alibi, Fan 

for two, Mascara. Cel mai tardiv soi din acest grup este Strong love și Dynasty la care colorarea 

butonului floral s-a începutul după 78 zile de la plantare, fiind urmat de Carnaval de Rio, Alibi, Fan 

for two, Mascara diferența fiind de o zi de la un soi la altul. Această varietate are o perioadă medie 

de dezvoltare dar mai mica față de celelalte varietăți studiate, ceia ce este mai rentabil din punct de 

vedere a cheltuielilor efectuate în perioada de cultivare. De asemenea aceste soiuri sunt bine cotate 

pe piață din simplu motiv că au tulpinile bine dezvoltate, iar florile sunt destul de longevive, la fel 

sunt apreciate și pentru forma clasică a butonului floral. 

 Varietatea lalelelor Franjurate au o perioadă în medii de 90-93 zile, cu mici diferențe de la un 

soi la altul. Lalelele cu franjuri sunt apreciate datorită aspectului elegant, deși varietatea este destul 

de nouă pe piață se bucură de o atenție deosebită.  

Laleaua este o plantă geophytă rustică, rezistentă la frig. Pentru înrădăcinarea bulbilor este 

nevoie ca aceștia să treacă printr-o perioadă de temperaturi scăzute, de 4–50C timp de minim 8 

săptămâni, în funcție de soi (mai mult la soiurile târzii); limita maximă a temperaturii peste care bulbii 

nu mai înrădăcinează este de 130C. Temperatura optimă pentru creștere şi înflorire este de 14–160C, 

temperaturile mai ridicate asociate cu uscăciunea atmosferică scurtează foarte mult perioada de 

înflorire  [7]. 

Acest studiu a apărut în urma necesității de a cunoaște exact termenul de vegetație a fiecărui 

soi în parte, deoarece scopul principal este de a realiza tijele florale în perioada sărbătorilor de 

primăvară. Astfel, plantarea se va realiza eșalonat în funcție de varietate, în final se exclude riscul de 

a rămâne cu tije florale nevândute sau realizate la un preț mai mic . 

Creșterea şi dezvoltarea plantelor este influențată de o serie largă de factori printre care foarte 

importanți sunt: calitatea materialului săditor, condițiile ecologice precum și calitatea substratului de 

cultură, totalitatea acestora condiționând într-o măsură mai mică sau mai mare uniformitatea şi 

calitatea producției. 
Pentru culturile forțate sunt necesare substraturi ușoare şi foarte bine drenate, cu fertilitate moderată. 

Astfel a fost studiată metoda de plantare a bulbilor în sol fără mulcirea (V1) și plantarea bulbilor cu 
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mulcire (nisip de rîu)-V2 astfel, după plantare bulbii sunt acoperiți cu un  stratul de 3-5 cm nisip de 

râu. 

A fost aleasă metoda de acoperire (mulcire) a stratului de sol cu nisip deoarece, plantele nu 

preferă un sol care este tot timpul umed care se datorează și temperaturilor scăzute menținute în 

primele perioade de dezvoltare a bulbilor. Excesul de apă din sol care nu se drenează și stagnează 

devine un mediu propice pentru dezvoltarea ciupercilor și bacteriilor, care vor afecta plantele. 

 

Tabelul 2. Înălțimea plantelor în funcție de soi și procedeul tehnologic aplicat 
Varietatea Soiul V1-plantarea în sol fără 

mulcire, cm 

V2-plantarea în sol cu 

mulcire (nisip de râu), cm 

Darwin hibryd Lalibelia 51 54 

Triumph Mascara 44 48 

Franjurate Cacharel 33 41 

DL5%  6 8 

 

Din datele prezentate în tabel se evidențiază faptul că în funcție de  metoda de cultivare 

înălțimea plantelor variază, indici mai înalți înregistrându-se a V2. Cele mai înalte tije florale în 

funcție de soi sunt înregistrate la cele din grupa Darwin hybrid acesta corelând și cu particularitatea 

soiului din această grupă (tije înalte, viguroase). Cel mai complicat este să obținem tije florale la 

hibrizii din varietatea lalelelor Franjurate, deoarece acestea au o înălțime mai mică, însă pe piață sunt 

solicitate mai mult lalelele cu înălțimi mai mari. Înălțimea maximă obținută la soiul din varietatea 

lalele Franjurate a fost de 41 cm la varianta 2 plantarea bulbilor și mulcirea cu nisip de râu. De 

asemenea s-a observat că bulbii plantați și acoperiți cu nisip au fost mai puțin afectați de putregaiul 

cenușiu (Botrytis cinerea). 

La recoltare se va avea în vedere ca florile să aibă cozile suficient de lungi deoarece în 

dependență de lungimea tijei florale va varia prețul de realizare. Plantele cu flori de calitatea I trebuie 

să fie drepte cu o înălțime de la 40 cm.  

 

Tabelul 3. Calitatea tijelor florale în funcție de soi și procedeul tehnologic aplicat 
 

Varietatea 

 

Soiul 

Plante, 

buc/m2 

V1-plantarea în sol fără 

mulcire, cm 

V2-plantarea în sol cu 

mulcire (nisip de râu), cm 

Calitatea I Calitatea II Calitatea I Calitatea II 

Darwin hibryd Lalibelia 318 223 95 245 73 

Triumph Mascara 337 247 90 270 67 

Franjurate Cacharel 302 188 114 208 94 

 

Din datele tabelului se observă că în urma aplicării procedeului de  acoperire cu nisip s-au 

obținut în funcție de soi și varietate un număr mai mare de tije florale de calitatea I. Soiul Cachrel din 

varietatea lalele Franjurate este cel mai sensibil față de umiditatea mai înaltă din stratul de sol, iar 

metoda de acoperire cu nisip a contribuit pozitiv la obținerea unui număr mai mare de plante calitatea 

I. 

 

CONCLUZII 

Pentru obținerea lalelelor în cultura forțată este necesar de procurat bulbi vernalizați pentru 

scurtarea perioadei de obținere a tijelor florale; Asigurarea temperaturii optime pentru înrădăcinarea 

calitativă 100C, pentru creștere și înflorire 16-180C; Alegerea sortimentului de hibrizi cu diferit 

termen de maturitate pentru prelungirea perioadei de înflorire - varietatea Triumph (semitimpurii), 

varietatea Darwin Hibrid (târzii); La plantare se recomandă de acoperit bulbii cu nisip pentru a asigura 

o bună drenare a apei de la suprafața solului, evitarea îmbolnăvirii bulbilor, fixarea mai stabilă a 

bulbului, creștere mai calitativă a tijelor florale. 
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STUDIUL UNOR ELEMENTE TEHNOLOGICE LA CULTURA MORCOVULUI (D. 

CAROTA L.) 

 
V. BURDUJA, T. NOVAC  

Universitatea  Agrară de Stat din Moldova 

 

Abstract. The main objectives of the research were to study the particularities of growth and 

productivity of carrot hybrids. Materials of the study were the following carrot hybrids: Abaco F1, 

Bolivar F1, Cupar F1 - sortotype Shantene; Bangor F1 - sortotype Nantes. 

The carrot hybrids Bangor F1 and Abaco F1 produced the highest total yield 65,8 and 61,0 t/ha. 

The smallest percentage of non-standard carrot roots had the hybrid Bolivar F1 - sortotype Shantene.  

Key words: Hybrids, carrot, phenological observations, roots, yield. 

 

INTRODUCERE 

Morcovul (Daucus carota L.) este cunoscut de peste 4000 de ani, fiind cultivat în toate țările 

lumii. Rizocarpii se caracterizează prin diferite gusturi, forme și culori (de la alb, la violet). Morcovul 

este apreciat datorită numărului mare de substanțe nutritive care au efecte benefice asupra sănătății.  

În rizocarpii de morcov se conțin: apă 87,3%, zaharuri 6,89%, celuloză 1,39%, proteine 1,52%, acid 

ascorbic 3,9 mg/100 g substanță proaspătă, carotenoide 8,8 mg/100 g substanță proaspătă. Pe lângă 

cele menționate, acestea mai conțin vitaminele B1, B2 şi substanțele minerale: Na-1,79%, P-0,35%, 

K- 4,14%, Ca – 0,44%, Mg – 0,172 % (din substanța uscată) [1, 4].  

Soiul, hibridul este un important factor de producție recunoscut de știința agricolă cu un rol 

definitoriu în realizarea unor producții performante. Din această cauză, există o strategie specială 

pentru crearea, menținerea, multiplicarea şi folosirea în producție a celor mai competitive soiuri [1, 

5]. 

Folosirea soiurilor valoroase cât şi a hibrizilor cu productivitate sporită şi cu însușiri de calitate 

superioare, cu perioadă scurtă de vegetație, rezistenți la temperaturile scăzute din primăvară şi 

toamnă, uniformitatea rizocarpilor, rezistența la boli și dăunători reprezintă unul din mijloacele cele 

mai eficiente pentru mărirea producției legumicole, eșalonarea acesteia, diversificarea şi 

îmbunătățirea calitativă a produselor [2, 5]. 

Experiența şi practica multor unități legumicole au demonstrat faptul că soiurile și hibrizii noi 

introduși în cultură realizează în mod obișnuit sporuri importante de recoltă de până la 15% - 30%. 

La alegerea hibridului este necesar de consultat și comparat datele de productivitate cu cele 

disponibile ale altor cultivatori la nivel național, etc. Întrucât condițiile meteorologice sunt 

imprevizibile, cea mai de încredere cale pentru a selecta hibrizii potriviți este de a avea în vedere 

producțiile realizate din cursul anilor precedenți pe cât posibil pe o arie mai largă de locații. 

Obiectivele principale ale cercetării constau în studierea particularităților de creștere și 

dezvoltare a hibrizilor de morcov în funcție de tip (varietate), evaluarea în funcție de hibrid a 

randamentului recoltei și calitatea rizocarpilor formați. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

În vederea atingerii obiectivelor propuse, pe parcursul anilor 2019-2020 au fost fondate 

experiențe în cadrul gospodăriei țărănești ,,Burduja Vasile Nicolae”, gospodărie ce are ca activitate 

de bază cultivarea plantelor  legumicole. GȚ “Burduja Vasile Nicolae” a fost fondată în anul 2012. 

Teritorial gospodărie se află în sat. Băhrinești, r-nul Florești. 

Materialul biologic utilizat în cadrul experienței a fost reprezentat de 4 hibrizi de morcov, de 

tip Chantenay: Abaco F1; Bolivar F1, Cupar F1.  De tip Nantes: Bangor F1. 

Experiențele s-au desfășurat în conformitate cu cerințele de tehnică experimentală fiind 

amplasate randomizat, în trei repetiții fiecare. Suprafața parcelei experimentale a fost de 2 m2, 

aplicându-se tehnologiile de cultivare specifice și recomandate culturii de morcov.  
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Din punct de vedere metodologic, au fost folosite metodele specifice și recomandate pentru 

efectuarea cercetărilor în legumicultură.  

Principala metodă de lucru a fost observația, ce a fost completată cu diverse evidențe biometrice 

realizate în anumite perioade de vegetație a plantelor din cultură. Lucrul de cercetare s-a bazat pe 

observarea şi măsurarea plantelor incluse în studiu, fiind efectuate conform metodelor elaborate de 

către Белик В. (1979, 1992) Моисейченко В. [3]. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Calitatea materialului semincer, condițiile pedосlimatice, pregătirea terenului, etc. sunt factori 

ce influențează direct uniformitatea şi prосentul de răsărire a plantelor. Perioadele de semănat în 

funcție de an au fost diferite astfel, perioada de semănat când s-au înregistrat condiții favorabile fiind 

în anul 2019 – 02 martie, 2020 – 14 aprilie. 

 

Tabelul 1. Evidența perioadelor fenologice la cultura de morcov în funcție hibrid, zile 

Hibridul 

Semănat -

răsărirea în 

masă 

Perioada de la răsărire până la …… 

începutul formării 

rizocarpilor 

formarea deplină a 

rizocarpilor 

maturarea tehnică 

a rizocarpilor 

Tip Chantenay 

Abaco F1 21 23 71 92 

Bolivar F1 21 25 73 98 

Cupar F1 21 27 74 96 

Tip Nantes 

Bangor F1 22 26 72 95 

 

 Conform rezultatelor observațiilor fenologice prezentate în tabelul 1, perioada semănat -

răsărirea în masă a plantelor în medie a fost de 21 zile și nu a variat în funcție de hibrid. În funcție de 

an această perioadă s-a înregistrat la 18 zile (anul 2020) și 25 zile (anul 2019). Răsărirea în medie a 

plantelor a fost optimală ținând cont de specificul germinării mai îndelungate a semințelor. Morcovul 

este o plantă puțin pretențioasă la căldură. Semințele de morcov germinează lent, sunt acoperite cu 

un tegument dur impregnat cu uleiuri volatile, care întârzie umflarea lor. Semințele încep să 

germineze la o temperatură de +3... +4 °C.  

Începutul formării rizocarpilor cel mai timpuriu s-a înregistrat la hibridul Abaco F1, fiind de 23 

zile de la răsărire.  La ceilalți hibrizi luați în studiu această fază s-a evidențiat cu 2-4 zile mai târziu. 

Faza formării depline a rizocarpilor asigură utilizarea mai timpurie a producției, această fază la 

hibrizii menționați a fost de 71-74 zile de la răsărire. La hibridul Abaco F1 maturarea tehnică a 

rizocarpilor s-a înregistrat după 92 zile de la răsărirea plantelor, la ceilalți hibrizi studiați această fază 

s-a înregistrat cu 3-5 zile mai târziu. Densitatea plantelor la unitatea de suprafață a fost de 700 mii 

plante/ha. 

Durata fazelor fenologice este o însușire caracteristică pentru fiecare hibrid şi poate să se 

schimbe în funcție de condițiile climaterice, metodele agrotehnice care se desfășoară în perioada de 

vegetație. Schimbările pe parcursul perioadei de vegetație a plantelor se fac nu numai prin acțiunea 

factorilor mediului ambiant, dar şi prin acțiunea factorului uman.  

La morcov perioada de vegetație influențează fazele de creștere, dezvoltarea plantelor și durata 

acesteia determinând astfel, gradul de maturitate a rizocarpilor. 

În perioada de vegetație s-au efectuat observații asupra hibrizilor de morcov începând cu 

semănatul şi ultima recoltare a rizocarpilor. În urma acestor observații  s-a determinat că unele faze 

biologice a hibrizilor studiați diferă cu mult iar unele faze diferă în dependență de particularitățile 

morfologice şi biologice a hibrizilor cât şi de factorii climaterici care influențează direct sau indirect 

la creșterea şi dezvoltarea plantelor. 
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Tabelul 2. Dinamica formării aparatului foliar la hibrizii de morcov studiați. 

Hibridul 

Înălțimea rozetei, cm Numărul de frunze în rozetă, buc. 

începutul 

formării 

rizocarpilor 

maturarea tehnica 

a rizocarpilor 

începutul 

formării 

rizocarpilor 

maturarea tehnica 

a rizocarpilor 

Tip Chantenay 

Abaco F1 16,8 30,2 3,0 6,0 

Bolivar F1 21,4 38,5 5,0 9,0 

Cupar F1 18,4 35,3 4,0 7,0 

Tip Nantes 

Bangor F1 19,2 36,4 4,0 8,0 

 

Din hibrizii studiați se observă că cel mai înalt indice a înălțimii rozetei frunzelor s-a înregistrat 

la hibridul Bolivar F1 fiind de  21,4 și 38,5 cm respectiv. La acest hibrid și numărul de frunze în 

rozetă de asemenea a înregistrat cel mai înalt indice fiind de 5,0 și 9, 0 frunze în comparație cu ceilalți 

hibrizi studiați. În general și la hibrizii Bangor F1, Cupar F1 înălțimea rozetei a fost bine dezvoltată 

înregistrându-se indici înalți, la hibridul Abaco F1 s-a observat totuși un aspect mai rar a rozetei de 

frunze și care ulterior mult mai degrabă a început a se usca.  

Formarea, creșterea şi dezvoltarea sistemului foliar la plante depinde de specie, hibrid, 

agrotehnica aplicată, dar în mare măsură depinde și de condițiile mediului ambiant. 

Plantele deja acomodate în zona cu condiții favorabile de cultură formează un sistem foliar bine 

dezvoltat. Din experiența multor cercetători se demonstrează faptul că cu cât mai repede plantele 

formează un aparat foliar bine dezvoltat, cu atât productivitatea culturii e mai înaltă. Acest fapt se 

datorează în mare parte procesului de fotosinteză care se desfășoară în frunze, iar rolul principal în 

acest proces îi revine clorofilei 

 

Tabelul 3. Dinamica formării rizocarpilor la hibrizii de morcov studiați 

Hibridul 

Diametrul, cm Lungimea, cm 

începutul 

formării 

rizocarpilor 

maturarea tehnica 

a rizocarpilor 

începutul 

formării 

rizocarpilor 

maturarea tehnica 

a rizocarpilor 

Tip Chantenay 

Abaco F1 1,5 3,5 5,7 13,0 

Bolivar F1 1,8 3,8 5,0 12,4 

Cupar F1 1,2 3,4 6,1 14,2 

Tip Nantes 

Bangor F1 1,5 3,4 8,2 23,0 

 

Conform rezultatelor privind diametrul rizocarpului la maturarea tehnică se observă că acest 

indice nu a variat mult între hibrizi, fiind în medie de 3,5 cm. Diferențe între hibrizii studiați se 

observă la indicele lungimea rizocarpilor variind de la 12,4-23,0 cm, aceasta se datorează 

particularităților varietății. 
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Recoltarea rizocarpilor în anii 

menționați s-a realizat în I-a 

dec. a lunii noiembrie. 

Greutatea medie a 

rizocarpilor determină 

productivitatea culturii, acest 

indice s-a determinat în faza 

maturării tehnice a 

rizocarpilor. Astfel, putem 

menționa faptul că acest 

caracter a variat în dependență 

de variantă, este specific și 

diferit în funcție de hibrid. 

Cea mai mică greutate a 

rizocarpilor s-a evidențiat la hibrizii Abaco F1, Bolivar F1, Cupar F1este o particularitate a tipului 

Chantenay rizocarpi scurți, forma conică. 

 

Greutatea rizocarpilor a 

influențat direct 

productivitatea culturii la 

unitatea de suprafață. 

Astfel, se evidențiază cu 

cea mai mare producție 

hibridul Bangor F1 – 65,8 

t/ha  Cea mai joasă 

productivitate s-a 

înregistrat la hibridul cupar 

F1 fiind de 49,7 t/ha, la 

acest hibrid nu a fost 

observat fenomenul de crăpare a rizocarpilor. Cel mai accentuat procent de crăpare a rizocarpilor s-a 

evidențiat la hibridul Abaco F1, ceea ce a depreciat mult calitatea producției. 

 

CONCLUZII 

Hibrizii studiați după perioada de vegetație s-au încadrat în grupa de maturitate semitimpurii. 

Hibridul Bolivar F1 a înregistrat o recoltă mai scăzută însă uniformității rizocarpilor a fost cea mai 

înaltă în comparație cu ceilalți hibrizi studiați. La hibridul Bangor F1 la recoltarea rizocarpilor au fost 

unele dezavantaje, deoarece fiind mai lungi mulți au fost taiați. Hibrizii din tipul Nantes au rizocarpii 

alungiți astfel, este necesar să fie semănați pe teren modelat, ceea ce nu a fost posibil să fie realizat 

în cadrul gospodăriei. 
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ABORDĂRI NOI PRIVIND EVIDENȚA ANVELOPELOR ȘI ACUMULATOARELOR LA 

ENTITĂȚILE AGRICOLE 

 

I. COTOROS,  
Academia de Studii Economice a Moldovei 

 

Abstract. The activity of an agricultural entity is constantly based on the efficient use of fixed 

assets, in particular means of transport and agricultural machinery. In the process of using them, there 

is a need to change used tires and batteries. Tires with / or without a chamber are accounted for 

according to the way they are purchased: the purchase of tires, respectively batteries in all means of 

transport and during the period of operation of vehicles to change the old ones. This article analyzes 

the way of recording tires and accumulators in the means of transport within agricultural entities 

taking into account the new changes in the National Accounting Standards. 

Key words: tires; batteries; transport means; anticipated expenses; duration of use. 

 

INTRODUCERE 

Entitățile agricole, care dispun de mijloace de transport, în activitatea lor, procură anvelope și 

acumulatoare care ulterior sunt montate în locul celor uzate. Această situație apare din cauza că durata 

de utilizare (DU) a acestora este mai mică decât DU a mijloacelor de transport. 

Aceste elemente urmează a fi reflectate în evidența contabilă a entității în baza Standardului Național 

de Contabilitate ”Stocuri”. Începând cu 01.01.2020 au întrat în vigoare noile modificări la Standardele 

Naționale de Contabilitate (SNC) introduse prin Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 48 din 

12.03.2019, care au stabilit noi prevederi privind contabilizarea acestor tranzacții. Astfel, în varianta 

până la modificări punctul 42 din SNC ”Stocuri” prevedea ca “valoarea contabilă a stocurilor ieșite 

(consumate, vândute sau transmise terților) se contabilizează ca majorare a costurilor/cheltuielilor 

curente, imobilizărilor în curs de execuție etc. și diminuare a stocurilor”. În urma modificărilor 

introduce, acesta prevede ca “valoarea contabilă a anvelopelor și acumulatoarelor procurate separat 

de mijloacele de transport transmise în exploatare să fie contabilizate ca majorare a 

costurilor/cheltuielilor curente, imobilizărilor în curs de execuție etc. și diminuare a stocurilor. 

Conform politicilor contabile valoarea anvelopelor și acumulatoarelor procurate separat de mijloacele 

de transport poate fi decontată la costuri/cheltuieli curente în funcție de parcursul efectiv sau în alt 

mod stabilit de entitate.” 

Scopul studiului de caz constă în analiza particularităţilor privind evidența anvelopelor și 

acumulatoarelor la entitățile agricole 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Studiul reprezintă un studiu de caz pe baza entităţii agricole SRL “Agroimpex” 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Menționăm că a fost abrogat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.87 din 23 decembrie 2004 cu 

privire la modul de contabilizare a cheltuielilor aferente schimbului anvelopelor și acumulatoarelor 

la mijloacele de transport. Respectiv, entitățile agricole urmează să stabilească în politicile 

contabile care variantă de contabilizare urmează să aplice. Metoda aplicată depinde de specificul 

activității entității. De exemplu, dacă la entitate există un număr mic de unități de transport, care este 

utilizat în scopuri administrative, atunci pentru simplitatea evidenții contabile poate fi utilizată 

metoda decontării valorii integrale la cheltuieli curente a anvelopelor și acumulatoare transmise în 

exploatare. Însă, în cazul în care entitatea agrıcolă deține un parc mare de tractoare, combine etc. cu 

care execută lucrările agricole, atunci aceste costuri pot fi destul de semnificative și, respectiv, este 

mai adecvat de utilizat metoda decontării la costuri în funcție de volumul lucrărilor efectuate, durata 

de utilizare sau alt mod stabilit în politicile contabile. 

http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113039&lang=ro
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113039&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113873&lang=ro
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Este necesar de menționat, că, indiferent de metoda aleasă entitatea agricolă, trebuie să-și 

asigure un sistem de control al utilizării raționale a activelor existente, ca să nu fie admise achiziții 

nejustificate de anvelope și acumulatoare. Respectiv, organele de control vor atrage atenția asupra 

acestor cheltuieli/costuri în vederea respectării prevederilor art.24 alin (1) din Codul Fiscal care 

stabilește că se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate exclusiv 

în cadrul activității de întreprinzător. 

Pentru o prezentare mai clară a modului de aplicare a prevederilor noi, vom analiza în 

continuare un exemplu convențional: 

Exemplu: Entitatea agricolă SRL “Agroimpex” deține o autobasculantă, care este utilizat pentru 

livrarea încărcăturilor. În luna mai 2020 au fost procurate 6 anvelope noi cu o valoare de 4200 lei/ 

unitatea (inclusiv TVA). În aceeași lună anvelopele au fost montate pe autobasculanta deținută de 

entitate în schimbul anvelopelor uzate. Serviciile de montare a anvelopelor noi au fost prestate de 

terți și au constituit 600 lei (inclusiv TVA). 

Cazul 1. Entitatea SRL “Agroimpex” în Politicile contabile a stabilit că valoarea contabilă a 

anvelopelor procurate separat de mijloacele de transport transmise în exploatare se decontează la 

costuri/cheltuieli în valoare integrală la data transmiterii în exploatare. Astfel, în contabilitatea 

entității se vor efectua următoarele înregistrări contabile: 

1. Reflectarea procurării anvelopelor în baza Facturii fiscale: 

Dt 2116 “Anvelope și acumulatoare procurate separat de mijloacele de transport” - 21 000 lei 

Dt 5344 “Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” – 4 200 lei (21 000*20%) 

Ct 5211 “Datorii comerciale în țară” – 25 200 lei 

2. Reflectarea montării anvelopelor pe autobasculantă în baza Procesului verbal de 

montare a anvelopelor: 

Dt 712 “Cheltuieli de distribuire” - 21 000 lei 

Ct 2116 “Anvelope și acumulatoare procurate separat de mijloacele de transport” – 21 000 lei 

3. Reflectarea serviciilor de montare a anvelopelor prestate de terți în baza Facturii 

fiscale: 

Dt 712 “Cheltuieli de distribuire” - 500 lei 

Dt 5344 “Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” – 100 lei (500*20%) 

Ct 521 “Datorii comerciale în țară” – 600 lei 

Cazul 2.. Entitatea SRL “Agroimpex” în Politicile contabile a stabilit că valoarea anvelopelor 

procurate separat de mijloacele de transport se decontează la costuri/cheltuieli curente în funcție de 

parcursul efectiv. Pentru modelul achiziționat de anvelope a fost stabilit norma de parcurs în mărime 

de 100 000 km. În anul 2020 aceste anvelope au parcurs 40 000 km. Astfel, în contabilitatea entității 

se vor efectua următoarele înregistrări contabile: 

1. Reflectarea procurării anvelopelor în baza Facturii fiscale: 

Dt 2116 “Anvelope și acumulatoare procurate separat de mijloacele de transport” - 21 000 lei 

Dt 5344 “Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” – 4 200 lei (21 000*20%) 

Ct 521 “Datorii comerciale în țară” – 25 200 lei 

2. Reflectarea montării anvelopelor pe autobasculantă în baza Procesului verbal de 

montare a anvelopelor, unde se va indica norma de parcurs stabilită de entitate: 

Dt 261 “Cheltuieli anticipate curente” 

Ct 2116 “Anvelope și acumulatoare procurate separat de mijloacele de transport” – 21 000 lei 

Este necesar de menționat faptul că în prevederile SNC ”Stocuri” nu este indicat că anvelopele 

care se transmit în exploatare urmează să fie înregistrate la cheltuieli anticipate. Conform prevederilor 

punctului 42, valoarea contabilă poate fi decontată la costuri/cheltuieli curente în funcție de parcursul 

efectiv sau în alt mod stabilit de entitate. Respectiv, entitatea urmează să stabilească, în primul rând, 

dacă înregistrează în componența cheltuielilor anticipate valoarea anvelopelor montate. Totodată, 

prevederile punctului 8 din SNC ”Cheltuieli” stipulează că cheltuielile suportate în perioada de 

gestiune, dar care se referă la perioadele de gestiune ulterioare și depășesc pragul de semnificație 

stabilit în Politicile contabile, se recunosc ca cheltuieli anticipate. Pe măsura survenirii perioadelor 
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corespunzătoare, cheltuielile anticipate se decontează la cheltuielile curente prin metoda liniară sau 

prin altă metodă stabilită de entitate. 

3. Decontarea valorii anuale la cheltuielile perioadei în dependență de parcursul efectiv: 

Dt 712 “Cheltuieli de distribuire” – 8 400 lei 

Ct 261 “Cheltuieli anticipate curente” – 8 400 lei (21 000/100 000 * 40 000) 

4. Reflectarea serviciilor de montare a anvelopelor prestate de terți: 

Dt 712 “Cheltuieli de distribuire” - 500 lei 

Dt 5344 “Datorii privind taxa pe valoarea adăugată” – 100 lei (500*20%) 

Ct 521 “Datorii comerciale în țară” – 600 lei 

În opinia noastră serviciile de montare a anvelopelor nu trebuie reflectate la cheltuielile 

anticipate, deoarece nu se referă la perioadele de gestiune viitoare. 

Comparând ambele cazuri de reflectare în contabilitate, rezultă că în primul caz entitatea SRL 

“Agroimpex” va deconta la cheltuielile perioadei 21 500 lei (21 000 + 500), iar în al doilea caz – 8 

900 lei (8 400 + 500). Din alt punct de vedere primul caz este mai simplu și nu necesită calcule 

suplimentare, însă, în cazul doi urmează de efectuat calcule periodice pentru fiecare set de anvelope 

instalate separat și de întocmit înregistrări contabile (lunar, trimestrial, anual – în dependență de 

Politicile contabile ale entității) privind decontarea la cheltuieli a valorii reieșind din parcursul 

efectiv. Un aspect pozitiv reprezintă faptul că prin această metodă se realizează o evidență a 

anvelopelor montate și parcursul rămas. 

Pentru cazul doi este caracteristic faptul că cheltuielile anticipate se divizează în cheltuieli 

anticipate pe termen lung (contul contabil 171) și cheltuieli anticipate curente (contul contabil 261). 

Respectiv, la înregistrarea valorii contabile a anvelopelor și acumulatoarelor la cheltuieli 

anticipate urmează de stabilit corect contul contabil. Conform pct. 24 din SNC ”Prezentarea situațiilor 

financiare”, active circulante reprezintă activele ce se așteaptă să fie consumate în ciclul normal de 

activitate, vîndute sau primite în termen de 12 luni, iar activele imobilizate cuprind toate celelalte 

active, cu excepția celor circulante. Totodată, ciclul normal de activitate al unei entități reprezintă 

perioada de timp dintre momentul achiziționării activelor care sînt destinate procesării și momentul 

transformării lor în numerar.Când pentru o entitate acest ciclu nu este clar, durata lui se consideră 12 

luni. Stocurile care sunt vândute, consumate, procesate și creanțele care sunt achitate ca parte a 

ciclului normal de activitate într-o perioadă ce depășește 12 luni din data raportării, se 

consideră active circulante. Pentru anvelope este destul de greu de determinat termenul în care va fi 

parcursă norma stabilită, care poate fi mai mică sau mai mare de 12 luni. Respectiv, în cazul 

anvelopelor valoarea contabilă se va înregistra la cheltuieli anticipate curente. 

Acumulatoarele de obicei se decontează în dependență de DU, care este stabilită la transmiterea 

acestora în exploatare. Deci, în cazul când DU este mai mare de 12 luni (pentru unele tipuri durata de 

exploatare poate ajunge și mai mult de 24 luni), atunci valoarea acumulatoarelor urmează a fi 

înregistrată la cheltuielile anticipate pe termen lung, iar ulterior partea aferentă perioadei curente se 

transferă la cheltuielile anticipate curente. Însă, în practică în cele mai dese cazuri, contabilii reflectă 

valoarea acumulatoarelor transmise în exploatare direct la cheltuieli anticipate curente, ceea ce poate 

duce la denaturarea indicatorilor bilanțului contabil în cazul în care aceste valori depășesc pragul de 

semnificație. 

Alt aspect ce necesită abordare constă în faptul dacă entitatea are dreptul să aplice ambele 

metode simultan pentru diferite tipuri de stocuri, de exemplu, pentru anvelope să fie decontată valoare 

contabilă, reieșind din parcursul efectiv, iar pentru acumulatoare valoarea lor să fie decontată direct 

la costuri/cheltuieli curente în valoare integrală? Considerăm că răspunsul este afirmativ, deoarece în 

standard este menționat că conform politicilor contabile valoarea anvelopelor și acumulatoarelor 

procurate separat de mijloacele de transport poate fi decontată la costuri/cheltuieli curente în funcție 

de parcursul efectiv sau în alt mod stabilit de entitate. Rezultă că entitatea poate stabili oricare metodă 

de evidență în dependență de situația concretă la entitate. Însă, să nu uităm de principiu general pe 

care se bazează contabilitatea - permanența metodelor, care constă în aplicarea politicilor contabile 

în mod consecvent de la o perioadă de gestiune la următoarea. 
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În cazul în care entitatea stabilește că valoarea anvelopelor procurate separat de mijloacele de 

transport se decontează la costuri/cheltuieli curente în funcție de parcursul efectiv, apare următoarea 

întrebare: entitatea urmează să se conducă de prevederile Ordinului Ministrului transporturilor și 

gospodăriei drumurilor Nr. 124 din 29-07-2005 cu privire la aprobarea Normelor de parcurs și 

exploatare a anvelopelor pentru mijloacele de transport auto sau poate să nu se conducă de acest ordin 

și să stabilească normele sale de parcurs? Ordinul dat nu a fost abrogat și este destinat întreprinderilor 

din domeniul transportului auto și altor organizații care exploatează mijloace de transport auto pe 

teritoriul Republicii Moldova, în scopul planificării necesităților de anvelope, efectuării decontărilor 

financiare, stabilirii nivelului tarifelor și asigurării achitării impozitelor de către întreprinderi. 

Respectiv, considerăm că entitățile agricole urmează să se conducă de prevederile ordinului dat. Este 

de menționat că pentru modelele noi de anvelope și noile modele de automobile, pentru care nu sunt 

stabilite norme de exploatare, conducătorul entității este în drept să pună în aplicare, prin ordin pe 

entitate, normă provizorie în baza parcursului mediu al anvelopelor excluse din uz. 

 

CONCLUZII 

Concluzionând cele expuse, menționăm că modificările din SNC ”Stocuri” legate de evidența 

anvelopelor și acumulatoarelor procurate separat de mijlocul de transport au fost implementate pentru 

a acorda entităților posibilitatea de a alege independență de necesitățile informaționale ale entității 

între metoda simplificată și metoda care necesită o evidență mai strictă a stocurilor. 
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Abstract: The main geodetic measurement method of the horizontal deformations of the 

studied constructions is the microtriangulation method. In this work the manner of establishing of the 

directions in plan and of the magnitude of the horizontal deformation vector, corresponding to the 

maximal probability, is presented. 

Keywords: geodetic measurement, vector, microtriangulation method, deformation, 

horizontal. 

 

INTRODUCERE 

Ridicarea nivelului calitativ al construcțiilor și alegerea soluțiilor optime se realizează prin 

completarea calcului de rezistență și stabilitate cu cercetări de laborator pe modele și cu măsurători 

și observații pe construcții în natură, executate cu ajutorul unor aparate și metode de înaltă tehnicitate. 

Studiile construcțiilor prin metode geodezice se realizează prin efectuarea de măsurători ciclice 

unghiulare și/sau liniare, din punctele fixe din afara construcției, asupra punctelor încastrate pe 

construcție. Metoda microtriangulației este folosită la urmărirea comportării in situ a construcțiilor 

masive (baraje, viaducte, etc.), ca și a terenurilor din jurul acestora. 

 

 

REȚEAUA DE MICROTRIANGULAȚIE LA UN BARAJ ȘI CALCULUL VECTORULUI 

DE DEFORMAȚIE 

Calculul deformațiilor și deplasărilor unui baraj în arc, datorate în general apei din acumulare, 

se face într-un sistem de axe rectangulare X,Y ales astfel ca una din axe, X, să coincidă cu direcția 

presiunii hidrostatice (Fig.1). 

În componența rețelei intră patru categorii de puncte: puncte de control (mărci de vizare): P1 

P2,..., Pn, fixate pe paramentul aval al barajului, puncte de stație fixe (I, II, III, IV), din care se execută 

măsurătorile ciclice unghiulare/liniare, puncte de referință (K1,K2,K3), din care se execută 

măsurători directe, servind la determinarea schimbărilor punctelor de stație, și puncte de orientare 

(O1,O2,O3,O4), situate mai departe și fixate în terenuri foarte stabile. 

Datorită condițiilor dificile în care se execută urmărirea comportării construcției din punctele 

fixe, cea mai indicată metodă de tratare a măsurătorilor directe, din fiecare ciclu, este metoda 

măsurătorilor indirecte ponderate, folosind algoritmul Gh. Nistor [1]. În acest algoritm se execută 

determinarea vectorului deformației orizontale, care se face simultan pentru un număr Pj ( 𝑗 =  1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅) 

puncte de control, încastrate pe construcție, din punctele fixe de stație, în funcție de măsurătorile 

directe, de exemplu unghiurile orizontale βi (𝑖 =  1, 𝑟̅̅ ̅̅ ). Vectorul necunoscutelor este reprezentat de 

componentele vectorilor, cu matricea [1]: 
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Figura 1. Rețeaua de microtriangulație 

 

 

Cu ajutorul componentelor ΔXj și ΔYj (𝑗 =  1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅) se calculează vectorii deformațiilor orizontale 

și orientările în plan: 
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 .         (2) 

 

 

 

ELIPSA ERORILOR ȘI CURBA PEDALĂ 

Este stabilit că direcțiile pe plan de-a lungul direcțiilor axelor de coordonate au un maximum și 

un minimum, dar aceste valori nu indică erorile în cazul variației direcțiilor vectorului de deformație. 

S-a stabilit că domeniul de situare, cu o probabilitate cunoscută, este reprezentat de curba pedală 

generată de elipsa erorilor. Determinarea orientărilor elipsei erorilor pentru punctul de control j se 

obține cu ecuația trigonometrică ale cărei rădăcini  휃𝑗 ș𝑖 휃𝑗 ± 100𝑔
 determină direcțiile în lungul 

cărora vectorul deformației are un maximum și un minimum. 

 

                                                휃𝑗 =
1

2
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

2𝑄𝑋𝑗𝑌𝑗

𝑄𝑋𝑗𝑋𝑗
− 𝑄𝑌𝑗𝑌𝑗

  .                                             (3) 
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Aceste unghiuri reprezintă orientările axelor XA și YA ale elipsei erorilor din punctul determinat 

(Fig. 2). Unghiul de orientare a axei mari aparține intervalului [0g, 200g]. Valorile maxime și minime 

ale erorilor poziției în plan corespund cu semiaxele elipsei erorilor, calculate cu relațiile: 

 

      𝐴𝑗 = ±𝑠0√
1

2
(𝑄𝑋𝑗𝑋𝑗

+ 𝑄𝑌𝑗𝑌𝑗
+ 𝑞𝑗)  ,      𝐵𝑗 = ±𝑠0√

1

2
(𝑄𝑋𝑗𝑋𝑗

+ 𝑄𝑌𝑗𝑌𝑗
− 𝑞𝑗)  ,          (4) 

 

                                                    .0  >,4)( 22

jYXYYXXj
qQQQq

jjjjjj
++=                                     (5) 

 

Expresia razei vector, reprezentând eroarea vectorului pe direcția considerată, este: 

 

                                                               .sincos 2222 
 jj

BAS +=                                           (6) 

 

Aria curbei pedală (Gh. Nistor, Gh. Andricioaei, 1994) va fi: 
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2
𝐵𝑗

2 [(
𝐴𝑗

𝐵𝑗
)
2

+ 1] .                        (7) 

 

Se face observația că, pentru o elipsă, curba pedală poate avea suprafețe diferite funcție de 

raportul celor două semiaxe A și B. 

 

 

STABILIREA VALORII DE EXTREM A PROBABILITĂȚII, CORESPUNZĂTOR 

DIFERITELOR DIRECȚII DE SITUARE A PUNCTELOR DE CONTROL 

 

În [3] s-a stabilit relația ce permite calculul probabilității vectorului de deformație aparținând 

domeniului reprezentat de curba pedală generată de (Gh. Nistor, Gh. Andricioaei, 1996): 

                                        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 2. Elipsa erorilor și curba pedală             Figura 3. Direcțiile în plan și mărimile   
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Relația (8) prezentând dificultăți de accesare, se recomandă folosirea valorilor de minimum și 

maximum între care se situează PP, aceasta fiind probabilitatea vectorului deformației, situat pe 

domeniul reprezentat de curba pedală a elipsei erorilor. Aceasta se va exprima prin inegalitatea [2]: 

 

                                                  1 − exp (−
1

2
) ≤ 𝑃𝑃𝑗

≤ 1 − 𝑒𝑥𝑝 [−
𝐴𝑗

2+𝐵𝑗
2

8𝐴𝑗
2𝐵𝑗

2] .                                  (9) 

Valoarea maximă a probabilității este reprezentată de termenul trei al relației (9) și depinde de 

valorile semiaxelor, mai exact de raportul razelor. Pentru a observa acest lucru, inegalitatea (9) se 

poate scrie sub forma [3]: 

 

                                                0.3935 ≤ 𝑃𝑃𝑗
≤ 1 − 𝑒𝑥𝑝 [−

1

8
(
𝐴𝑗

𝐵𝑗
+

𝐵𝑗

𝐴𝑗
)
2

] .                               (10) 

 

Valoarea minimă a probabilității vectorului deformației orizontale a punctului de contol, se va 

obține în lungul direcțiilor [3], fig.3: 

 

                                                          𝜓𝑚𝑖𝑛 = 0,
𝜋

2
, 𝜋,

3𝜋

2
, 2𝜋 ,                                               (11) 

 

și corespunde probabilității când vectorul deformațiilor este situat în domeniul elipsei erorilor,  Pp = 

Pe = 0,3935. 

În raport cu axa X a sistemului inițial de axe de coordonate, punctul de control va fi determinat 

de direcțiile:              

                                                         휃𝑗;   휃𝑗 +
𝜋

2
;  휃𝑗 + 𝜋;  휃𝑗 +

3𝜋

2
;  휃𝑗 = 2𝜋.                                     (12) 

 

Alte puncte de extrem, care corespund direcțiilor în lungul cărora probabilitatea acceptă 

discuțiile, este maximă 

                                           𝜓𝑚𝑎𝑥;  𝜋 − 𝜓𝑚𝑎𝑥;  𝜋 + 𝜓𝑚𝑎𝑥;  2𝜋 − 𝜓𝑚𝑎𝑥                                     (13) 

    

sau față de axa inițială X a sistemului: 

 

                                  휃𝑗 + 𝜓𝑚𝑎𝑥;  휃𝑗 + 𝜋 − 𝜓𝑚𝑎𝑥;  휃𝑗 + 𝜋 + 𝜓𝑚𝑎𝑥;  휃𝑗 + 2𝜋 − 𝜓𝑚𝑎𝑥 .            (14) 

       

În formulele (13) și (14), unghiul 𝜓𝑚𝑎𝑥 se calculează cu relația [1]: 

 

                                                          𝜓𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠√
𝐵𝑗

2

𝐴𝑗
2+𝐵𝑗

2 ,                                                  (15) 

 

unde unghiul 𝜓𝑚𝑎𝑥  se află între axa XA și deviația considerată. 

 

În final, de-a lungul celor patru direcții, definite de valorile unghiulare (13) probabilitatea 

maximă se calculează cu relația: 

                                                 𝑃𝑃𝑚𝑎𝑥
= 1 − 𝑒𝑥𝑝 [−

1

8
(
𝐴𝑗

𝐵𝑗
+

𝐵𝑗

𝐴𝑗
)
2

] ,                                          (16) 

care reprezintă termenul trei al inegalității (10). În lungul direcțiilor cu probabilități maxime, se 

calculează eroarea medie pătratică a vectorului deformației orizontale a construcției studiate în 

punctul considerat Pj, cu expresia vectorului rază a curbei pedală: 

 

                                               .sincos
max

22

max

22

max


 jj
BAS +=                                               (17) 
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STUDIU DE CAZ 

Considerând că raportul semiaxelor este Aj/Bj=7,6/2,5=3 în punctul de control Pj, probabilitatea 

situării vectorului deformației orizontale pe curba pedală cu maximum 𝑃𝑃𝑗
=

0,7579 𝑠𝑎𝑢 75,79%, formula (15) pe direcțiile date de unghiurile ψ1=79g76c, ψ2=120g24c, 

ψ3=279g76c , ψ4=320g24c , unde ψmax s-a calculat cu relația (17). 

 În lungul celor patru direcții în plan: Pj-1, Pj-2, Pj-3, Pj-4 (Fig. 3), și mărimea erorii vectorului 

de deformație orizontală, corespund probabilității maxime. Eroarea vectorului 𝑆Ψ𝑚𝑥
= 3,36, foarte 

apropiată de eroarea semiaxei mici, Bj=2.5, ceea ce este remarcabil. 

 

CONCLUZII 

În cazul determinării vectorului deformației orizontale din fiecare punct de control, este 

obligatoriu să se analizeze posibilitățile de obținere a celor mai mici erori, pe directiile deformațiilor. 

Se va urmări ca geometria rețelei de microtriangulație să conducă la configurații care să asigure 

erori mici pe direcția deformării. Când nu este posibilă cunoașterea dinainte a direcțiilor deformării, 

atunci podarele vor trebui să fie niște cercuri, în acest caz erorile vor fi aceleași pe toate direcțiile din 

punctul de control. 
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Abstract. MDT reprezintă un produs de bază în domeniul geospațial. Generarea acestuia poate 

fi realizată din produse cartografice în format raster sau vector, din măsurători LiDAR sau prin 

derivare din imagini fotogrammetrice. Indiferent de sursa datelor este important fluxul de generare 

folosit și evaluarea corectă a calității modelelor. Centrul Național de Cartografie desfășoară proiectul 

de actualizarea a MDT la nivelul întregii țări pe baza datelor din proiecte proprii sau ale Agenției de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară și pe baza datelor provenite din recepția lucrărilor de specialitate. 

În prezenta lucrarea sunt descrise cele trei versiuni ale MDT realizate, iar ca studiu de caz sunt tratate 

în detaliu două tile-uri pentru care este evaluată calitatea produsului final. 

Cuvinte cheie: MDT, LiDAR, rezoluție, RMSE, CNC 

 

INTRODUCERE 

Modelul digital al terenului (MDT) este o reprezentare continuă și simplificată a suprafeței 

terenului, fiind o etapă importantă în procesul de obținere a unui plan topografic. MDT-ul conține 

caracteristicile terenului, precum liniile de rupere, punctele caracteristice și alte informații derivate 

(Davidović, 2015). Atât măsurătorile terestre cu instrumente optice tip stație totală, receptoare GNSS, 

cât și datele fotogrammetrice și cele LiDAR pot conduce la generarea de produse tip MDT. O altă 

metodă de generare a MDT-ului este prin conversia produselor cartografice existente (Manu, Boroica, 

Tivig, & Costea, 2017).  

Generarea MDT din date LiDAR este cea mai importantă aplicație a scanării laser. Generarea 

MDT-ului cuprinde etapele de pre-procesare a datelor, filtarea punctelor la sol și interpolarea. Pre-

procesarea datelor se referă la eliminarea erorilor grosolane, de tip cotă sau/și de tip intensitate. 

Filtarea punctelor la sol de cele non-sol se realizează prin diverse metode, de exemplu: segmentare-

clasificare, analize statistice (Chen, Gao, & Devereux, 2017). În software-ul Cloud Compare este 

implementată metoda de filtatre Cloth Simulation, cu ajutorul căreia sunt extrase punctele la sol din 

norul de puncte dat (Zhang, et al., 2016). Există diferite metode de interpolare pentru obținerea MDT-

ului de tip raster: deterministice sau stohastice (Hartkamp, De Beurs, Stein, & White, 1999). Metoda 

IDW (interpolare cu ponderarea inversului distanței), NN (metoda vecinului natural), NeN (metoda 

vecinului apropiat) sunt exemple de metode de interpolare des folosite (Garnero & Godone, 2013). 

Metoda de interpolare are o mare influență asupra calității modelului digital. Astfel, dacă punctele de 

grid au o densitate mică sau există informații lipsă, atunci calitatea MDT va fi scăzută. Procesul de 

generare poate prezenta dificultăți în zonele cu mari modificări de teren, în zonele de intravilan etc.  

Procesul de evaluare a calității MDT-ului se bazează pe următoarele criterii de calitate: 

complexitatea morfologică a suprafeței terestre, densitatea datelor de intrare, rezoluția MDT și 

prezența sau caracteristicile vegetației (Căteanu & Ciubotaru, 2020). Pentru fiecare criteriu, poate fi 

implementată o procedură de evaluare a calității. Evaluarea calității poate fi efectuată prin compararea 

modelului cu un set de date de referință precise (validare externă) sau prin căutarea inconsecvențelor 

din interiorul acestuia fără utilizarea datelor de referință (validare internă). Actualmente pe plan 

național și internațional este utilizată validarea externă pe baza punctelor determinate la teren printr-

o tehnologie sau o metodă mai precisă decăt cea de generare a MDT-ului. Cea mai uzuală metodă de 

validare internă a MDT-ului, obținut din date LiDAR, este validare încrucișată. Acestă tehnică 

implică separarea setului de date inițial (norul de puncte filtrat), înaintea etapei de interpolare, în două 

seturi: unul utilizat pentru predicție și celălalt pentru validare. Cea mai importantă caracteristică a 

acestei metode este alegerea corectă a datelor de validare, care trebuie să conțină suficiente observații 

pentru a asigura semnificația statistică a rezultatelor (Anderson, Thompson, & Austin, 2005). 
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MATERIAL ȘI METODĂ 

Una dintre activitățile Centrului Național de Cartografie (CNC) este actualizarea Modelului 

Numeric al Terenului pentru întreg teritoriul României. Datele obținute sunt transmise Agenției 

Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară care le administrează în mediul web, în cadrul 

proiectului Licența pentru o Guvernare Deschisă - OGL ROU 1.0.  

Prima versiune a modelului digital al terenului pentru întreaga suprafață a României a fost 

generată pe baza curbelor de nivel din proiectul CNC: Actualizarea curbelor de nivel corespunzătoare 

hărții topografice a României la scara 1:50.000, derulat în perioada martie 2014 - martie 2015. 

Echidistanța curbelor de nivel este de 10 m la câmpie și 10-20 m în zona de munte, generând o eroare 

medie pătratică la nivel național de 9.11 m. Procesul de generare al MDT cuprinde: extinderea 

limitelor vector ale județelor cu 100 m, decuparea curbelor de nivel după limita extinsă a județelor și 

crearea gridului folosind metoda de interpolare bicubică și opțiunea de umplere a golurilor, cu 

rezoluția de 20m. 

MDT-ul versiunea 1 a fost generat la nivel de județ, rezultând 41 de fișiere tiff (municipiul 

București și județul Ilfov au fost generate într-un singur fișier, ținând cont de forma județelor), cu 

rezoluția spațială de 20 m. 

Versiunea 2 a modelului digital al terenului pentru întreaga suprafață a României pornește de 

la datele din versiunea anterioară, la care se adaugă MDT-urile recepționate de CNC până în anul 

2019.  

Tabelul  1: Sursele de date utilizate la generarea MDT-ului național v2 
Nr. 

Crt. 

Zona Date Inițiale An Recepție Format Rezoluție 

(m) 
1 Bazin Hidrografic Siret LiDAR 2011-2012 .xyz 1 

2 Bazin Hidrografic Ialomița- 

Călmățui- Mostiștea 

LiDAR 2012 .asc 2 

3 Bazin Hidrografic Olt LiDAR 2009 .xyz, .txt 1 

4 Laki II (S1) LiDAR 2019 .geotiff 1 

5 Bazin Hidrografic Argeș LiDAR 2013 .asc 1 

6 Buzău derivat fotogrammetric 2008 .txt 10-25 

7 Bazin Hidrografic Prut-Bârlad LiDAR 2012-2013 .img 5 

8 Orașe: Brașov, Constanța, 

Ploiești, Târgoviște, București 

derivat fotogrammetric 2008-2009 .asc 1 

Unirea mai multor tipuri de MDT care, în unele situații se suprapun, a fost efectuată cu ajutorul 

instrumentului Combine/Compare Terrain Layers, metoda Average Elevation din software-ul Global 

Mapper. Datele finale cuprind 41 de fișiere MDT cu rezoluții de 2, 5 și 10 metri. 

     Figura 1: Rezoluție MDT v2                Figura 2: Surse date MDT v3  

Versiune 3 a modelului digital al terenului pornește de la datele din versiunea 2, la care se 

adaugă MDT-urile generate în cadrul Agenției de Informații Geospațiale a Apărării (AIGA), datele 

pentru suprafața S2 din cadrul proiectului LAKI II (Land Administration Knowledge Improvement) 

şi din datele recepţionate în cadrul CNC până la sfârşitul lunii octombrie 2020 (Tabel 2).  
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Tabel 2: Sursele de date utilizate la generarea MDT-ului național v3 
Nr. 

Crt. 

Zona Date Inițiale An 

Recepție 

Format Rezoluție 

(m) 

1 Întreg Teritoriul României – AIGA derivat fotogrammetric 2012 .img 5 

2 LAKI II (S2) LiDAR 2020 .geotiff 1 

3 Autostrada Tg. Mureş – Ditrău – 

Tg. Neamţ 

LiDAR 2020 .las 1 

 

Generarea MDT s-a realizat cu metoda prezentată anterior, prin fuziunea MDT-urilor din 

diferite surse de date (figura 2). MDT-ul versiunea 3 este un produs național la scară largă, cuprinzând 

un număr de 189 tile-uri (40km x 40km) cu rezoluțiile de 1, 2, 5 și 10 metri (figura 3). Rezoluţia 

MDT a fost aleasă funcţie de acoperirea cu sursele de date menționate, astfel: 

➢ peste 65% acoperire cu date cu rezoluţie de 1 metru, rezoluţia tile-ului MDT este de 1 metru; 

➢ între 30% şi 65% acoperire cu date cu rezoluţie de 1 metru, rezoluţia tile-ului MDT este de 2 

metri; 

➢ sub 30% acoperire cu date cu rezoluţie de 1 metru, rezoluţia tile-ului MDT este de 5 metri. 

 

 

Figura 2: Rezoluție MDT v3  Figura 3: Situația procentuală a rezoluției  MDT v3 (Octombrie 

2020) 
REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Analizând graficul din figura 4, putem concluziona că rezoluția spațială cu procentul cel mai 

mare la nivel național este de 5 m, fiind superioară rezoluțiilor din versiunile anterioare (20 m și 10 

m). 

Putem menționa că generarea MDT-ului versiunea 3 pe zona bazinului hidrografic Prut-Bârlad 

s-a realizat anevoios din cauza formei și a numărului mare de tile-uri ca entităţi individuale de MDT-

uri corespunzătoare. De asemenea, au fost realizate operații suplimentare de generare a MDT-urilor, 

fiind necesară utilizarea a mii de tile-uri din recepţii pentru un tile de MDT final cu rezoluţia de 1 

metru.  

Pentru exemplificarea procesului de actualizare și evaluare a preciziei MDT-ului au fost 

selecționate  două zone complexe și distincte ca formă de relief care corespund tile-urilor H15 și F08 

(figura 5). În Tabelul 3 sunt evidențiate sursele de date și rezoluțiile spațiale ale MDT-ului aferent 

celor 2 tile-uri. 
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Figura 5: Cota terenului MDT: (a) F08; (b) H15 

Tabel 3: Sursa datelor și rezoluția MDT pentru tile-urile F08 și H15 

 

În urma unei analize vizuale se poate observa îmbunătățirea calității produsului MDT de la 

versiunea 1 la versiunea 3. În figura 6 am evidențiat acest aspect pe o zonă muntuoasă din tile-ul F08. 

Dificultatea generării MDT-ului pe zone muntoase cu pantă abruptă este un fapt cunoscut în literatura 

de specialitate. Rezultatul obținut în versiunea 3 pe zona analizată este de calitate superioară, lucru 

demonstrat prin analiza vizuală cât și prin precizia obținută. 

 
Figură 6: Detaliu MDT pentru tile-ul F08 în cele 3 versiuni 

Fluxul de lucru pentru evaluarea calității MDT-ului, elaborat pentru proiectul național este redat 

schematic în figura 7. Precizia MDT a fost calculată pe baza punctelor din rețelele naționale, atât de 

triangulație, cât și de nivelement. Alegerea punctelor din rețelele naționale pe care s-a făcut evaluarea 

preciziei altimetrice s-a realizat în două etape: selecție automată în mediul GIS, cu instrumente 

adecvate și selecție manuală pe baza diferenței de cotă calculată. Toate operațiile descrise în figura 7 

au fost realizate în software-ul ArcGIS.  
Din analiza graficelor rezoluție-RMSE pentru tile-ul H15 se poate observa că pentru versiunea 3 cu 

rezoluția spațială de 1 m, pe baza celor 93 de puncte de coordonate cunoscute, a fost obținută cea mai 

bună precizie, de 1 m. Pentru tile-ul F08 au fost calculate precizii de aproximativ 12 m în versiunile 

1 și 2, iar versiunea 3 a generat o precizie de 1.6 m la rezoluția MDT de 2 m. 
 

 

 

Tile MDT v1 MDT v2 MDT v3 

Sursa Date Rezoluție 

(m) 

Sursa Date Rezoluție 

(m) 

Sursa Date Rezoluție 

(m) 

F08 
Proiect CNC 

Curbe de nivel 
20 

BH Olt + Proiect 

CNC Curbe de nivel 
10 

BH Olt + MDT 

AIGA + Laki II 
2 

H15 
Proiect CNC 

Curbe de nivel 
20 

BH Prut-Bârlad + 

BH Siret + Proiect 

CNC Curbe de nivel 

5 

BH Prut-Bârlad + 

BH Siret + MDT 

AIGA 

1 
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Figura 7: Flux de lucru pentru evaluarea preciziei MDT (tile-ul H15) 
 

 

 

 

 

Figura 8: Rezoluții spațiale și eroarea medie pătratică calculată la nivel de tile pentru cele 3 versiuni 

 

CONCLUZII 

În cele trei versiuni cu surse de date diferite se poate observa o îmbunătățire a rezoluției și 

preciziei altimetrice a MDT. Pentru versiunea 1 au fost folosite fișiere vector conținând curbele de 

nivel aferente scării 1:50000. Versiunea 2 a fost realizată pe baza MDT din versiunea v1 și a datelor 

provenite din recepția lucrărilor de specialitate. CNC este autoritate națională în domeniu și asigură 

recepția lucrărilor din domeniul Geodeziei, Cartografiei, Fotogrammetriei și Teledetecției. Cea mai 

recentă versiune a MDT-ului, versiunea 3, are la bază MDT-urile generate în proiecte din cadrul 

AIGA, cu rezoluția de 5 m și toate lucrările recepționate la CNC până în Octombrie 2020, cu rezoluții 

superioare, de 1-2 m. 

MDT-urile pentru versiunile 1 și 2 au fost generate la nivel de județ, rezultând 41 de fișiere. În 

cazul versiunii 3, MDT-urile au fost obținute la nivel de tile (189 fișiere), ceea ce a facilitat evaluarea 

corectă a calității produsului rezultat, luând în considerare și rezoluțiile diferite la nivel de tile. 
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Abstract: In the perspective of the sustainable development of the vineyard and fruit growing 

sector in Romania, the European Union finances projects for the extension, modernization and 

maintenance in good conditions of the vineyard and fruit growing plantations, especially of those 

with tradition. The realization of these projects through systematic cadastre works would have the 

effect of obtaining a better rehabilitation and protection of the vineyards/fruit trees areas. Through 

these systematic cadastre works carried out at the level of administrative-territorial unit, the situation 

of the existing real estates in the cadastral/ topographic plan and in the previous land registers, 

changes according to the current technical-legal situation. 

Keywords: land registry, systematic cadastre, vineyard and fruit growing plots. 

 

INTRODUCERE 

Pentru obţinerea unui sistem integrat de cadastru şi carte funciară, Agenţia Naţională de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară a început cu anul 2015 să deruleze Programul Naţional de Cadastru 

şi Carte Funciară (PNCCF), cu termen final anul 2023, care are ca obiectiv prioritar înregistrarea 

sistematică a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al României la nivelul actualei organizări 

administrative. Programul este finanţat din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară, din fondurile externe nerambursabile ale Uniunii Europene şi din bugetul local 

a unităţilor administrativ-teritoriale. Sub aspectul conţinutului entităţilor de bază, s-au redefinit: 

imobilul reprezintă terenul, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-

teritoriale, aparţinând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral 

unic, fiind înscris într-o carte funciară. Totodată, Uniunea Europeană vine în sprijinul reformei 

sectorului viticol şi pomicol din România, prin finanţarea proiectelor de reabilitare a acestui sector, 

dorind în deosebi, protejarea zonelor viticole şi pomicole tradiţionale. 

Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se realizează pe baza lucrărilor tehnice, 

economice şi juridice de introducere ale sistemului unitar de cadastru şi carte funciară, reglementate 

prin Legea nr. 7/1996, publicată cu modificările şi completările ulterioare. Prin realizarea acestor 

lucrări la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau a sectoarelor cadastrale, se obţine baza de 

date referitoare la bunurile imobile [1]. 

În cazul terenurilor cu destinaţie şi utilizare agricolă urmează să fie realizate pe baza datelor 

tehnice ale cadastrului, o serie de sisteme informaţionale, atât pentru principalele categorii  de 

folosinţe agricole (arabil, păşuni, fâneţe, vii şi livezi), cât şi pentru toate categoriile de lucrări de 

îmbunătăţiri funciare. 

Estimarea actuală pentru înregistrarea sistematică a imobilelor, care a fost efectuată de către 

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, citează un număr total de 40 milioane de 

imobile din care: 8 milioane de imobile (20%) situate în unităţile administrativ - teritoriale urbane şi 

32 milioane de imobile (80%) în unităţile administrativ-teritoriale rurale. 

 

LUCRĂRI DE CADASTRU SISTEMATIC 

Studiul de caz îl constituie imobilul agricol, identificat prin numărul cadastral 145973, aflat în 

administrarea Staţiunii Didactice, Ferma Vasile Adamachi, a Universităţii de Ştiinţele Vieții Iaşi 

(figura 1).  

În cadrul proiectelor de extindere, modernizare şi menţinere în stare bună a plantaţiilor viticole 

şi pomicole, realizate pentru arealul în suprafaţă de 32,7923 ha, s-a urmărit eficientizarea lucrărilor 

tehnologice mecanizate, prin configurarea parcelelor viticole/pomicole în suprafeţe mai mari, dar 
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ţinând cont de relieful amplasamentului [2].  

Imobilul agricol, începând cu anul 2007, a fost inclus în zona extinsă a intravilanului 

Municipiului Iaşi, prin aprobarea Planului Urbanistic General al Primăriei Municipiului Iaşi, şi 

intabulat în anul 2008, atribuindu-se număr cadastral de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară din Iaşi, prin avizarea documentaţiei de Carte Funciară. 

Geoportalul programului eTerra, a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 

asigură o localizare rapidă a imobilelor intabulate în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, prin 

căutare după număr cadastral, şi o imagine de ansamblu a mozaicului de parcele intabulate. Acest 

sistem integrat de cadastru şi carte funciară ar trebui elaborat ca un sistem de tip „multiscop”, 

permiţând inventarierea şi gestionarea suprafeţelor agricole într-o bază de date obţinută, prin lucrări 

de cadastru sistematic, atât sub aspectul funcţiei tehnice, cât şi al funcţiei economice [4, 5]. 

 
Figura 1. Localizarea rapidă a imobilului intabulat în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale 

(UAT), prin căutare după număr cadastral, pe geoportalul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară 

 

Informaţiile sistemului de tip „multiscop” trebuie să fie cunoscute şi utilizate de către toţi 

agenţii economici, de tip persoană juridică sau fizică, precum şi de instituţiile publice locale şi/sau 

judeţene. 

Reconfigurarea și modernizarea parcelelor viticole/pomicole – studiu de caz 

 Dezvoltarea durabilă a sectorului viticol şi pomicol din România este obţinută, în special, prin 

proiectele de extindere, modernizare şi menţinere în stare bună a plantaţiilor viticole şi pomicole cu 

tradiţie, finanţate de Uniunea Europeană. Dacă aceste proiecte s-ar realiza prin lucrări de cadastru 

sistematic, ar avea ca efect obţinerea unei mai buni reabilitări şi protejări a zonelor viticole/pomicole 

specifice zonei.  

Pentru revalorificarea imobilului agricol, aflat în administrarea Staţiunii Didactice Ferma 

Vasile Adamachi a Universităţii de Ştiinţele Vieții Iaşi, într-o primă etapă, până în anul 2014,    s-au 

reconfigurat şi modernizat parcele ocupate cu plantaţii viticole pe o suprafaţă de 13,8 ha şi de 7,9 ha 

cu pomi fructiferi [3], din fonduri europene, prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură ( figura 2). 

La elaborarea proiectelor de modernizare a plantaţiilor viticole/pomicole, s-au avut în vedere:  

- principalele condiţii pedoclimatice specifie zonei de nord-est a României, pentru a asigura o 

favorabilitate mai bună soiurilor plantate;  
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- alegerea de soiuri mai productive, de o calitate superioară, rezistente la boli şi ger;  

- alegerea ca măsură antierozională de combatere a eroziunii solului, plantarea rândurilor 

paralel cu direcţia generală a curbelor de nivel;  

- eficientizarea lucrărilor mecanizate prin configurarea parcelelor în suprafeţe mai mari, în 

funcţie de relieful amplasamentului. 

 
 

Figura 2. Planul cadastral al arealului de studiu, privind utilizarea parcelelor cadastrale, pe categorii 

de folosinţă, în anul 2014 

Într-o a doua etapă, după anul 2014 până în anul 2020, prin reconfigurarea parcelelor ocupate 

cu plantaţii viticole pe o suprafaţă de 14 ha şi de 7,7 ha cu pomi fructiferi şi modernizarea din fonduri 

europene, prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, s-au obţinut parcele 

viticole şi pomicole mai mari, în medie în suprafaţă de 1,1 ha (figura 3). 
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Figura 3. Localizarea plantaţiilor viticole/pomicole în cadrul unui imobilul intabulat 

 

Prin lucrările de cadastru se realizează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, pe sectoare 

cadastrale, următoarele obiective: identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în 

documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe planuri şi hărţi cadastrale. 

Prin sistemul integrat de cadastru şi carte funciară permite obţinerea următoarele date 

informaţionale de bază: 

- cunoaşterea informaţiilor tehnice, economice şi juridice ale imobilului; 

- asigurarea publicităţii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor 

juridice, precum şi a altor raporturi juridice, prin conţinutul şi obiectul cărţii funciare; 
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- furnizarea de date instituţiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare si pieţei 

imobiliare, precum şi pentru lucrările de investiţii; 

- asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi a creditului ipotecar. 

Prin sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se urmăreşte realizarea, la nivelul unităţilor 

administrativ-teritoriale, a următoarele obiective:  

- identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor 

prin natura lor şi reprezentarea acestora pe planuri şi hărţi cadastrale, precum şi stocarea  datelor pe 

suporturi informatice; 

- identificarea şi înregistrarea proprietarilor, precum şi a altor deţinători legali de imobile şi a 

posesorilor, sub diverse forme; 

- furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a 

obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de instituţiile abilitate; 

- publicitatea imobiliară, care asigură opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor 

personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror raporturi juridice supuse publicităţii, 

referitoare la imobile. 

Apreciem ca Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, să identificate imobilele 

agricole, care au în componenţa lor plantaţii viticole/pomicole, prinse în lucrările de cadastru 

sistematic a Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, derulat de Agenţia Naţională de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru a încuraja utilizatorii acestor plantaţii să acceseze proiecte 

de extindere, modernizare şi menţinere în stare bună a plantaţiilor viticole şi pomicole, finanţate din 

fonduri europene. Lucrările de cadastru sistematic realizate la nivel de unitate administrativ-

teritorială, asigură actualizarea informaţiilor tehnico-juridice ale imobilelor existente în planul 

cadastral/topografic. 

Prin reconfigurarea parcelelor ocupate cu plantaţii viticole pe o suprafaţă de 13,8 ha şi de 7,9 

ha cu pomi fructiferi şi modernizarea din fonduri europene, prin intermediul Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură, s-au obţinut parcele viticole şi pomicole mai mari, în medie în 

suprafață de 0,8 ha ( figura 4). 

 
Figura 4. Dinamica suprafeţelor plantaţiilor viticole/pomicole raportată la numărul de parcele 

cadastrale a imobilului agricol studiat 

 

Instituţiile care gestionează datele informaționale ale terenurilor agricole ar  trebui să elaboreze 

sisteme de tip „multiscop”, atât în scopul revalorificării potenţialului arealor ocupate cu plantaţii 

viticole/pomicole, cât şi în vederea continuării tradiţiei specifice regiunii de est şi nord-est a 

României. 

 

CONCLUZII 

Integrarea proiectelor de extindere, modernizare şi menţinere în stare bună a plantaţiilor viticole 

şi pomicole, în special a celor cu tradiţie în lucrări de cadastru sistematic, ar avea ca efect obţinerea 

unei mai bune reabilitări şi protejări a zonelor viticole/pomicole specifice regiunii. 

Sistemul informaţional al terenurilor agricole ar trebuie elaborat ca un sistem de tip „multiscop” 
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la nivel de unitate administrativ-teritorială şi să furnizeze în orice moment, date tehnice, economice 

şi juridice actuale. Aceste informaţii asupra terenurilor cu destinaţie agricolă trebuie să fie cunoscute, 

atât de către agenţii economici de tip persoană juridică sau persoană fizică, cât şi de toate instituţiile 

publice ale comunităţilor locale, judeţene sau de interes general. 

Elaborarea proiectelor agenţilor economici şi  a instituţiilor publice pe baza informaţiilor 

sistemelor de tip „multiscop”, ar avea ca efect dezvoltarea durabilă a sectorului viticol şi pomicol din 

România. 
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DETERMINATION OF A NEW GRAVIMETRIC QUASIGEOID FOR ROMANIA 
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Abstract. The project of modeling a gravimetric quasigeoid for Romania is carried out in 

stages, based on the gravimetric measurements in the area of each county, in the gravimetric points 

of the 0, 1st and 2nd order gravimetric network, in the checkpoints (with GNSS/levelling data) and 

also in the new designed points. 

The remove-compute-restore technique was used to remove the long-wavelength component 

from Global Geopotential Model (GGM) and effect of the short-wavelength signal by applying terrain 

corrections, to compute residual geoid heights, and to restore the effect of the GGM and topography.  

In this article are presented the main activities that took place in the period 2016-2021 for 

creating the projects in the counties of Romania and the results obtained till now as well as the 

perspective for the next years. 

Keywords: gravimetric measurements, Stokes FFT, GNSS/levelling data, gravimetric 

quasigeoid model 

 

INTRODUCTION 

For accomplishing the rehabilitation and modernization measures of the National Geodetic 

Network of the precision leveling by determining a quasi-geoid for Romania’s area, according to the 

strategy of the National Agency for Cadaster and Land Registration, and considering the 

recommendations of the EUREF subcommittee of the International Association of Geodesy on 

improving European quasigeoid by gravimetric determination, geometric leveling and GNSS, the 

National Center of Cartography (NCC) will achieve in the next years the execution of the project 

"The determination of a quasigeoid for Romania’s area". 

In the project, the NCC will perform relative gravimetric measurements on the gravimetric 

points from the national gravimetric network for the transmission of gravity to the new determined 

points, on the checkpoints and control points in which geometric leveling determinations and GNSS 

determinations have been done within the project “Rehabilitation of the leveling precision network 

Ist and IInd order through recognition and GPS determinations in specific points”, consistent with 

class D national geodetic network (NGN)” or the NGN class B and C. 

 The project aims to improve the transformation grid on altitudes and to improve the digital 

elevation model and orthophotomap through which the Romania’s topographical reference plan 

(TOPRO 5) is updated – support for the implementation of the National Programme for Cadaster 

and Land Book and for carrying the acceptance of works for registration of real estates in the land 

book. An accurate 3D geospatial network will provide support and control for the implementation of 

advanced technologies in order to get the cadastral plans in cities / municipalities prescribed within 

the project LAKI II and III, by LIDAR flying and digital photogrammetric restitution.  

 

MATERIALS AND METHOD 

For performing gravimetric measurements during the projects were used Scintrex relative 

gravimeters - Autograv CG5 with 1 microGal reading resolution and Scintrex - Autograv CG6 with 

0.1 microGal reading resolution. 

In order to achieve the adjustment of the gravimetric measurements, the corrections necessary 

to reduce gravimeter readings were first applied. 

Reduced gravimetric data were placed in a functional model comprising independent readings 

given by the following equation 

    (1) 

in which: 

)()()( 0 tDzFNgvtl +++=+
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- t - time measurement; 

- l: reading low value of the instrument; 

- v: correction; 

- g: gravity value of the station; 

- N0: a constant bias; 

- ΔF(z): calibration function; 

- z: reading gravimeter; 

- D(t): gravimeter drift function  

Assuming that there are n number of measurements, observation equations of the form (1) are 

written in the form of a matrix 

, with the weighting matrix P  (3) 

where: 

- Lb: a vector containing the relative gravity measurements; 

- V: a vector containing corrections; 

- A: matrix coefficients; 

- X: a vector containing the unknowns. 

Using least-squares adjustment, the estimates of unknowns are obtained 

 (4) 

and the a posteriori covariance matrix of  

  (5) 

In order to statistically test the relevance of the adopted parameters, Student test has been used, 

and in order to calculate a posteriori variant test has been used. To test the existence of gross 

errors, test τ (Alan J. Pope, 1976) and the matrix of the cofactors corrections Qvv have been used. 

The new gravimetric quasi-geoid model for Romania will be done using the remove - compute 

– restore algorithm.  

In step 'remove', represented by relation (6), the long-wavelength gravitational effects of a 

global geopotential model ∆𝑔𝐺𝐺𝑀 (EGM08 / GOCE), and the high frequency local terrain effects 

∆𝑔𝑅𝑇𝑀 are removed from the free air anomalies ∆𝑔𝐹𝐴,, resulting in smooth residual gravity anomalies 

∆𝑔𝑟𝑒𝑠. 

∆𝑔𝑟𝑒𝑠 = ∆𝑔𝐹𝐴 − ∆𝑔𝐺𝐺𝑀 − ∆𝑔𝑅𝑇𝑀  (6) 

The effects of the terrain ∆𝑔𝑅𝑇𝑀 are computed using RTM approach (Forsberg, 1984) where 

only the topographic irregularities relative to a smooth mean height surface is taken into account.  

The smooth surface can be constructed by low-pass filtering of the detailed DTM to transform 

it into a coarse and smooth topography grid. The RTM is given by (Forsberg 1984) 

     (7) 

where 𝐻𝑟𝑒𝑓 and 𝐻 are the heights of the reference grid and the detailed grid respectively, and 

𝐶𝑇 is the classical terrain correction. 

In the 'compute' step, the Stokes integral is applied to the residual gravity anomalies ∆𝑔𝑟𝑒𝑠 to 

generate the residual height anomaly 휁∆𝑔𝑟𝑒𝑠
using the Fast Fourier Transform (FFT).  

For this calculation, the implementation of GRAVSOFT’s SPFOUR (Forsberg, 2002) function 

is used, according to relation 8, which removes the effects of any remaining long wavelength 

harmonics. 

𝑆𝑚𝑜𝑑(𝜓) = 𝑆(𝜓) − ∑ 𝛼(𝑛)
2𝑛+1

𝑛−1
𝑃𝑛𝑐𝑜𝑠𝜓𝑁

𝑛=2   (8) 

In the “restore” step, the components removed in the first step are restored back to the residual 

height anomaly 휁∆𝑔𝑟𝑒𝑠
, in the form of the height anomaly 휁𝐺𝐺𝑀 computed from a global geopotential 

model (EGM08 / GOCE) and the height anomaly  휁𝑅𝑇𝑀  as a result of the effects of the terrain . This 

process is presented according to equation (9). 

휁 = 휁∆𝑔𝑟𝑒𝑧
+ 휁𝐺𝐺𝑀 + 휁𝑅𝑇𝑀  (9) 

AXVL
b =+

bTT
PLAPA)AX

1(ˆ −=

X̂
12

0ˆ
(ˆˆ −= PA)AΣ

T

X


2



252 

Finally, the gravimetric height anomalies are corrected on the basis of the geometric height 

anomalies obtained in the check and control points, determined with GNSS technology and by 

geometric leveling measurements. 

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

The gravimetric quasigeoid is made entirely (including gravimetric measurements, GNSS 

determinations, geometric leveling measurements, data processing and quasigeoid determination) for 

the counties Bihor, Arad, Hunedoara, Cluj, Alba, Mureș, Sibiu, Harghita, Brașov, Covasna, Gorj, 

Dolj Olt, according to the situation presented in fig. 2. For 4 counties (Timis, Caras-Severin, 

Mehedinti and Teleorman) the gravimetric works and data processing are completed, and the 

generated quasigeoid is in the testing phase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - The progress of the works for the determination of the quasigeoid for Romania (graphical 

representation in geographical coordinates) 

The gravimetric quasigeoid was tested by computing and analyzing the differences 𝛥휁 in the 

height anomalies using the relation (10) 

𝛥휁 = 휁𝑔𝑒𝑜𝑚 − 휁𝑔𝑟𝑎𝑣 (4) 

where 휁𝑔𝑒𝑜𝑚 is the geometric height anomaly computed at the check and control points, and 

휁𝑔𝑟𝑎𝑣 is the gravimetric height anomaly computed at the same points. The statistical situation of 

differences in height anomalies 𝛥휁 is presented in Table 1. 

Table 1. – The statistical situation of differences in height anomalies 
Data Mean  

m] 

Standard dev. m] Min.  

m] 

Max.  

m] 

1230 check and 

control points 
-0.003 0.030 -0.164 0.167 

 

CONCLUSIONS 

The interpolation accuracy of the new points in the grid with the new gravimetric quasigeoid 

depends on the distribution of gravimetric points and check and control points, the accuracy of 

determining these points by gravimetric measurements, GNSS technology and geometric leveling 

measurements, the accuracy of other data used to generate the quasigeoid. It is estimated that, for the 

counties illustrated in fig. 2 with the new quasigeoid gravimetric, the interpolation accuracy of the 

new points is around 10-12 cm. 
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To sum up, a more accurate coordinate transformation on altitudes will be provided, based on 

ellipsoidal altitudes gotten with GNSS technology and height anomalies to be interpolated from the 

new gravimetric quasigeoid, making important steps forwards, as well, to get a more accurate digital 

elevation model for the achievement of the orthophotomap and for carrying out the systematic 

cadastral activities included in the National Programme for Cadaster and Land Registration 2015-

2023. 
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Abstract. Republica Moldova , într-o perioadă relativ scurtă de timp, a fost supusă unei reforme 

cardinale a relațiilor funciare care constă în trecerea de la proprietatea publică a statului la proprietatea 

privată asupra terenurilor. Această reformă a fost inevitabilă și argumentată social-economic. 

Totodată realizarea ei a tras după sine un complex de probleme ce ține de utilizarea eficientă a 

resurselor funciare limitate. Necesitatea unui Sistem de reglementare a relațiilor funciare este una 

actuală în dezvoltarea social-economică a țării. Scopul prezentului studiu științific constă în analiza 

procesului de reglementare a relațiilor funciare în condițiile implementării formelor noi de utilizare 

eficientă și durabilă a terenurilor, evaluat sub aspect conceptual, sistemic, metodologic, instituțional.  
Cuvinte cheie: cadastru, reformă funciară, piață funciară, drept funciar, reglementare, 

subvenționare, consolidare. 

 

INTRODUCERE 

Tematica abordată este de mare actualitate datorită modificărilor ce au avut loc în domeniul 

relațiilor funciare și în dezvoltarea proprietății funciare, datorită necesității perfecționării bazelor 

metodologice și practice de reglementare a relațiilor funciare cât și a necesității implementării unui 

nou sistem de reglementare a acestor relații. Relațiile funciare sunt relații de proprietate și reprezintă 

subiectul prezentului studiu științific. Conținutul social, economic și ecologic al relațiilor funciare 

amplasează această categorie printre cele mai importante relații din toate cele existente.  

Relațiile funciare actuale își au începutul în ultimul deceniu din secolul trecut, însă până în 

prezent, bazele teoretice și metodologice ale acestora au rămas la etapa incipientă. Nu se dezvoltă în 

ritmuri necesare cadrul legislativ autohton. Codul Funciar, adoptat în 1991, care a avut scopul 

reînviorării proprietății private asupra terenului, inclusiv, asupra relațiilor funciare, bazate pe 

proprietatea privată, a rămas la același nivel și în prezent, cu toate, că condițiile implementării 

proprietății funciare deja s-au schimbat radical. 

În situația creată este necesară implementare unei concepții noi privind relațiile funciare, care 

ar lua în considerație totalitatea conținutului și formelor de proprietate asupra terenului, existente la 

ziua de astăzi, cu scopul eficientizării lor de mai de parte, în interesul societății și al proprietarilor 

actuali, precum și al generațiilor viitoare de cetățeni ai Republicii Moldova. Soluționarea acestei 

probleme necesită studii fundamentale în aspect conceptual, metodologic și instituțional. Necesitatea 

reglementării relațiilor funciare este una obligatorie și trebuie racordată la standardele UE. Cadrul 

legislativ trebuie să reacționeze neîntârziat la toate schimbările care au loc în societate și să aibă un 

impact reglementator asupra întregului proces de dezvoltare a relațiilor funciare. Relațiile funciare 

nereglementate juridic pot avea o influență negativă asupra dezvoltării țării în ansamblu. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

La baza elaborării lucrării au fost utilizate mai multe materiale informative: cadrul legislativ al 

Republicii Moldova ce ține de domeniul relațiilor funciare; articolele științifice axate pe problematica 

abordată în lucrare; experiența națională și internațională în domeniu; materialele obținute de autor 

în baza cercetărilor efectuate. În cadrul articolului au fost aplicate de către autor mai multe metode 

științifice de studiu: analiza, sinteza, inducția, deducția, abstracția științifică.  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Reglementarea relațiilor funciare include formarea și stabilirea unui complex de raporturi între 

subiecți, scopul cărora constă în regularizarea unor situații neclare. Particularitățile procesului de 
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reglementare a relațiilor funciare reies din necesitatea aplicării corecte în timp și în spațiu a unui 

complex de principii și metode concrete, scopul cărora este de a crea condiții favorabile de dezvoltare 

a obiectului (fondului funciar) și subiectului. Aplicarea corectă a metodelor de reglementare a 

relațiilor funciare poartă un conținut metodologic [1, pag.47]. În practică sunt aplicate mai multe 

metode de reglementare a relațiilor funciare: prin lege (reglementare forțată), amiabilă, stimulativă. 

Totuși cele mai eficiente s-a dovedit a fi metodele economice stimulatorii bazate pe sisteme de 

subvenționare, creditare, investiții, privilegii fiscale etc. Necesitatea obiectivă a aplicării 

metodologiei reglementării relațiilor funciare este pe larg recunoscută în practică. Orice stat modern, 

cu un regim democratic, cu o economie dezvoltată, nu poate fi perceput ca atare fără un sistem eficient 

de reglementare a relațiilor funciare, de cadastru și publicitate imobiliară, ultimele devenind, prin 

funcțiile sale importante, obligatoriu [2, p. 17]. 

Etapizarea procesului de reglementare a relațiilor funciare privit prin prisma consecutivității 

aplicării metodelor, poate avea următorul conținut: 

- aplicarea metodelor cu o manifestare liberă între subiecții relațiilor funciare; 

- aplicarea normelor de drept în procesul de reglementare a relațiilor funciare, ca metode 

obligatorii; 

- aplicarea metodelor combinate prin manifestarea liberă și a normelor obligatorii. 

Dreptul funciar reprezintă o necesitate și un scop al reglementării relațiilor funciare. De 

menționat că, în consecutivitatea proceselor și a fenomenelor, relațiile funciare au evoluat înaintea 

dezvoltării dreptului.  

Relațiile funciare și dreptul funciar constituie două forme de exprimare a societății, la prima 

vedere – contradictorii. Relațiile funciare au o tendință și un conținut de manifestare liberă obiectivă. 

Dreptul funciar are scopul principal de a reglementa relațiile în interes social. Relațiile funciare și 

dreptul de proprietate asupra terenului au un conținut integru și absolut necesar în procesul dezvoltării 

societății în ansamblu. Totodată, relațiile funciare constituie o derivată a evoluției în dinamică a 

raporturilor de proprietate. Dreptul funciar asupra proprietății reprezintă o intervenție a societății în 

procesul reglementării relațiilor funciare (figura 1.1). 

 
Fig. 1.1. Obiectivitatea dreptului și a relațiilor funciare 

Sursa: Elaborat de autori în baza cercetărilor științifice efectuate 

Rolul statului în formarea cadrului legislativ, în calitate de instrument ce influențează relațiile 

funciare este semnificativ. Prin inițiativa statului, în Republica Moldova a fost implementat Registrul 

bunurilor imobile în calitate de mecanism de protecție a dreptului asupra terenului. Rolul statului în 

relațiile funciare este de a implementa cât mai corect politicile orientate social.  

Dezvoltarea dreptului reprezintă o urmare a dezvoltării relațiilor funciare. În procesul utilizării 

terenurilor apar un șir de restricții, obligațiuni, interese, priorități etc. care urmează a fi reglementate 

prin elaborarea și/sau actualizarea cadrului legislativ. Un rol important în acest context îi revine 

Sistemului de reglementare a relațiilor funciare, care va include următoarele componente:  

- sistemul legislativ care include, la rândul său, atât elaborarea, cât și implementarea actelor 

normative; 

- sistemul instituțiilor care participă la reglementarea relațiilor funciare; 

- sistemul registrelor aplicate în procesul de reglementare; 

- piața funciară ca o totalitate de raporturi ce se formează în cadrul cererii și ofertei. 

Terenul agricol (domeniul agricol) – obiect al relațiilor funciare 

Relațiile funciare – obiect al dreptului funciar 

Dreptul funciar – categorie socială 

Legea – mecanism de realizare a dreptului funciar 
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O altă structură în procesul reglementării relațiilor funciare poate fi mai puțin efectivă. 

Conținutul activităților Sistemului de reglementare a relațiilor funciare include următoarele: 

- analiza procesului de reglementare; 

- elaborarea sau selectarea mecanismelor de reglementare a relațiilor funciare; 

- implementarea metodelor de reglementare a relațiilor funciare; 

- exercitarea controlului asupra implementării metodelor de reglementare a relațiilor funciare. 

Perioada actuală în dezvoltarea relațiilor funciare are particularitățile sale dictate de dezvoltarea 

domeniilor de bază ale societății (industrie, agricultură etc.). Potrivit unor autori (D. Palmer), în unele 

țări în dezvoltare, printre care și Republica Moldova, situația relațiilor funciare este amplificată de 

nivelul slab dezvoltat al relațiilor de drept. D. Palmer susține, că modificarea relațiilor funciare este 

motivată de dezvoltarea civilizației, iar țările în dezvoltare se mai confruntă cu problema administrării 

nesatisfăcătoare a resurselor funciare [4]. 

O problemă importantă și actuală a Sistemului de reglementare a relațiilor funciare este 

echilibrul demografic în domeniul rural. Subestimarea problemei la etapa inițială, inclusiv și prin 

motivul dezaprecierii rolului Sistemului de reglementare a relațiilor funciare, deja a creat un 

asemenea dezechilibru demografic în spațiul rural. Pentru a reține tineretul în localitățile rurale, sunt 

necesare de întreprins următoarele acțiuni:  

- în primul rând, de implementat o politică subvențională adecvată; 

- în al doilea rând, de egalat condițiile de viață la sate și orașe; 

- în al treilea – de a prelungi moratoriul la vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole persoanelor 

străine. 

Reforma fundamentală a relațiilor funciare, desfășurată în țările în curs de dezvoltare (mai ales 

în fostele republici ale URSS), au provocat diferite fluxuri de migrație a populației [5].  

Pentru desfășurarea procesului de reglementare a relațiilor funciare există structura 

instituțională. La rândul său, structura instituțională activează în baza cadrului legislativ. Etapele 

principale în dezvoltarea cadrului legislativ-normativ al procesului de reglementare a relațiilor 

funciare includ:  

- Elaborarea codului funciar nou în corespundere cu situația actuală a sistemului de relații 

funciare;  

- Dezvoltarea cadrului legislativ-normativ funciar existent;  

- Elaborarea unui set de legi noi, regulamente, instrucțiuni, necesare în procesul de reglementare 

a relațiilor funciare de proprietate. 

Structura instituțională în cadrul procesului de reglementare a relațiilor funciare este foarte 

importantă și responsabilă de monitorizarea procesului și de elaborarea măsurilor efective. În prezent 

în Republica Moldova nu există o structură instituțională echilibrată care să dispună de un cadru 

juridic respectiv. 

Un rol important în cadrul sistemului de reglementare a relațiilor funciare o au autoritățile 

publice, prin elaborarea cadrului legislativ, elaborarea politicilor economice și ecologice. Nivelul de 

dezvoltare a societății este adecvat nivelului de activitate a autorităților publice. Un exemplu elocvent 

în acest sens, poate fi situația creată în Republica Moldova. Din lipsa cadrului legislativ reglementator 

al relațiilor funciare, a cărui elaborare reprezintă funcția directă a autorităților publice respective, 

politicile economice (de subvenționare, creditare, investiționale etc.) sunt slab dezvoltate.  

Practica UE și a altor țări au constatat rolul pozitiv al comisiilor funciare din cadrul consiliilor 

locale. Aceste comisii și-au demonstrat rolul lor pozitiv și în procesul de privatizare dar apoi 

neargumentat au fost uitate. Este necesar de a le restabili. Evident că funcțiile lor vor fi altele dar în 

contextul relațiilor funciare actuale. 

Analizând atât practica mondială, cât și practica Republicii Moldova în domeniu, pot fi 

evidențiate, în opinia autorului, trei aspecte structurale generale ale sistemului de reglementare a 

relațiilor funciare: de drept, economice și ecologice. De asemenea, este important și faptul, că 

aspectele structurale menționate pot fi considerate și etape importante în dezvoltarea sistemului de 

reglementare a relațiilor funciare. 
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CONCLUZII 

Studiile efectuate în cadrul elaborării articolului a permis autorilor să formuleze următoarele 

concluzii principale: 

1. Sistemul de reglementare a relațiilor funciare reprezintă veriga principală a procesului de 

reglementare în ansamblu și include următoarele componente: 

- cadrul legislativ de desfășurare a procesului de reglementare a relațiilor funciare; 

- structura instituțională a Sistemului de reglementare a relațiilor funciare; 

- structura registrelor dreptului funciar, care însoțesc procesul de reglementare a relațiilor 

funciare; 

- piața funciară, care implementează în practică concepția reglementării relațiilor funciare. 

2. Sistemul de reglementare a relațiilor funciare trebuie să se axeze în viitorii 10-15 ani pe trei 

probleme importante: 

- sociale, stoparea migrației, revenirea populației, condiții de viață la nivel înalt; 

- economice, subvenționarea producătorilor agricoli, creditarea investițiilor, piața de desfacere; 

- ecologice, protecția resurselor naturale limitate. 

Toate acestea necesită a fi începute prin crearea unui cadru legislativ nou (Codul funciar nou). 

3. Sistemul de reglementare a relațiilor funciare se propune a fi compus din două niveluri cu 

funcții și împuterniciri concrete. La nivel republican (central), Sistemul de reglementare a relațiilor 

funciare va avea funcțiile: 

- elaborarea politicilor în domeniu; 

- elaborarea cadrului legislativ; 

- elaborarea cadrului metodico-metodologic. 

La nivelul autorităților publice locale, Sistemul va implementa metodologiile de reglementare 

a relațiilor funciare. 
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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ОЦЕНКИ ЖИЛЫХ ДОМОВ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

О. БУЗУ, Е. ДОМИНИК  
Технический Университет Молдовы 

 

Abstract. The aim of the study was to identify the peculiarities and priority of the valuation 

methods in determining the taxable value of residential houses in countryside. The issues hindering 

the valuation of the objects for taxation have been identified. The ways of expanding the database of 

real estate transactions in countryside have been suggested. The role of valuation results, obtained in 

applying the cost method and the comparison-of-sales method in determining total real estate market 

value, have been defined on the basis of specific examples. 

Key words: real property market, valuation of dwelling houses, methods of valuation, ad 

valorem property taxation. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди большого количества реформ, осуществляемых в национальной экономике, одной 

из актуальных является реформа налоговой системы, в частности создание эффективной 

системы налогообложения недвижимости. В Республике Молдова внедряется новая 

адвалорная система налогообложения недвижимого имущества, предполагающая расчет 

суммы налога от рыночной стоимости объектов. Соответственно, возникает проблема 

рыночной оценки всех видов объектов недвижимого имущества в целях налогообложения, в 

том числе жилых домов в сельской местности. Оценка данной категории объектов 

представляет научный и практический интерес. В настоящее время не разработана 

методология оценки этих объектов, не выявлены особенности организации работ по сбору 

данных и оценке жилых домов в селах. Вместе с тем, потребность в рыночной оценке этих 

объектов отмечена и со стороны органов местного публичного управления в контексте 

ожидаемой децентралицации публичных финансов.  

Учитывая актуальность темы исследования, авторы определили следующую цель: 

внести вклад в создание методологической основы для оценки жилых домов в сельской 

местности для налогообложения. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: выявить проблемы, затрудняющие оценку жилых домов в сельской 

местности в Республике Молдова; определить особенности применения рыночных подходов 

при оценке жилых домов в селах; провести сравнительный анализ и выявить наиболее 

приемлемые методы оценки этой категории объектов недвижимости. 
  

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении исследования использовались общенаучные методы исследования: 

теоретические и эмпирические, абстрагирование и конкретизация, гипотезы. Следуя 

рекомендациям национального законодательства, авторы провели теоретическое 

исследование методов оценки недвижимого имущества – метода сравнительного анализа 

продаж и затратного метода, выявили их преимущества и недостатки в условиях слабо 

развитого рынка, каким является рынок жилых домов в селах. Доходный метод не 

рекомендован законодательством для определения рыночной стоимости объектов жилья в 

сельской местности из-за отсутствия рынка аренды. 

Эмпирическая часть исследования состояла в определении рыночной стоимости 12 

индивидуальных жилых домов, расположенных в пяти районах и АТЕ Гагаузия. Для 

определения рыночной стоимости каждого из домов были применены два метода оценки и 

определены отношения результатов, полученных каждым из методов к итоговой рыночной 

стоимости объектов оценки. 
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Для выявления и систематизации проблем, возникающих при оценке объектов 

недвижимого имущества в сельской местности, авторы применили методы анализа и синтеза 

и идентифицировали проблемы, возникающие на этапе сбора исходных данных об объектах 

оценки (в большинстве своем это проблемы институционального характера), а также 

проблемы методологического плана, возникающие при применении рыночных методов 

оценки на слаборазвитых рынках.  

В продолжение исследования авторы воспользовались методом абстрагирования от 

влияния фактора местоположения, факторов внешней среды, конструктивных особенностей 

объектов оценки.  

Вместе с тем была проверена гипотеза о том, что в методологическом плане метод 

сравнительного анализа продаж в наибольшей степени позволяет определить рыночную 

стоимость объектов недвижимости.  

В заключении исследования, на основе монографического метода и метода 

сравнительного анализа были выявлены особенности оценки жилых домов в сельской 

местности для налогообложения. Исследование было выполнено на основании данных 

Агентства Государственных Услуг, находящихся в публичном доступе 

(http://www.asp.gov.md/), данных Регистра объектов недвижимого имущества, источников 

Интернета, книг, монографий, статей ученых Республики Молдова и зарубежных 

специалистов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Оценка домов, расположенных в сельской местности, сопряжена с определенными 

трудностями: 

- не все дома в селах зарегистрированы в Регистре недвижимого имущества (по данным 

Департамента Кадастру Агентства Государственных услуг, в настоящее время в Республике 

Молдова не зарегистрировано около 400 тысяч жилых домов в сельской местности); 

- отсутствие графической информации об объектах (невозможность идентифицировать 

объект оценки на карте ввиду неправильной регистрации, при этом земельный участок, дом и 

права на них зарегистрированы. Такая проблема наблюдается в различных населенных 

пунктах, например, в селе Оницканы Криулянского района; 

- отсутствие у собственников первичных документов либо несоответствие документов 

действительности вследствие перепланировок, возведения пристроек либо сноса строений; 

-  неполная или недостоверная информация, указанная в первичных документах (не 

указаны объем строений, высота, ошибки в определении общей площади и т.д.). Масштабы 

проблемы неполной и недостоверной информации об объектах этой категории, 

зарегистрированных ранее, очень велики, и, по нашему мнению, охватывают все населенные 

пункты в сельской местности. Регистрация жилых домов в селах начала осуществляться с 2007 

года, проводилась небольшими темпами в связи с отсутствием необходимого объема 

финансирования. В результате технические характеристики объектов, зарегистрированных в 

кадастре, устаревают и часто не соответствуют действительности.   

Рынок жилых домов в сельской местности варьируется в зависимости от расположения 

и социально-экономических характеристик населенных пунктов. Рынок недвижимости в селах 

муниципиев Кишинев и Бельцы является развитым, достаточно транспарентным и 

характеризуется теми же тенденциями, что и рынок городов.  Рынок недвижимости жилых 

домов в большинстве сел республики слабо развит, предложение превышает спрос, цены 

предложения, а тем более цены продажи нетранспарентны, не доступны для анализа и 

выполнения оценки. Можно также выделить отдельную категорию сел, в которых рынок 

недвижимости практически отсутствует, транзакции любого вида практически не 

осуществляются.  На наш взгляд, уровень развития рынка недвижимости в конкретном 

населенном пункте, географической зоне, объединяющей несколько сел, или в районе, 

оказывает непосредственное влияние на выбор метода  (методов) оценки,  на  определение 
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приоритетности применения или использования того или иного метода оценки,  на их роль в  

определении итоговой стоимости объекта оценки. 

В процессе оценки домов в сельской местности методом сравнительного анализ продаж 

оценщики сталкиваются со следующими проблемами: 

1. Отсутствие объектов-аналогов для оценки домов, расположенных в маленьких и 

отдаленных от крупных населенных пунктов сел; 

2. Неполная или недостоверная информация, указанная в объявлениях о продаже 

(неверная площадь дома, иногда площадь дома указывают с учетом площади других построек, 

таких как летняя кухня, сарай и т.д.), что оказывает влияние на итоговую рыночную стоимость 

объекта. 

При применении затратного метода наиболее частными проблемами методологического 

характера являются:  

1. Отсутствие объектов-аналогов для оценки приусадебных участков, расположенных в 

маленьких и отдаленных от крупных населенных пунктов сел; 

2. Неполная или недостоверная информация, указанная в первичных документах 

(отсутствие данных об объеме и площади строений). 

Стоимости, полученные в результате применения затратного метода и метода 

сравнительного анализа продаж, значительно разнятся. Проведенный авторами статьи анализ 

результатов оценки 12-ти домов, расположенных в сельской местности, показывает, что 

рыночная стоимость, определенная затратным методом, в 1,5-2 и более раз превышает 

стоимость, полученную методом сравнительного анализа продаж (таблица 1).  

Таблица 1. Оценка жилых домов, расположенных в сельской местности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Яловенский р-н, 

с. Ниморень 
99,3 1980 648946 403558 5/95 415827 1,56 0,97 

2 
Криулянский р-н, 

с. Мэгдэчешть 
128,7 1974 1029099 684207 5/95 701452 1,47 0,98 

3 
Криулянский р-н, 

с. Кетроаса 
100,1 2010 909081 617474 5/95 632054 1,44 0,98 

4 
Страшенский р-н, 

с. Кожушна 
96,7 2001 1757795 938421 5/95 979390 1,79 0,96 

5 
Чимишлийский р-н, 

с. Екатериновка 
87,5 1995 525658 189227 5/95 206049 2,55 0,92 

6 
Оргеевский р-н, 

с. Фурчень 
176,4 2019 1327852 542982 5/95 582225 2,28 0,93 

7 
Криулянский р-н, 

с. Оницкань 
60,9 1968 661065 341737 5/95 357704 1,85 0,96 

8 
Яловенский р-н, 

с. Суручень 
60,8 2019 699947 356317 5/95 373498 1,87 0,95 

9 
Теленештский р-н, 

с. Коропчень 
115,1 1974 1213377 390140 5/95 431302 2,81 0,90 

10 
Яловенский р-н, 

с. Сочитень 
69,7 1965 435725 300115 5/95 306895 1,42 0,98 

11 
Оргеевский р-н, 

с. Миток 
112,6 2008 1600549 879029 5/95 915105 1,75 0,96 

12 
АТЕ Гагаузия, 

с. Томай 
158,6 1984 1144304 555840 5/95 585263 1,96 0,95 

 

Итоговая рыночная стоимость, полученная в результате согласования результатов двух 

методов оценки, практически идентична стоимости, определенной методом сравнительного 

анализа продаж. А стоимость, определенная затратным методом, более чем в 1,4 раза 

превышает рыночную стоимость объекта оценки. 
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ВЫВОДЫ 

В результате выполненного исследования можно сделать вывод о том, что принятая 

авторами гипотеза, о том, что при определении рыночной стоимости жилых домов в селах, 

наиболее приемлемым является метод сравнительного анализа продаж, подтвердилась. 

Стоимость, рассчитанная этим методом, отражает реальную рыночную стоимость объекта 

оценки и ситуацию на рынке недвижимости, учитывает цель оценки, а также физические 

параметры объекта оценки. В случае отсутствия необходимых данных о сделках на местном 

рынке недвижимости, рекомендуется расширить географию поиска, изучить рынок района, в 

котором расположен объект оценки, или близлежащих сел соседних районов, применив 

поправку на местоположение, транспортную доступность. 

Оценка недвижимого имущества в целях налогообложения проводится 

преимущественно методами массовой оценки. Применение для налоговой оценки домов, 

расположенных в сельской местности, лишь метода сравнительного анализа продаж не только 

ускорит реализацию Программы оценки, но и будет выгодно экономически, так как позволит 

сократить расходы, необходимые для оценки домов затратным методом, и в конечном итоге 

позволит завершить внедрение адвалорной системы налогообложения недвижимого 

имущества в более короткий срок. Реализация Программы оценки и внедрение новой системы 

налогообложения домов, расположенных в сельской местности, будет способствовать 

устойчивому развитию сельской местности вследствие повышения уровня поступлений от 

уплаты налогов в местные бюджеты и перераспределения этих средств на развитие дорог, 

инфраструктуры, образование, медицину и т.д. 

Вместе с тем, авторы полагают, что исследование методологии оценки в целях 

налогообложения, необходимо продолжить. Необходимо уточнить понятия и принципы 

выполнения этой оценки, исследовать и предложить пути стандартизации рекомендуемого 

метода оценки, изучить лучший международный опыт, представленный в Международных 

стандартах оценки, а также в стандартах международной ассоциации налоговых оценщиков 

(IAAO).   
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Abstract: The study of consumer’s behavior has become marketers’ concern, as they can find 

out how buyers choose the goods and services necessary to meet multiple needs, what are the stimuli, 

the factors that influence their choice. That is why it is equally important for the producer to find 

solutions to produce in conditions of maximum efficiency and to know the reasons why his goods 

and services are bought, he also needs to find out: who, what, where, why, when, how, how much 

and how often buys, in other words, to find out why people respond in a certain way to the products 

and services offered to them, why they have a certain attitude towards them. This behavior of people 

in the purchase and / or consumption of goods and services is reflected in consumer’s behavior. 

The purpose of this article is to study the behavior of real estate consumers on the market of the 

Republic of Moldova. There is a great diversity in the way real estate consumers approach purchasing 

decisions, as their reactions are largely driven by the problems of the environment in which they live. 

The special complexity of consumer’s behavior is also explained by the multitude of factors that 

directly or indirectly influence the decision-making process of purchasing and consumption  

Keywords; demand, supply, consumer, consumer’s behavior, real estate market, marketing 

research, survey, investigation. 
 

INTRODUCTION 

The real estate market is defined as a set of real estate transactions between individuals or legal 

entities that take place in a certain space, where the demand faces the real estate offer, prices are 

formed, negotiations and sale-purchase acts take place under the conditions of competition. 

The real estate market is distinguished by its peculiarities, which identify it among the other 

types of markets. These particularities of the real estate market have an indissoluble relationship with 

the characteristic features of real estate. Each property is unique and its location is fixed. Real estate 

markets are not efficient markets: the number of acting sellers and buyers is relatively small, real 

estate has high values that require high purchasing power, which makes these markets be influenced 

by the type of the offered financing, the volume of credit that can be acquired, the size of the market 

advance, interest, etc. Unlike efficient markets, real estate markets do not self-regulate but are often 

influenced by the government and local regulations. The demand and supply of real estate can tend 

to a point of equilibrium, but this point is theoretical and is rarely reached, there is always a gap 

between supply and demand. The supply for a certain type of demand is difficult to develop and the 

demand can change suddenly, so it is possible that there are often oversupply or excess demand and 

there is no balance. Buyers and sellers are not always well informed, and sale-purchase documents 

frequently are not concluded. Often, the information about trading prices or the level of supply is not 

immediately available. Real estate is sustainable and can be seen as investment. They are not very 

liquid and usually the sales process is long. 
 

MATERIAL AND METHOD 

In order to carry out this study, the authors made specialty literature analysis, using various 

research methods, such as: the method of literature analysis and synthesis in the researched field, 

deduction and logical induction. Qualitative and quantitative research was used to collect general data 

on the behavior of real estate consumers and to establish hypotheses, using direct research tools such 

as survey, investigation. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 

At present, companies ado not only create exceptionally good products or services, but also 

establish lasting relationships with consumers based on the assessment of the current structure and 
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character of the market. The contemporary consumer chooses goods and services from a great variety 

in favor of some and to the detriment of others, in terms of the value perceived by each of them. It 

becomes clear to the company that the possibility that consumers will continue to choose the same 

product or service depends strictly on the degree to which the value desire of the concerned consumers 

has been met. The nature of the relationship between consumers and companies depends on the 

understanding of corporate culture and the ability to understand the behavioral dimensions of 

consumers. 

Research, analysis and interpretation of consumer’s behavior allows businesses to understand 

how they will react or respond to prices, various specific features of the product or service, 

promotional campaigns, and the way they were served. Based on the obtained information, companies 

seek to gain an advantage that proves decisive competition on the market. Predicting consumer’s 

behavior is an essential element in achieving the goals or targets set by a company, as well as a 

necessary condition for substantiating marketing policy to ensure market success. (Movileanu, V. 

2017) 

Consumer’s behavior is a contemporary concept that reveals the totality of consumer’s 

decisions regarding the purchase, consumption and disposal of goods, services, activities, experience, 

people and ideas by (human) decision-making units over time. 

The first condensed definition as a result of the concerns of different specialists in the field is 

the following: “consumer’s behavior can be defined as an overall approach representing all decision-

making acts made at individual or group level, directly related to obtaining and using goods and 

services, in order to meet current and future needs, including the decision-making processes that 

precede and determine these acts. " (Boier, R. 1994) 

Extremely relevant for this paper is the definition developed by I. Catoiu and N. Teodorescu, 

and namely: “consumer’s behavior can be defined as a multidimensional concept par excellence, as 

a specific result of a system of dynamic relations between the processes of perception, information, 

attitude, motivation and effective manifestation, which characterizes the integration of the individual 

or the group in the space opened by all the  goods for consumption and services existing in the society 

at a given moment, through individual or group decision-making acts regarding them. ”(Catoiu, I. 

2004) 

Consumers criticize and reject products or services that do not correspond to their vision and 

aspirations, they accept and relate permanently to their income at a certain price level, they are 

receptive or not to the means of promotion or distribution. On the other hand, producers and sellers 

use a whole arsenal meant to influence consumers, trying to continuously adapt through the quality 

of supply and prices. For what is no longer produced, what is no longer bought, the price gradually 

changes. Thus, due to the vortex created by sellers around the consumer, the flexible measurement of 

the variables that influence it, marketing strategies focused on stimulating consumption and studying 

consumer’s behavior can be implemented. 

Due to the influence of all factors from the external environment, the behavior of the real estate 

market is difficult to predict. The motivations, the interaction of the market participants and the extent 

to which they are affected by endogenous and exogenous factors of ownership are important. 

Depending on the needs, desires, motivations, location, type and age of market participants, on the 

one hand, and the type, location, design and restrictions on properties, on the other hand, different 

types of real estate markets have been created (residential, commercial, industrial, agricultural, 

special). They, in turn, can be divided into smaller, specialized markets, called submarkets, this being 

a process of market segmentation and disaggregation of ownership. (Burbulea, R. 2010) 

All real estate markets are influenced by the behavior, motivations and interaction between 

buyers and sellers of real estate which, in turn, are determined by social, economic, regulatory and 

state or environmental restrictions. Real estate markets can be studied according to their geographical 

or competitive characteristics, supply and demand, all of them are related to the general conditions of 

the real estate market as a whole. From this point of view, it is necessary to analyze the behavior of 

real estate consumers on the market of the Republic of Moldova. 
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 For a clear definition of the behavior of real estate consumers, we carried out a marketing 

research on the behavior of real estate consumers. 

Defining the community: The database contains a list of companies’ consumers in the Republic 

of Moldova. The target segment of real estate companies are women and men, aged 18+, who live in 

Buiucani sector, or want to buy a real estate in this region. For the correct, preliminary qualification 

of the client, different sales or psychological techniques are used, such as: establishing common 

points, clear interception of the client's objectives, targeting, delicate work with objections. 

Research methodology: For the efficient collection of general data on the behavior of the real 

estate consumer, we established some hypotheses that will be useful in the process of analyzing the 

questionnaires. 

Hypothesis No. 1: the consumer often finds the real estate of his dreams with the help of the 

real estate company. Hypothesis no. 2: real estate buyers would prefer to purchase real estate directly 

from the owner. 

The sample for the survey included 105 respondents from the clientele of real estate companies 

in the Republic of Moldova. The survey was conducted using the online survey method. 

The interpretation of the survey results determined us to outline the consumers of real estate 

and their behavior. From the research, we noticed that consumers of real estate are the ones who need 

to ask questions about the real estate. 

Based on the questions from the questionnaire, we identified the respondents who own or do 

not own real estate. Out of the total respondents, 56.7% own a real estate, and the other 43.3% do not. 

37.5%, turned to social networks and advertising, 31.7%, to friends, acquaintances, relatives and 

29.8%. to real estate companies.  

When asked What was the most important thing in purchasing the property, the largest part - 

83.7% choose the region as a primary option, 80.8% - the price, 68.3% - the type of dwelling, 58.7%- 

infrastructure,54.8%- planning and 1.9% -the floor.  When asked if the owners would like to improve 

their living conditions, 90.5% said yes, while only 9.5% of respondents did not answer. 

The primary conditions that would determine the purchase of the real estate are: the expansion 

- 41.3%, the first house - 26%, the release from rental agreement - 25%, the reduction in size - 4.8%, 

and the remaining 3% are for investments, procuring a space for business and real estate for the child. 

Respondents' answers to the question Which type of dwelling would you choose- 2-room 

apartment - 42.3%, 3-room apartment - 22.1%, studio - 15.4%, 1-room apartment - 10.6%, and the 

other 8% 4-room apartments, houses, construction land and non-residential real estate. 

Out of the total of 105 respondents, 78 of them would opt for a new block of flats, while the 

remaining 27 would opt for an old block of flats. These values in percentages are: 74.3% and 25.7%, 

respectively. 

If we refer to the importance of the infrastructure, most of them answered that it is very 

important for them to have a developed infrastructure next to the house, being followed by 13.3%.  

who declared that they would give a mark of 4. We can see from the figure below that infrastructure 

is an important factor in choosing real estate. In proportion of 79%, the purchase of the apartment for 

oneself prevails. 

The question How long have you been looking? indicates that 29.5% of respondents are new to 

the market and have been looking for real estate for up to 1 month, 28.6%, have analyzed the real 

estate market from 1 to 3 months, and 18.1% and 16, 2% - 6 months and more than 1 year, 

respectively. 

If we analyze the method of payment, the answers were: 37.1% and 31.4% would like to 

purchase real estate by cash and mortgage, followed by the first house with - 21% and payment rates 

to the builder - 10.5%. 

The respondents' answers regarding the purchase price for a real estate would include the 

following: out of the total of 105 respondents, 27.6% would purchase a real estate in the amount of 

25 - 35 000 euros, 4.8%, would pay an amount in the range of 85 - 100 000 euros, 16.2% and 15.2% 

would pay an amount of 35 - 45 000 euros and 15 - 25 000 euros, and 14.3%, would give up to 15 

000 euros for a real estate. 
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The buyers of a real estate would purchase real estate from specialists in real estate (real estate 

agent) - 47.6% and from owners - 36.2%, thus we can conclude – the consumers of real estate trust 

and would solve the question about real estate with them. 

 

CONCLUSIONS 

Following this quantitative research, we determined 3 types of consumers: The tired one has a 

minimum budget and wants to buy at maximum advantageous conditions. He buys in more than 1 

year, because he is waiting for what the market does not allow at the moment, but he knows very well 

what he wants. The researcher has been on the market for 1-3 months, he is already starting to 

understand clearly what he wants, he is waiting for good offers. The new one: this type of buyer does 

not know what he wants at the moment, does not know the market well and is skeptical of any 

proposal. 

As consumer’s behavior manifests itself on the market, its study becomes an important chapter 

of marketing. Moreover, the knowledge regarding the consumer’s behavior ensures the foundation of 

the marketing strategies regarding: product positioning, market segmentation, launching new 

products, adoption of marketing-mix decisions, etc., ensuring them an increased efficiency. Studying 

the behavior of real estate consumers allows a broader and more complex characterization of market 

phenomena, the development of more realistic strategies and the development of effective marketing 

actions. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КАДАСТРОВЫХ ДАННЫХ 
 

О.А. ТКАЧЕВА, Р.С. ШПАКОВ  
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова  

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
 

Resume. As an event for the organization of rational use of agricultural land, an algorithm for 

forming a list of particularly valuable productive agricultural land using the results of cadastral 

assessment is proposed. The algorithm itself includes four main stages: obtaining the results of a 

cadastral assessment for a subject of the Federation, selecting land plots of the municipality under 

consideration, updating the cadastral information of the selected land plots, selecting land plots 

according to the criteria for forming a list (a significant excess of the cadastral value of the land plot 

over the average cadastral value of the municipal area). Based on the analysis of the regulatory 

framework for the Korenovsky district of the Krasnodar Territory, this criterion is 5%. At the time of 

the research, out of 1920 registered agricultural land plots, 171 land plots can be included in the list. 

Keywords: rational use of land, especially valuable productive agricultural land, list, land plot, 

cadastral value. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день планирование и организация рационального использования 

земель, а также их охрана являются одними из основных мероприятий по землеустройству, 

осуществляемых в Российской Федерации. Сельскохозяйственные угодья входят в особую 

группу земель, для которых существует ограничение по видам разрешенного использования 

установленное земельным законодательством и среди которых формируют особо ценные 

продуктивные угодья, использование которых не допускается для целей, не связанных с 

сельским хозяйством.  

Законодательно не установлен конкретный перечень особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий. Однако, в п. 4 ст. 79 ЗК РФ [1] указано, что в перечень особо 

ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для 

несельскохозяйственных целей не допускается, можно включить такие угодья, кадастровая 

стоимость которых существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости по 

муниципальному району. Также в Федеральном законе от 21.12.2004 № 172-ФЗ [2] указано, 

что перевод ценных продуктивных угодий, указанных в п.4 ст. 79, из одной категории в 

другую не допускается, если кадастровая стоимость таких угодий на пятьдесят и более 

процентов превышает среднерайонный уровень кадастровой стоимости. То есть, 

законодательная база составлена таким образом, при котором субъекты Федерации в праве 

самостоятельно устанавливать данный перечень. После составления перечень направляется на 

утверждение главы субъекта Федерации. 

Процедура составления перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 

угодий осуществляется опытно-производственными подразделениями научных организаций, 

а также учебно-опытными подразделениями образовательных организаций и предусматривает 

предварительную его публикацию в средствах массовой информации данного субъекта. 

Технология формирования самого перечня особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий в настоящий момент требует совершенствования для 

соответствия современным требованиям землеустройства, а также обеспечения задач 

рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения [3]. 

 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Кадастровая информация все чаще становится основой принятия управленческих 

решений в различных отраслях экономики. Современные тенденции землеустройства отводят 
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важную роль кадастровой информации в системе рационального использования и охраны 

земель. В связи с этим целью исследования является разработка мероприятия по организации 

рационального использования земель сельскохозяйственного назначения путем 

формирования перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий с 

использованием результатов государственной кадастровой оценки. Задачи исследования: 1) 

определить величину критерия существенного превышения кадастровой стоимости; 2) 

предложить последовательность мероприятий по формированию перечня особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодий. Объектом исследования послужили земельные 

участки сельскохозяйственного назначения и их кадастровая стоимость. В настоящем 

исследовании в качестве методических подходов использованы методы анализа и синтеза, 

элементы системного подхода. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Исходя из выбранного критерия формирования особо ценных угодий, создание перечня 

проводится на основе результатов кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 

назначения. В технологии по формированию особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения 

присутствует сложный аспект - определение критерия существенного превышения 

кадастровой стоимости земельного участка над средним уровнем кадастровой стоимости по 

муниципальному району, а именно его значение.  

Для определения размера критерия существенности нами был проведён анализ 

нормативно-правовых актов (НПА) 85 субъектов Российской Федерации, который показал, 

что в 15 субъектах РФ нет НПА по регулированию перевода земель сельскохозяйственного 

назначения в зависимости от превышения от кадастровой стоимости. Также представляется 

интересным тот факт, что в некоторых субъектах РФ критерий «существенности» не имеет 

точного количественного выражения, заменяясь словами «существенно» и «значительно». 

Так, точно установленное количественное значение критерия «существенности» отмечается в 

48 субъектах РФ, составляя 56,5 %. Неточными критериями «существенно» и «значительно» 

характеризуются 14 субъектов РФ (16,5%) и в 23 субъектах РФ (27%) - критерии 

«существенности» не определены. Ст. 7 ч.2 ЗК РФ установлен порог критерия 

«существенности» превышения кадастровой стоимости земельного участка над средней 

кадастровой стоимостью по муниципальному образованию, который составляет 50% и более. 

На территории некоторых субъектов Российской Федерации установлены более жесткие 

условия перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории. Этот 

критерий может быть снижен в зависимости от специфики субъекта федерации. Изучив 

информацию о значениях критерия «существенности» выяснили, что минимальным порогом 

критерия является значение превышения 5% (Краснодарский край), максимальным значением 

является 60% (Республика Дагестан). Это говорит разном уровне ответственности к 

использованию землям сельскохозяйственного назначения отдельных муниципальных 

образований. 

Весь процесс формирования перечня особо ценных угодий можно представить в виде 

последовательности мероприятий либо алгоритма приведённого на рисунке 1. Исследования 

проводились на примере Кореновского района Краснодарского края.   
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Рисунок 1 – Алгоритм формирования перечня особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий 

На первом этапе мы получили информацию о результатах государственной кадастровой 

оценки земель сельскохозяйственного назначения Краснодарского края 2018 года, из 

Департамента имущественных отношений, в количестве 177619 земельных участков по всем 

муниципальным образованиям Краснодарского края. 

На втором этапе из всех результатов мы выбрали земельные участки, принадлежащие 

Кореновскому району (23:12). Их количество составило 2421 шт, вся совокупность 

отобранных земельных участков включала три группы разрешенного использования: 1, 3, и 6 

группы. 

На третьем этапе провели актуализацию сведений, в автоматизированном виде, по 

земельным участкам с использованием Публичной кадастровой карты. Суть процедуры в том, 

чтобы получить достоверную информацию о земельном участке: существует ли на данный 

момент конкретный земельный участок с таким кадастровым номером, уточнение кадастровой 

площади участка и расчёт удельного показателя кадастровой стоимости участка. По 

результатам актуализации из 2421 земельных участков осталось 1920 земельных участков. На 

этот этап приходится наибольший объем трудовых и временных ресурсов, поэтому для их 

сокращение нами разработан программный продукт по актуализации кадастровых сведений. 

Программа реализована на языке powershell и javascript. 

На четвертом этапе уточнили количественный состав отобранных земельных участков: 

в 1 группе 1658 земельных участков, в 3 группе 117 земельный участок, в 6 группе 144 

земельных участка. Предметом нашего исследования является 1 группа – земли 

сельскохозяйственного назначения, пригодные под пашню, сенокосы, пастбища, занятые 

залежами. Далее провели сравнение с целью отсеивания земельных участков, имеющих 

удельный показатель кадастровой стоимости земель ниже превышения над среднерайонной 

кадастровой стоимостью в 5%. Значение среднего удельного показателя кадастровой 

стоимости по Кореновскому району Краснодарского края составляет 16,0 руб./м2 по 1 группе. 

При расчете мы получили значение удельного показателя кадастровой стоимости, являющееся 

нижним порогом для включения в перечень особо ценных земель сельскохозяйственного 

назначения, которое составило 16,8 руб./м2. 

По результатам сравнительного анализа сформирован перечень особо ценных угодий в 

составе земель сельскохозяйственного назначения для Кореновского района Краснодарского 

края, в который включен 171 земельный участок. Распределение земельных участков по 

сельским поселениям Кореновского района приведено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Распределение земельных участков по сельским поселениям Кореновского 

района 

Поселение Площадь, м2 Кол-во участков 

Дядьковское сельское поселение 2 309 571 21 

Пролетарское сельское поселение 3 842 479 18 

Бураковское сельское поселение 662 134 13 

Сергиевское сельское поселение 4 694 237 23 

Платнировское сельское поселение 3 702 004 25 

Журовское сельское поселение 780 944 13 

Кореновское городское поселение 2 129 818 30 

Раздольневское сельское поселение 1 047 131 14 

Северное сельское поселение 3 694 177 12 

Братское сельское поселение 24 209 2 

Всего 22 886 704 171 

Таким образом, общая площадь особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 

угодий 22 886 704 м2, что составляет 1,6% от общей площади района. Наибольшее количество 

земельных участков приходится на Кореновское городское поселение (30 земельных 

участков), наименьшее количество на Братское сельское поселение (2 земельных участка). 

При этом наибольшая площадь наблюдается в Сергиевском сельском поселении (4 694 237 

м2), наименьшая площадь приходится на Братское сельское поселение (24 209 м2). 

 

ВЫВОДЫ  

В результате нашего исследования был определен критерий существенности для 

Кореновского района Краснодарского края составляющий 5%, а также выявлен 171 земельный 

участок, которые можно включить в перечень особо ценных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Автоматизацию производим на этапе актуализации кадастровых сведений, так как 

именно здесь возникает наибольший объем трудозатрат и времени. Наш программный 

продукт позволит актуализировать кадастровую информацию по земельным участкам в 

оперативном режиме, поскольку работает напрямую с Публичной кадастровой картой.  

Перечень особо ценных земель в составе земель сельскохозяйственного назначения 

дает основание руководителям и специалистам принимать качественные решения в области 

рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения 

определенного муниципального образования. 
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MOLDOVA 
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Abstract: The Republic of Moldova, formerly part of Union of the Soviet Socialist Republics, 

is independent since August 1991. Moldova is situated in the Southern part of Eastern Europe and 

covers area of approximately 33 700 km2, of which about 62% is agricultural land. To properly 

manage land use and revitalize the agricultural sector, the Republic of Moldova needs urgently to 

have updated accurate geospatial information.  

During the last 14 years (2006-till now) the Norwegian Ministry of Foreign Affairs (NMFA) 

throw Norwegian Mapping and Cadastre Authority (SK) is assisting the Government of Moldova 

throw Agency for Land Relations and Cadastre (ALRC) in preparation of geographic information 

(Orthoimagery, Digital Terrain Model   and Base Maps) and with solution for distribution of 

geographic data via Internet https://www.moldova-map.md/ .The assistance from Norway has 

significantly contributed to improvements of public services. One major goal of this cooperation is 

to support Moldova with reference data urgently needed to solve problems connected to property 

registration, security of tenure, land conflict’s resolution, decision making at all levels and good Land 

Governance.  

In April 2012, the Government of Moldova joined the Open Government Partnership initiative 

where it committed to increase public access to information, promote transparency of governance and 

ensure citizens’ participation to governance, by using advanced information technologies. One of the 

tools that ensure Government openness is the open data portal www.date.gov.md, where all 

government institutions, constantly post data sets. The open data principles are facilitates citizens’ 

access to the data of the ministries and central public administration.  

Although the Government of Moldova, through ALRC, has been making special efforts to 

administer the generation, updating, and distribution of spatial information, issues still exist. These 

include an unclear data sharing policy, redundancy of spatial data, the lack of spatial data for decision 

support and crisis management, and a relatively low awareness about the use and benefits of spatial 

information. The services from the ALRC can be accessed either through a user name and password 

or through a solution with a web-server giving the user’s system a ticket, which ensures safety and 

counting. The limited number of network services, datasets and applications in Moldova are available 

through the http://www.geoportal.md and   http://www.geoportalinds.gov.md/. The main objective of 

the given report is an analysis of Open Data and NSDI development in Moldova.  

Keywords: Open Data, NSDI, INSPIRE, Geospatial data 

 

INTRODUCTION 

The Republic of Moldova is a landlocked country in Eastern Europe located between Romania 

to the west and Ukraine to the north, east, and south. The history of the Land reform in Moldova 

started soon after the country became independent from the Soviet Union in 1991. To assist the 

privatisation and development process of registration of newly formatted property units, the National 

Agency for Geodesy, Mapping and Cadastre was established in 1994. Since that time a 

comprehensive legal basis for functional cadastral system has been created in Moldova: the 

Constitution, the Land Code, and the Law on Real Property Cadastre with the respective legal acts, 

regulations and instructions. The top institution - The Agency for Land Relations and Cadastre 

(ALRC), implements a unified policy in the land administration on the national level, coordinates all 

activities related to the cadastre, and is accountable directly to the Government. 

https://www.moldova-map.md/
http://www.geoportal.md/
http://www.geoportalinds.gov.md/
http://en.wikipedia.org/wiki/Landlocked
http://en.wikipedia.org/wiki/Country
http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/Romania
http://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine
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Substantial support from the World Bank and other international donor institutions has resulted 

in: i) establishing and operating a unified property registration system; ii) about 75% properties are 

registered; iii) developing and implementing a property valuation system for taxation purposes.  

To accelerate the development of the Information Society services in Moldova in connection 

with the E-Governance programme, as established by the Government of Moldova in August 2010 

to ensure transparent governance by using and promoting information technologies in the public 

sector. In April 2012, the Government of Moldova joined the Open Government Partnership initiative 

where it committed to increase public access to information, promote transparency of governance and 

ensure citizens’ participation to governance, by using advanced information technologies. One of the 

tools that ensure Government openness is the open data portal http://www.date.gov.md, where all 

government institutions are able to share data sets. With World Bank’s support the Government of 

Moldova launched its M-Cloud platform in 2013 

With donor support of Norwegian Ministry of Foreign Affairs (NMFA) throw Norwegian 

Mapping and Cadastre Authority (SK), JICA and EU funds a National Spatial Data infrastructure 

(NSDI) is being created in Moldova under the responsibility of Agency for Land Relations and 

Cadastre (ALRC). A draft NSDI law is approved and a prototype geo-portal, including a number of 

geospatial datasets and services, has been developed. Good progress has been made but further 

support is required if the achievements made so far are to be developed into meaningful benefits. In 

particular, data exchange protocols and procedures need to be developed, standards have to be defined 

and adopted, more data must be made available in the correct format, and further capacity built in the 

sector. 

The Republic of Moldova did not have any real national geoportal in a wider perspective, i.e. a 

geoportal that could act as an interface to a national metadata catalogue that enables users to search 

for and find what existing spatial data exist in the country that could be used for their purposes. Basic 

spatial data, such as ortophoto and base maps, and some other spatial data were available in digital 

format but did not follow any international standard and much data were still in formats that were not 

suitable for digital dissemination. The concept of describing spatial data by metadata was not much 

recognized and used. Only for some of the available spatial data metadata was created. In the cases 

where metadata was created it was done mainly to meet the internal needs of the institutions.  

 

SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE IN MOLDOVA 

Availability and improvement of spatial data services using reliable data following EU 

standards and INSPIRE directives is essential for the Republic of Moldova. Sharing of spatial data is 

important for decision making by public authorities on all levels and efficient and sustainable e-

service for the citizens, public bodies and the private sector.  

Agency for Land Relations and Cadastre (ALRC) has a role as national coordinator of the NSDI 

in accordance with Law on NSDI. The ALRC was founded on June 27, 1994 by the Decree No. 230 

of the President of the Republic of Moldova. The institution was established for the purpose of 

development and promotion of state policy and strategy in the field of land administration and 

regulation of land relations, cadaster and real estate valuation, geodesy, mapping and geoinformation. 

The institution is directly subordinated to the Government of the Republic of Moldova. ALRC takes 

part in forecasting of country’s socio-economic development, coordinates actions of central branch 

authorities and local authorities in the field of development and promotion of national programs and 

plans. In addition, ALRC promotes economic-organizing reforms in its activity domains, harmonizes 

respective legislative and normative acts with European norms and standards and promotes 

implementation of innovative technologies in related fields.  

The ARLC contributes to implementation of the provisions of the on-going e-Government 

Programme that includes implementation of a shared platform across Government to consolidate the 

existing data  centres, the transformation of the Government processes to increase public 

administration efficiency through the use of Information and Communication Technology, 

development of the electronic services for citizens and business and adoption of an e-Governance 

regulatory framework according to best international practices, including open governmental data for 

http://www.date.gov.md/
http://www.date.gov.md/
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citizens and business. The e-Government Centre is responsible for developing and implementing the 

e-Government agenda.  

For the purposes of centralized inventory, keeping and use of topographical, geodetic and 

mapping documents there is National Geospatial Data Fund (NGDF) at ALRC. Topographical, 

geodetic and mapping documents for the whole territory of the Republic of Moldova are stored in 

this fund. These materials are of technical, scientific, economic, historical, social and cultural interest. 

Access to the geospatial data, i.e. scanned topographic maps at different scales, geodetic networks, 

digital maps, ortophoto etc., is provided to public authorities, the private sector and citizens.  

The Republic of Moldova through ALRC is a full member of EuroGeographics, the 

membership association and acknowledged voice of the European National Mapping, Cadastre and 

Land Registry Authorities. The purpose of the association is to further develop the European Spatial 

Data Infrastructure through collaboration in the area of geographic information and the representation 

of its members and their capabilities. Through EuroGeographics, members participate in policy 

developments, share knowledge and experience and collaborate to find solutions to common 

challenges.  

The development of NSDI in Moldova achieved a significant progress in recent years, thanks 

to the support from the Norwegian Government and Norwegian Mapping and Cadastre Agency 

“Kartverket”, JICA and EU funds. So far, there are 54 datasets and 30 spatial data services described 

via metadata on the National Geoportal.  

The Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 

establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) has 

been transposed at the national level by means of a Law on National Spatial Data Infrastructure, as 

well as a Strategy for developing the National Spatial Data Infrastructure during the years 2017-2027. 

The Law nr. 254 for the establishment of Spatial Data Infrastructure in the Republic of Moldova has 

been adopted by the Parliament in November 2016.  

Both the central and the local public authorities can benefit from the NSDI in Moldova. All 

main components of the NSDI have been covered:  

− Legal framework. The NSDI Law consists of a legal framework for the NSDI in the Republic 

of Moldova. The following requirements are to be found in the draft Law:  

• public authorities must develop metadata for spatial data and services covered by the draft 

Law;  

• develop network services in order to make spatial data available over the Internet;  

• harmonize spatial data and services in order to make spatial data “interoperable”;  

• create a NSDI geoportal that makes it possible to see all meta data and find out which spatial 

data exist in the country;  

• which public authorities (central/local) are responsible for specific spatial data;  

• public authorities responsible for spatial data shall share spatial data among them;  

• ALRC is appointed as national coordinator of the NSDI.  

− Cooperation. The NSDI Steering Committee was established in 2017.  22 cooperation 

agreements for data sharing have been prepared. NSDI cooperation component is shown on Figure 1. 

 

Fig.1 NSDI in Moldova: Cooperation component  
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− National geoportal. Is a web-portal which includes the metadata catalogue, containing 

metadata created by public entities to describe their own data and services. There is a single point of 

access to geospatial data through the national geoportal; it is not fully operational yet. Provisional 

National geoportal of the Republic of Moldova has been developed. It provides information about 

spatial data and services from public authorities that participated in the project. The portal provides 

the ability to search, view and download spatial data from different sources (public authorities) and 

it is considered as a key element of the NSDI of the Republic of Moldova 

http://www.geoportalinds.gov.md/. The provisional National geoportal of Moldova is shown on 

Figure 2. 

 

Fig. 2. Provisional NSDI Geoportal of Moldova 

− Metadata. Information describing spatial data sets and spatial data services and making it 

possible to discover and use them have been deployed. Metadata are not sufficiently developed, 

though, few organisations have described their data sets in a manner that allows users to find and 

assess their suitability for use. In case metadata are available, they are primarily meant for internal 

use and do not adhere to any national or international guidelines. 

− Spatial data. Stakeholders from 22 public authorities have made their data available. The 

assessment has showed that quality of spatial data is poor, public authorities are lacking data 

specifications, spatial data is of different format, spatial is of need to be harmonized. Harmonization 

of data is a resource intensive and time consuming process. Trainings and workshops have been 

performed in data harmonization and data standardization in frame of EU Twinning project. 

Nevertheless, a lot of work still remains to be done.  

− Spatial data services. It is technical operations, which may be performed, by invoking a 

computer application, on the spatial data. The spatial data services make it possible for user to have 

access to data. Some of the stakeholders of public authorities have created view service.  

− Competence. The Agency for Land Relations and Cadastre had opportunity to develop and 

upgrade its technical and human capacities in the past decade through many development projects 

where it has opportunity to cooperate with the World Bank, the Joint Research Centre (JRC) of the 

European Commission and the Norwegian Mapping and Cadastre Authority Kartverket. EU 

Twinning projects offered additional NSDI related trainings. Existing national capacities of the  

responsible public authorities for establishment of NSDI are not yet sufficient. Partnership 

between central, local, academia and private sectors are critical to ensure the success of NSDI.  

− Standards. Republic of Moldova is lacking national document which defines usage of 

standards in spatial data domain. A national metadata profile for spatial data services and the 

guidelines how to use the profiles have been developed.  

Several examples of “best practices” related to data sharing in Moldova have been developed 

over the past years. There are, for instance, the pilot project on Data Harmonization with the Ukraine 

supported by the JRC, or the data exchange between ALRC and Ministry of Transport and Road 

Infrastructure as well as with the forest Agency “MOLDSILVA”, that exemplifies how data sharing 

between different organisations in Moldova already adhere to the principles of INSPIRE.  

 

  

http://www.geoportalinds.gov.md/
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OPEN DATA AND E-GOVERNMENT STRATEGY 

In April 2012, the Government of Moldova joined the Open Government Partnership initiative 

where it committed to increase public access to information, promote transparency of governance and 

ensure citizens’ participation to governance, by using advanced information technologies. One of the 

tools that ensure Government openness is the open data portal http://www.date.gov.md, where all 

government institutions are able to share data sets. Most of the data available on the Open Data portal 

are protected by a Law nr. 305 regarding Reusing of Information in Public Sector. The Open Data 

portal currently includes around 944 data sources and around 30 applications. 
 

CONCLUSIONS 

The development of the NSDI in Moldova achieved a significant progress in recent years, 

thanks to donors support as Norwegian Government and Norwegian Mapping and Cadastre Agency 

“Kartverket” (2006 to today), JICA and EU funds/TAIEX and Twinning. 

Data sharing is already established between several organisations, with ALRC in the lead as the 

custodian of several fundamental datasets such as orthophoto, administrative boundaries, elevation 

data, etc. ALRC also provides this data including base maps in different scales, through web-based 

services, which are widely used by other agencies. However the country is still suffering from the 

absence of a national centralized metadata catalogue. It remains very difficult for a user to find data 

in Moldova.  

Open data and E-Governance are essential to the sustainable development vision, and especially 

for the successful maintenance and application of spatial data infrastructure. Legal, institutional and 

technological reforms need to be closely coordinated. Institutional structures within central 

government, central-local government partnerships as well as networks between government -private 

sectors and government-community sectors need to be examined for coherence with legal and 

technological infrastructures.  
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Abstract: În prezenta lucrare sunt elucidate diferite modalități economice de reglementare a 

relațiilor funciare care stau la baza implementării politicilor publice socio-economice, în scopul 

asigurării securităţii alimentare a țării, şi respectiv, utilizării durabile a resurselor funciare. Pentru 

reflectarea subiectului cercetat au fost expuse măsurile de sprijin financiar şi condiţiile de acordare a 

subvenţiilor în avans în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol, precum și 

domeniile de acțiune ale acestora. Totodată, a fost accentuată importanța reglementării relațiilor 

funciare prin politica de creditare, prezentând evoluţia creditelor acordate agriculturii de sistemul 

bancar național. 

Cuvinte cheie: agricultură, creditare bancară, relații funciare, proiect investițional, 

subvenționare. 

 

INTRODUCERE 

Relaţiile funciare reprezintă o direcție specifică de dezvoltare a relaţiilor sociale şi economice, 

care ţin de utilizarea raţională (durabilă, sustenabilă) a fondului funciar. Reglementarea relaţiilor 

funciare prevede aplicarea unor metode, reguli, principii, proceduri de cunoaştere a relaţiilor funciare 

existente şi aplicarea acestora în scopul transformării lor în conformitate cu tendințele de dezvoltare 

durabilă. 

Necesitatea obiectivă a aplicării metodologiei reglementării relaţiilor funciare este pe larg 

recunoscută în practică. Orice stat cu o economie dezvoltată nu poate fi perceput ca atare fără un 

sistem eficient de reglementare a relaţiilor funciare, de cadastru şi publicitate imobiliară, ultimele 

devenind, prin funcţiile sale importante, obligatoriu [1, p. 17]. 

Metodele de reglementare a relaţiilor funciare reprezintă diferite procedee, mecanisme, reguli, 

principii, moduri de realizare a unor lucrări şi, prin aceasta, îndeplinirea scopului principal – 

reglementarea relaţiilor funciare. Cunoaşterea temeinică a metodologiei şi aplicarea corectă a tuturor 

metodelor de reglementare a relaţiilor funciare poate asigura realizarea scopului social-economic. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Pentru studierea subiectului abordat, în lucrare au fost aplicate metode tradiționale de cercetare: 

observația, analiza eonomică, metoda tabelară, metoda istorică. În particular, la baza cercetărilor au 

stat publicaţiile din revistele naţionale de specialitate, precum şi actele legislative naţionale în 

domeniul reglementării relațiilor funciare. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

În condițiile actuale de dezvoltare a agriculturii și a economiei în ansamblu, accentul se pune 

tot mai mult pe aplicarea mecanismelor economice de reglementare a relațiilor funciare agrare, ceea 

ce contribuie la sporirea competitivității sectorului agroalimentar. Metodologia economică a 

procesului de reglementare a relațiilor funciare include: 

implementarea politicilor fiscale; 

implementarea politicilor de creditare bancară; 

implementarea politicilor de subvenționare; 

implementarea politicilor investiționale; 

implementarea politicilor de asigurare. 

Pot fi implementate, în condiții concrete, și alte politici cu conținut economic, social și ecologic, 

care pot avea un impact pozitiv asupra dezvoltării domeniului agricol și a țării în ansamblu. Totodată, 
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deja cele menționate reprezintă un sistem întreg de metodologii care, fiind aplicate, pot avea un 

impact pozitiv esențial. 

În calitate de metodă a reglementării relaţiilor funciare, politica fiscală stimulatorie include 

facilităţi fiscale cu privire la impozitul funciar. Prin aceasta, are loc stimularea producerii producției 

agricole într-un volum mai mare, care ulterior va fi supusă impozitării în procesul realizării.  

Una dintre particularitățile implementării politicii fiscale se referă la aspectul obligativității 

sale. Articolul 29 din Codul Funciar stipulează obligativitatea de achitare a impozitului funciar de 

către proprietari [2]. La prima vedere, este o măsură de reglementare forțată. Totodată, impactul 

impozitului funciar este unul social, economic. La rândul său, statul, prin diversificarea cotelor 

impozitului funciar (mai mari, mai mici), influențează economic asupra proprietăților. 

Subvenţionarea ca metodă de reglementare a relaţiilor funciare este aplicată în toate ţările. 

Diferite sunt doar capacităţile de subvenţionare. Potențialul de subvenționare agricolă a Republicii 

Moldova este limitat. Din aceste motive, accentul se pune spre o utilizare cât mai rațională a resurselor 

financiare. 

Începând cu anul 2021, producătorii agricoli vor putea beneficia de subvenții în avans pentru 

asigurarea managementului durabil al solului. Alocarea anuală a mijloacelor financiare pentru 

finanțarea proiectelor investiționale de îmbunătățiri funciare va avea loc în cadrul Programului de 

îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 

2021-2025. Obiectivul fundamental al programului constă în racordarea sistemului de cercetare și 

învățământ la prioritățile domeniului, aplicarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea eroziunii 

solului, măsuri de ameliorare a solurilor, acțiuni de conservare și sporire a fertilității solurilor [4]. 

În acest scop se propune alocarea mijloacelor financiare sub formă de subvenții în avans pentru 

următoarele trei măsuri (tabelul 1): 

Tabelul 1. Măsuri de sprijin financiar şi condiţii de acordare a subvenţiilor în avans în scopul 

asigurării managementului durabil al resurselor de sol 
Măsuri de sprijin financiar şi condiţii de 

acordare a subvenţiilor în avans 
Domeniul de acțiune 

Măsura nr. 1 
Prevenirea şi combaterea 

eroziunii solului 

Cofinanţarea proiectelor investiţionale de 

implementare a măsurilor şi a activităţilor ce ţin de 

prevenirea şi combaterea eroziunii solului (eoliene şi 

hidrice) pe terenuri agricole afectate de eroziune de 

suprafaţă şi în adâncime 

Măsura nr. 2 
Ameliorarea chimică a 

solurilor 

Cofinanţarea proiectelor investiţionale de 

implementare a măsurilor şi a activităţilor ce ţin de 

ameliorarea chimică a solurilor pe terenuri agricole cu 

soluri salinizate-soloneţizate (semihidromorfe şi 

hidromorfe) 

Măsura nr. 3 
Conservarea şi sporirea 

fertilităţii solurilor 

Cofinanţarea proiectelor investiţionale de 

implementare a măsurilor, activităţilor ce ţin de 

conservare şi de sporire a fertilităţii solurilor 

terenurilor agricole 

Sursa: Elaborat de autori în baza Programului de îmbunătăţiri funciare în scopul asigurării managementului 

durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 [4]. 

 

Un impact complex asupra procesului reglementării relațiilor funciare are politica de creditare 

bancară. Complexitatea politicii de creditare bancară constă în faptul, că creditele bancare sunt 

orientate spre investiții în agricultură. 

Finanţarea şi creditarea sectorului agrar au un rol important în dezvoltarea relațiilor funciare. 

În ultimii ani, se remarcă o tendință tot mai profundă a instituțiilor de stat de stimulare a creditării 

producătorilor agricoli de către băncile comerciale, organizaţiile de microfinanţare şi asociaţiile de 

economii şi împrumut. Aceasta are ca scop creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii prin 

asigurarea suportului accesului producătorilor agricoli la sursele financiare. 

Astfel, se constată că în perioada anilor 2016-2020 volumul creditelor acordate agriculturii de 

către băncile comerciale naționale a evoluat ascendent, majorându-se de la 2552,19 mil. lei în anul 
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2016 până la 3918,36 mil. lei în anul 2020, adică cu 53,5%. Dar, ponderea creditelor pentru 

agricultură în totalul portofoliului de credite al băncilor comerciale s-a menţinut la un nivel relativ 

redus, alcătuind 7,34-8,58%, dat fiind riscul ridicat pe care îl implică plasarea disponibilităţilor 

băneşti în sectorul agrar. Trei bănci comerciale naționale (Banca de Economii S.A., BC „BANCA 

SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.) nu au oferit nici un tip de credite sectorului agrar (tabelul 

2). 

Tabelul 2. Evoluţia creditelor acordate agriculturii de sistemul bancar național în perioada  

2016-2020, mil. lei 

Nr. 

d/o 
Denumirea băncii comerciale 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
BC "MOLDOVA AGROINDBANK" 

S.A. 
804,32 766,13 803,84 1020,09 1417,52 

4 B.C. „COMERTBANK” S.A. 19,88 34,05 60,32 80,13 68,49 

5 BC „EuroCreditBank” S.A. 6,81 28,73 65,99 90,70 117,41 

6 B.C. „ENERGBANK” S.A. 122,42 120,43 123,44 102,36 70,10 

7 B.C. „EXIMBANK” S.A. 170,63 113,21 43,59 100,22 100,71 

8 „FinComBank” S.A. 116,67 131,90 181,21 207,29 238,50 

10 OTP Bank S.A. 69,65 123,22 161,63 206,86 344,30 

11 BC „Moldindconbank” S.A. 532,98 403,76 296,82 226,13 304,46 

12 B.C. „ProCredit Bank” S.A. 416,36 527,04 686,88 760,02 975,25 

13 BCR Chisinau S.A. 24,10 6,48 2,68 4,12 42,42 

14 B.C. „VICTORIABANK” S.A. 268,37 232,00 263,29 242,43 239,20 

 Total pe sectorul bancar 2552,19 2486,95 2689,69 3040,35 3918,36 

 Total credite bancare 34761,27 33473,28 35452,75 40375,47 45643,21 

 Ponderea creditelor acordate 

agriculturii, % 
7,34 7,43 7,59 7,53 8,58 

Sursa: Elaborat de autori în baza Raportului privind structura portofoliului de credite pe sectorul bancar al 

Republicii Moldova [6]. 

Analiza politicii de creditare, relevă faptul că accesul la resurse financiare pentru agricultură în 

Republica Moldova este complicată de un număr de factori, cei mai importanţi fiind [3, pag. 88]: 

serviciile financiare sub-dezvoltate din zonele rurale; 

lipsa istoriei de credit a solicitanţilor; 

lipsa sau lichiditatea redusă a garanţiilor; 

dimensiunea mică a parcelelor de pământ; 

riscurile înalte asociate cu afacerile agricole. 

Politica investițională, la fel ca și celelalte politici economice analizate mai sus (fiscală, 

subvențională, creditară), reprezintă o politică prioritară a statului. Statul în aceste condiții are 

următoarele funcții principale: 

- susținerea și promovarea investitorilor străini în domeniul agricol; 

- impulsionarea investițiilor proprietarilor de terenuri; 

- implementarea proiectelor investiționale a statului în domeniul agricol. 

Politicile investiţionale ale statului în calitate de mecanisme economice de reglementare a 

relaţiilor funciare, sunt orientate în direcția atragerii investitorilor, în special a celor locali în 

dezvoltarea eficientă a ramurilor de bază a țării. 

Politicile de sigurare a activităților agricole constituie un mecanism important, reieșind din 

condiţiile climaterice instabile ale Republicii Moldova: secetă; îngheţurile de primăvară care sunt tot 

mai des cauza distrugerii roadei viilor şi livezilor; grindina care este un factor nociv pentru plantațiile 

de vii, livezi, dar și pentru culturile de câmp, precum și lipsa rețelelor de irigare în agricultură. 

 

CONCLUZII  

Metodologia reglementării economice a relațiilor funciare are scopul de a orienta subiecții 

relațiilor funciare spre realizarea obiectivelor stabilite de societate, în schimbul diferitelor stimule 

economice, cum ar fi scutirile de plăți fiscale și subvențiile. 
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În calitate de metodă a reglementării relaţiilor funciare, în cadrul elaborării politicii fiscale statul 

trebuie să determine, în volumul total al impozitului perceput în agricultură, raportul dintre impozitul 

de pe terenul agricol (funciar) şi impozitul de pe producţia dobândită (şi realizată). Concepţia politicii 

fiscale stimulatorii include facilităţi fiscale cu privire la impozitul funciar. Prin aceasta, se stimulează 

producerea producției agricole într-un volum mai mare, care ulterior va fi supusă impozitării în 

procesul realizării. 

Aplicarea metodelor economice de stimulare a subvențiilor în scopul reglementării relațiilor 

economice este mult mai eficientă decât metodele forțate de reglementare. Totodată, în practică este 

important de a determina cazurile când metodele forțate sunt obligatorii. Astfel, protecția solului este 

o măsură obligatorie, iar respectarea normelor de protecție este mai eficientă în condițiile când 

concomitent sunt aplicate metode economice de reglementare. 
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ПРОБЛЕМА И ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРИ  РЕГИСТРАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА УЧАСТКАХ, ОБРАЗОВАННЫХ ИЗ 

ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
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Resume. The problem of registration of capital construction objects on land plots related to 

agricultural land as part of agricultural land is considered. The growth in the number of horticultural 

associations formed on agricultural land is massive in the suburban areas of megacities. The proposals 

of the developers of the land use and development rules, which were inconsistent with the provisions 

of the land code, led to contradictions and conflicts in a number of municipalities in the zone of 

influence of large cities. The inability of citizens to register capital construction projects, the lack of 

acceptable ways to solve this problem were the cause of both social tension and the appearance of a 

mass of lawsuits. Contradictions and points of collision of interests of registration and accounting 

bodies, the Ministry of Property Management and Urban Development, local self-government bodies, 

land owners are revealed. The article considers options and suggestions for solving the problem. 

Keywords: agricultural land, land shares, agricultural land, permitted use, gardening, urban 

planning documentation, boundaries of settlements, rules of land use and development, real estate 

object, cadastral registration, targeted use of land.. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Из-за высокой стоимости земельных участков, относящихся к землям населённых 

пунктов, и их ограниченности в обороте, граждане все чаще стали возводиться дома на землях 

сельскохозяйственного назначения. В прошлом эти земли в виде земельных долей были 

переданы в частную собственность. Особенно активный оборот земель сельскохозяйственного 

назначения начался в пригородных зонах крупных городов. Интересом горожан к земле, как 

объекту строительства загородного дома воспользовались инициативные предприниматели. 

За счет выкупленных у местного населения земельных долей на ландшафтно–

привлекательных территориях создавались достаточно крупные земельные массивы для 

организации садоводческих кооперативов. Не меняя категории земель меняли вид 

разрешенного использования.  Это не противоречило в прошлом, и не противоречит в 

настоящее время действующему законодательству [1,2,6].  Земельные массивы были 

разделены на участки площадью от 600 до 2500 кв. м. Каждый из членов кооператива получил 

свидетельство на право собственности на конкретный земельный участок. Был определен вид 

разрешенного использования- садоводство.  Постановка земельных участков, образованных 

из земель сельскохозяйственного назначения не вызывает затруднений, однако регистрация 

возведенных на них объектов капитального строительства противоречит закону. Возникают 

серьезные противоречия в трактовке отдельных Федеральных законов [4,5]  и 

градостроительной документации, разработанной на данные территории. Невозможность 
зарегистрировать жилой дом на земельном участке  создает социальную напряженность, 

собственники отказываются от освоения земельных участков, которые забрасываются и 

зарастают лесом [7,8]. Другая часть собственников добивается разрешения на регистрацию 

объектов через суд.  

 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 На основании проведенных статистических наблюдений, систематизации сведений о 

количестве, размерах и местоположении земель, предназначенных для ведения садоводства, 

выявлены массивы «проблемных» объектов на территории Пермского края. Анализ 

материалов Управления Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
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картографии (Росреестр) по Пермскому краю, данных публичной кадастровой карты 

установлено, что возведение жилых домов на участках сельскохозяйственных угодий, 

предназначенных для ведения садоводства носит массовый характер. Массовый характер 

носит и отказ в постановке этих объектов на государственный учет. Это относится, в 

основном, к пригородным территориям, которые могли бы развиваться за счет освоения 

неиспользуемых угодий, создания инженерной инфраструктуры за счет собственников 

садовых участков. Число собственников земельных участков, предоставленных из земель  

сельскохозяйственного назначения для ведения садоводства неуклонно растет.  Так же растет 

число обращений в судебные органы по поводу регистрации возведенных объектов.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Как известно, в Российской Федерации любое строительство на сельскохозяйственных 

угодьях запрещено законом. Исключение составляют крестьянские (фермерские) хозяйства, 

на которых разрешено возведение жилых и производственных построек. Выделенные под 

садоводство земли так же попадают под запрет на строительство и регистрацию объектов 

капитального строительства. Это согласуется с правовым режимом земель 

сельскохозяйственного назначения. Однако, несогласованность градостроительной 

документации, разрабатываемой на сельские территории и Земельного кодекса привели к 

серьезным разногласиям между министерствами и ведомствами. Рассмотрим типичную 

ситуацию.  

Собственники земельных участков, приобретенных для ведения садоводства,  получали 

разрешение на строительство. Это разрешение выдавали органы местного самоуправления, 

руководствуясь правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). Правилами установлено, что 

земельные участки с видом разрешенного использования под садоводство включены в 

застраиваемые территории. Однако, после возведения объекта капитального строительства 

оказывалось, что добросовестный собственник земельного участка  не может 

зарегистрировать объект, так как это противоречит нормам Земельного кодекса. Причины и 

проблемы рассмотрены на типичном примере – садоводческом товариществе 

Краснослудского сельского поселения Добрянского городского округа Пермского края. 

Согласно утвержденным Правилам землепользования и застройки, , садоводческое 

товарищество расположено в зоне, занятой объектами сельскохозяйственного назначения. 

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, в том числе размещения зданий и 

сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. В 

соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального закона N 217-ФЗ “О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ” [3], строительство объектов капитального строительства( далее - 

ОКС) на садовых земельных участках допускается только в случае, если такие земельные 

участки включены в предусмотренные ПЗЗ территориальные зоны, применительно к которым 

утверждены градостроительные регламенты, предусматривающие возможность такого 

строительства. Однако управление Росреестра не признает установления подобных 

регламентов. Очевидно, что для сельскохозяйственных угодий градостроительные 

регламенты не устанавливаются. 



281 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
Рисунок 1. Проблемы , противоречия, причины и характер их проявления при регистрации объектов капитального строительства на 

участках, образованных из земель сельскохозяйственного назначения для целей ведения садоводства
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Для сельскохозяйственных угодий установлен особый правовой режим, имеющий целью 

охрану указанных земель и недопущение вывода таких земель из сельскохозяйственного 

оборота, и использования под застройку. Таким образом, возникают противоречия, носящие 

социальный, правовой и экономический характер. Разрешить их сегодня пытаются в судебном 

порядке. Обращения граждан в суд приняли массовый характер. Ответчиком, при этом, 

выступают территориальные управления Росреестра.  Как правило, суды принимают решения 

в пользу граждан. В ряде муниципалитетов из-за массовых обращений граждан суды 

приостанавливают прием исков и обращаются в Росреестр в просьбой установить особый 

порядок регистрации объектов капитального строительства на земельных участках, 

предназначенных для ведения садоводства. Такое положение не может устраивать 

Федеральные службы государственной регистрации, так как идет прямое нарушение положений 

Земельного кодекса. Министерство  по управлению имуществом и градостроительной 

деятельности субъекта Российской Федерации выступает на стороне граждан и 

муниципалитетов. Следует отметить, что Министерство сельского хозяйства соблюдает 

нейтралитет и безразличие к судьбе вышеуказанных сельскохозяйственных угодий. На 

рисунке представлены проблемы, противоречия, причины и характер их проявления при 

регистрации объектов капитального строительства на участках, образованных из земель 

сельскохозяйственного назначения для целей ведения садоводства. Как известно, изменение 

вида разрешенного использования для сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения возможно только после перевода этих земель в другую 

категорию. Данный перевод допускается в исключительных случаях, в том числе, связанных 

с установлением или изменением границ населенных пунктов. Как правило, оснований для 

перевода земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в 

категорию земель населенных пунктов и изменения разрешенного вида использования 

земельного участка в соответствии с правилами землепользования и застройки нет. Это 

согласуется и позицией глав сельских администраций, которые категорически против 

включения садоводческих товариществ в состав земель населенны пунктов.  

 

ВЫВОДЫ 

 На сегодняшний день единственным возможным путем регистрации объектов 

капитального строительства (ОКС) на землях сельскохозяйственного назначения является 

оспаривание в суде. Существует и другой, более затратный, но более универсальный подход 

– изменение вида разрешенного использования  в схеме территориального планирования. Из-

за типичности и массовости подобных ситуаций выходом может быть создание прецедента. В 

этом случае будут прописаны четкие правила регистрации ОКС на землях 

сельскохозяйственного назначения   для собственников земельных участков, которые попали 

в такую сложную ситуацию. Как вариант, по аналогии с лесной дачной или гаражной, 

возможна амнистия, позволяющая регистрацию для тех собственников которые уже возвели 

объекты до определенной дату. Цель амнистии - разрешение постановки на государственный 

кадастровый учет объектов капитального строительства, которые либо возведены, либо 

находятся в стадии строительства. Амнистия должна действовать в отношении земельных 

участках, размещенных на землях сельскохозяйственного назначения, которые 

зарегистрированы в ЕГРН по состоянию на 2020 год. Описанные выше проблемы носят в ряде 

пригородных зон России массовый характер. Поэтому простые и ясные правила регистрации 

ОКС не только позволят снять социальную напряженность, но и  создадут предпосылки для 

развития пригородных сельских территорий, увеличить собираемость налогов на них.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ДОСТУПЕ К ПРОФЕССИИ 

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЯ, ГЕОДЕЗИСТА И ОЦЕНЩИКА В УКРАИНЕ 

 

А.Г. МАРТЫН, Л.А. ГУНЬКО, Ю.А. МОРОЗ  
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

 

Abstract: Gender inequality in access to certain professions is an obstacle to achieving genuine 

equality between men and women. Even now, stereotypes about purely female and purely male 

professions have not yet been shattered. Although today many so-called "male" professions have 

changed due to the latest technologies. Unfortunately, Ukraine is one of the countries where the labor 

market is still divided into "male" and "female" professions. Taking into account that in Ukraine the 

activities of land engineers, geodesists and land appraisers are separately regulated and certified, the 

gender balance was studied among professionals working in these areas at the national level and in 

the context of individual regions based on data from the relevant state registers. 

Key words: gender equality, land surveyors, geodesist, land appraiser, profession access.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Гендерное неравенство является одним из проявлений социально-экономической 

дифференциации населения, что приводит к возможности самореализации женщин и мужчин 

в обществе, поэтому исследование данных проблем является актуальным, хотя результаты 

воспринимаются общественностью неодинаково. 

Как показывает зарубежный опыт, уменьшение гендерного неравенства в сфере труда 

может привести к повышению экономической эффективности. Гендерное равенство для всех 

граждан Европейского Союза гарантируется Хартией основных прав Европейского Союза. 

Кроме того, Совет Европы (2018) приняла новый документ под названием «Стратегия 

гендерного равенства на период с 2018 года по 2023 год». В ней определены пути снижения 

гендерного неравенства.  

В Украине исторически сложилось, что женщины имеют меньше возможностей 

проявить свои собственные способности. Объясняется это несколькими факторами: во-первых 

нагрузкой дома и на работе, во-вторых уверенностью, между работодателями, что для 

женщины самым важным является самореализация в сфере материнства, семейной жизни, а 

все остальное - карьерный рост, развитие собственных способностей - отходит на второй план 

[1]. Гендерное неравенство в украинском обществе является следствием политики решения 

женского вопроса в СССР. Еще в советские времена женщины получили широкие 

возможности для работы, но в условиях ее неравного распределения, их заработная плата в 

среднем меньше, чем у мужчин [2].  В постсоветский период произошло определенное 

возрождение патриархальной идеологии и практики, которые закрепили и углубили 

неравенство ситуации во времена СССР. 

В последние годы гендерные исследования рынка труда привлекают значительное 

внимание ученых. Однако гендерные исследования рынка труда в Украине остаются 

недостаточно разработанными и требуют дальнейшего развития и большего внимания. 

Именно поэтому в статье проведен анализ трудовых отношений в сфере земельных отношений 

по гендерной дифференциации. 

 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основой методических подходов к исследованию гендерных проблем в социально-

экономической области является анализ гендерных диспропорций на рынке труда, в 

частности, экономической активности и занятости населения, дифференциации заработной 

платы, гендерного дисбаланса в сфере принятия экономических решений. Проанализировав 

социально-экономический уклад общества, гендерная проблематика оказывается в неравных 

возможностях женщин и мужчин относительно участия в структурах власти, сфер 
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образования и занятости, дохода и собственности. Методика изучения проблемы 

предусматривала исследования не только количественных характеристик, но и переход к 

исследованию условий и статусов занятости мужчин и женщин. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Сегодня перед специалистами в сфере земельных отношений не ставятся задачи, на 

выполнение которых влияют физиологические способности. В ходе исследования было 

определено, что наиболее распространенными требования к кандидатам на работу инженера-

землеустроителя и инженера-геодезиста является умение работать с соответствующим 

программным обеспечением (85% работодателей), навыки работы с современными 

приборами, умение работать с документацией. 

Под программным обеспечением чаще всего имеются в виду системы 

автоматизированного проектирования, такие как AutoCad, Диджиталс и другие. 

Обязательным практически на каждом предприятии есть умение работника работать с 

пакетом офисных приложений «Microsoft Office» (90%). Важным требованием к кандидатам 

также умение работать с современными ГИС-системами (такими как ArcGis и QGis). На 

вакансии инженера-геодезиста в 40% случаев требуется специалист, способный работать в 

программах камеральной обработки данных съемки (Digitals и CredoDat). Большинство 

работодателей ищут землеустроителей, которые умеют работать с электронными 

тахеометрами, GPS-приемниками, лазерными нивелирами. 

Принимая во внимание, что в Украине деятельность инженеров-землеустроителей, 

геодезистов и оценщиков отдельно сертифицируется, гендерный баланс изучался среди 

специалистов, работающих в этих сферах на национальном уровне и в контексте отдельных 

регионов на основе данных соответствующих государственных реестров.  

Больше всего землеустроителей осуществляют свою деятельность в Киевской, 

Харьковской и Львовской областях. Меньше всего - в Тернопольской и Херсонской областях. 

Сертификатом инженера-землеустроителя на сегодняшний день обладают 5530 человек, из 

которых 59% мужчин и 41% женщин. 

Сертифицированных инженеров-геодезистов, согласно реестра в Украине 

насчитывается около 1500. Из них 80% мужчин и 20% женщин. Больше всего геодезистов 

осуществляют свою деятельность в Киевской, Львовской и Днепропетровской областях. 

Наименее обеспеченным геодезистами есть Сумская, Кировоградская и Херсонская области. 

Гендерное неравенство в доступе к профессии значительно отличается в разных 

регионах. Мужчины землеустроителей преобладают на западе (Тернопольская, Ивано-

Франковская и Львовская области), а землеустроители - на востоке и юге (Донецкая, 

Днепропетровская и Николаевская области). 

На всей территории Украины преобладают мужчины-геодезисты. Это может быть 

следствием того, что работа геодезиста тесно связана с физическими нагрузками и, в 

некоторых случаях, экстремальными условиями работы. Численность сертифицированных 

инженеров-геодезистов хорошо коррелирует с региональным продуктом строительства и 

городским жилищным фондом. 

Среди оценщиков по экспертной денежной оценке земельных участков на сегодня почти 

сохранено гендерный баланс, разница составляет лишь 1%. Значительно преобладают 

мужчины-оценщики только в Киевской области, а в Одесской области доминируют женщины-

оценщики. На остальной территории страны сохраняется гендерное равенство по количеству 

специалистов. 

Вместе с тем, в Украине очень низкий уровень представителей женщин в высших 

органах государственного управления, политических и профсоюзных структур. Женщины в 

Украине контролируют 5 - 10 процентов экономических ресурсов. Они имеют меньше 

возможностей, чем мужчины в трудоустройстве на высокооплачиваемую работу и 

профессиональном продвижении. Ведь большинство работодателей предпочитают мужчин 

учитывая вероятность прерывания женщинами времени работы и потерю квалификации из-за 
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рождения детей или уход за ними в случае болезни. Женщины первыми попадают под 

увольнение при сокращении [3]. 

Женщины находятся в худшем положении, чем мужчины в плане карьерного роста и 

оплаты труда. Сегодня на рынке труда продолжает существовать тенденция дискриминации 

женщин. Так, женщины в среднем зарабатывают меньше, чем мужчины [4]. Мужчины имеют 

больше карьерных перспектив, чем женщины. Малый процент женщин становятся 

руководителями, особенно на высоком уровне. Анализ статистических данных 

свидетельствует, что в органах управления земельными ресурсами на руководящих 

должностях находится 61% мужчин. Также количество предприятий в частном бизнесе сфере 

геодезии и землеустройства, возглавляемые мужчинами, по данным обследований, составляет 

70%. То есть, чем выше социальный статус должности, тем меньше на этих должностях 

женщин. 

Кроме того, согласно информации Государственной службы статистики Украины 

среднемесячная зарплата женщин в I квартале 2021 составляет 11 670 грн, или 82,2% от 

зарплаты мужчин (14191 грн) [5]. 

 

ВЫВОДЫ 

Сейчас в сфере земельных отношений задействована примерно равное количество 

мужчин и женщин. Четкой тенденции гендерного неравенства на территории Украины не 

наблюдается, лишь в некоторых восточных областях прослеживается преобладание женщин, 

на западе однозначное преимущество мужчин. 

В Украине гендерное неравенство выражается в том, что женщины в целом занимают 

менее престижные и оплачиваемые рабочие места, зарабатывают в среднем меньше, реже 

занимают руководящие должности, хотя между тем имеют более высокий уровень 

образования. 
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Abstract. The paper is focused on examining the method of completing the database content 

with initial data; the database being developed in order to conduct agricultural cadastre surveys at the 

district level. The agricultural cadastre aims at creating the national agricultural register. This study 

is required by the need to implement the best European practices in the development of the rural 

area.The authors also highlighted some peculiarities regarding the database structure and the 

interaction between the Real Estate Cadastre as an Information System with the Agricultural 

Cadastre. 

Keywords: Cadaster, Agricultural Information System, GIS, Land management. 

 

INTRODUCTION 

The global problems that humanity is facing at the beginning of the XXIst century, including 

the Republic of Moldova, require very deep knowledge of its own natural resources, of the 

phenomena that manifest themselves over time, as well as the undertaking of appropriate management 

measures to ensure the sustainable development of the country (Botnarenco and Popescul, 2012a). 

Taking into account the complexity of the research topic, the works of different local and 

foreign scientists were used. In this regard, the results of research in the field of agricultural cadastre 

and real estate evaluation in the Republic of Moldova were studied. Thus, the works of various 

scholars from abroad were analyzed, such as: Özçatalbaş, et al., 2004, Burrough, 1992, Enemark, 

1997, Williamson, et al., 2006, Tămăioagă, et al., 2005, Gînju, et al., 2004, 

Current trends in the EU are geared towards the efficiency of agriculture, a goal that can also 

be achieved thanks to the new information technologies implemented in the field of land 

measurements. This information comes largely from satellite images transmitted to all beneficiaries 

around the world. The information thus collected will inevitably lead to an increase in overall 

agricultural productivity. Software programs integrate satellite images daily, so that beneficiaries 

receive a clear and real-time vision of how agricultural crops evolve, they have the opportunity to 

manage the risks that may arise in the field, ensuring optimal conditions for crops (Botnarenco and 

Popescul, 2012a, Popescul and Turculeț, 2018). 

Information and communication technologies can make an essential contribution to analysis 

and decision-making, including modern agriculture (Özçatalbaş, et al. 2004, Popescul and Turculeț, 

2018). 

The degree of innovation achieved by the agriculture in the EU has led to the fact that the 

information accumulated and stored over time was integrated and processed through the development 

of geographical information systems (GIS) of different resources, especially concerning land, water 

resources, soil, management input / output flows within bioproductive agrosystems.  

These information systems / databases are set up as separate tools within Decision Support 
Systems (DSS) (Özçatalbaş, et al., 2004). 

In the EU countries, the Land Parcel Identification System (LPIS) is used for the development 

of the agricultural sector. This system is a computerized database, part of the Integrated 

Administration and Control System (IACS), which operates at the level of the reference parcel. The 

reference parcel represents the physical block. The LPIS system in Europe uses aerial or satellite 

orthophotoplans that meet a standard that guarantees an accuracy at least equivalent to that offered 

by mapping at a scale of 1: 5,000. The pixel size of the images is 0.5 m which ensures high accuracy. 

This article defines the concept of the initial database applied to the development of the 

information system specific to the field of agriculture and discusses the role of the initial materials 

needed in agricultural research and problem solving in that field. 
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MATERIAL AND METHOD 

The real estate cadastre of the Republic of Moldova has accumulated and stored a very large 

volume of data on real estate, including agricultural land, these data are updated daily and 

periodically. Being systematized, this information forms the initial database, which is part of the main 

structure of the agriculture-specific information system. 

During the study process there were used the legal framework and scientific papers on 

information technologies, real estate cadastre, specialized cadastres and cartographic support 

ORTOPHOTO-2016 (https://geoportal.md). 

The results were analyzed by inductive, deductive, comparative, synthesis methods, as well as 

by the method of analysis of topographic, thematic maps and aerial survey materials (Fig. 1). 

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

The elaboration of the modern agricultural cadastre from Straseni district begins with the 

approval of the Decision of the Government of the Republic of Moldova no. 469/1994, in which the 

areas of the state land fund and of the privatization fund were established within the communes of 

the Straseni district. According to this normative act, out of the total area of 72.866 ha, the agricultural 

land fund makes up 38.084 same time, the fruitifying vineyard areas increased by about 11%, from 

898 ha in 2009, up to 993 ha in 2014. In the case of vineyards, the total and almost fruitifying areas 

coincided in 2014, which indicates the lack or insufficiency of new vineyards, and this, in the medium 

and long term, can lead to a reduction in the vineyard area and, implicitly, of the grape crops. 

The need to carry out qualitative evidence works of multiannual plantations within Straseni 

district is conditioned by the following factors: slow and unstable development of the agricultural 

sector, worsening land quality, worsening environmental conditions, intensification of soil 

degradation processes, determined by the inadequate structure of agricultural holdings, including 

family-type farms, with insufficient market orientation, organizational and institutional shortcomings 

in the regulatory framework of the agricultural sector, and the lack of effective self-management 

capacity of the private agricultural sector, insufficient knowledge of natural potential and irrational 

use of natural capital, the need to develop a long-term development strategy oriented towards 

sustainable development (Popescul and Turculeț, 2018). 

The examination of the cadastral information regarding the agricultural lands registered in the 

real estate cadastre from Straseni district, carried out on 20.02.2020, established that: in agricultural 

land sectors, assigned on the basis of art. 12 of the Land Code, there were registered 166,761 real 

estates with a total area of 37,654.96 ha, and as land outside the town there were registered 108,739 

real estates with a total area of 27,719 ha. The latest data also included gardens (Fig. 1). 

The natural conditions ensure a particularly high potential for the economy of Straseni district 

to develop agricultural crops and not only. Here, horticulture has a strong emphasis on the production 

of fruits, grapes, the subsequent processing of grapes into wine and the production of fresh fruit. 

However, according to data from 2017, multiannual horticultural plantations occupied only 1982 ha 

or 5.8% of the total agricultural land. 

It is worth mentioning the reduction by about 23% of the areas occupied by fruit crops in the 

period 2009 - 2018 and the increase in the same period of the areas occupied by fruitifying fruit crops 

by about 14%. This fact can be explained by the processes of deforestation of old plantations and the 

formation of new plantations of fruit crops. Currently, about 70% of the orchard areas are not worked 

and require deforestation. At the same time, the mechanisms for applying deforestation subsidies are 

complicated and therefore not widely applied by farmers in the district. 

Similar trends were observed with regard to vineyards. Thus, the vineyard areas decreased by 

about 18%, from 1,221 ha in 2009, to 997 ha in 2014. At the same time, the fruitifying vineyard areas 

increased by about 11%, from 898 ha in 2009, up to 993 ha in 2014. In the case of vineyards, the total 

and almost fruitifying areas coincided in 2014, which indicates the lack or insufficiency of new 

vineyards, and this, in the medium and long term, can lead to a reduction in the vineyard area and, 

implicitly, of the grape crops. 
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Fig. 1. – The overall cadastral map of Straseni district,  

scale 1:10 000 (Source: the author). 

In order to examine the situation regarding the registered real estate for agricultural purposes, 

a query of the databases for the lands within Straseni district was carried out. The query was 

performed according to the ClassTip 11 and 12 classifier, which differ only in the way of determining 

the boundaries and the accuracy of the position in space, according to the normative basis of the real 

estate cadastre. The land classification indicator by the attribute of the CodTip destination is presented 

in the "Classification tutorial of the attributive information coding by layers". 

After the privatization of agricultural lands (according to art. 12 of the Land Code), a total of 

93,892 sectors were formed in the district, with a total area of 20,133.42 ha, the average area being 

0.2167 ha (Fig. 2). Comparing the data from 11.07.1994, it can be observed that the agricultural land 

fund makes up 38,084 ha, and the surface of the agricultural lands is, at the moment, of 34, 422.66 

ha, with a difference of 3,661.34 ha. Thus, out of the total surface of the agricultural lands of 34, 

422.66 ha, 20, 133.42 ha were registered and 1,950.58 ha remained unregistered. 

 

 
Fig. 2. – Map of agricultural lands in Straseni district (layer Terenuri_agricole) from 

Information system, scale 1:150 000 (Source: the author). 
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In the information system concerning agriculture there are registered only the lands with 

agricultural destination and there are not reflected the subcategories of destination, the categories of 

use, the subcategories of use, the real estate objects (constructions, warehouses, etc.). 

 
Fig. 3. - Map of agricultural lands distributed on the territory of the communes of Straseni 

district (Source: the author) 

Excessive fragmentation and small areas of agricultural land (Fig. 4, Fig. 5), consequences of 

the privatization reform of the 90s, led to a drastic decline in agricultural productivity. Failure to 

comply with processing and crop technologies, soil degradation and other negative influences on the 

agricultural sector have led to a major negative impact on the rural population. The relatively low 

incomes in the rural sector cause the migration of the population from the villages to the cities of the 

country, as well as outside it. 

  
Fig. 4. - Relationship between the size of the 

agricultural land sectors and their number 

(Straseni district) (Source: the author). 

Fig. 5. – Relationship between the size of 

the agricultural land sector and the total area 

(Straseni district) (Source: the author). 

For the efficiency of agriculture, the atention should be paid to the consolidation of agricultural 

lands so as to increase the share of those larger than 1 ha. According to Fig. 5, in Straseni district 

there is an excessive fragmentation of land: 5.9775 lands with an area of up to 0.01 ha and about 

3276.39 parcels with an area of more than 1 ha. 

 

CONCLUSIONS 

The elaboration of the agricultural cadastal system can be initiated by applying the real estate 

cadastral database and the existing cartographic materials in the Republic of Moldova. 
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Quantitative and qualitative evidence of land resources can only be improved by using natural 

potential for the sustainable development and the creation of favorable living conditions for the 

population. 

The overall cadastral plan, subject to updating within the Administrative-Territorial Unit 

(ATU), contributes to the elaboration of the agricultural cadastre at district, commune, village, 

etc.level and can be used as initial material  

Transposition of the existing databases to state institutions regarding cadastral plans, 

delimitations of administrative boundaries, old land maps, pedological, numerical model of the land 

area, etc., as well as ensuring online access of users to this information are important conditions to 

achieve sustainable development. 

The Integrated Administration and Control System (IACS) and the Land Parcel Identification 

System (LPIS) will contribute to the establishment of a comprehensive and uniform legal framework 

for subsidizing the agro-industrial sector. 
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Abstract: In every cycle of observation it is necessary to verify the stability condition for the 

position of the station point on which are related all the points of control, fixed on the construction, 

with to determination of the horizontal strain vector. 

In the present days, there are several methods of testing for the stability of station points of the 

micro-triangulation network, in respect to the points of reference and of orientation, within a certain 

time. 

Keywords: deformation of the construction, station point, micro-triangulation network, 

cyclical fixed point, horizontal vector. 

 

INTRODUCERE 

Determinarea vectorului deformațiilor orizontale, la urmărirea comportării construcțiilor 

masive prin metoda micro-triangulației, presupune existența punctelor de stație fixate în terenuri 

nedeformabile și în afara zonei de influență a construcției. Pe construcția studiată se încastrează 

punctele de control (mărci de vizare), care se vor deplasa, odată cu construcția. 

Operația de determinare a vectorului deformației presupune efectuarea de măsurători ciclice ale 

rețelei, cu aceeași precizie cu care a fost construită inițial. 

Punctele de stație ale rețelei sunt materializate prin pilaștri de beton armat, cu fundație adâncă, 

având la partea superioară piese speciale de prindere și centrare a teodolitului (stație totală de 

precizie), și a semnalelor de vizare. Din aceste puncte se efectuează observații azimutale, atât a 

punctelor de control fixate pe construcție, cât și spre punctele de referință și orientare. 

În toate ciclurile de măsurători, observațiile azimutale se execută cu precizia rețelelor de ordinul 

I, II, uneori III, prin metoda seriilor complete sau metoda Schreiber. Se iau măsuri de eliminare a 

erorilor sistematice și de reducere la minumum a influenței erorilor aleatoare. 

Calculele de compensare trebuie executate riguros, prin metoda celor mai mici pătrate, cu 

scopul obținerii celor mai mici valori ale vectorilor de deformție orizontală [1, 2]. În modelul de 

compensare, direcțiile, unghiurile și coordonatele punctelor din ciclul inițial devin după compensare, 

elemente de referință, la care se raportează elementele obținute în ciclurile următoare. În fiecare ciclu 

de observații, se va verifica stabilitatea în poziția punctelor de stație /fixe. 

 

MONITORIZAREA STABILITĂȚII PUNCTELOR DE STAȚIE ALE REȚELEI DE 

MICROTRIANGULAȚIE 

Corectitudinea determinării parametrilor ce caracterizează starea de efort și deformare a 

construcției, depinde de calitatea măsurătorilor ciclice ale rețelei. 

Față de cele arătate, se impune controlul stabilității punctelor fixe, de stație. Într-un interval dat, 

scurs între două cicluri conjugate, dovada stabilității punctelor de stație, în raport cu celelate puncte 

fixe, o va reprezenta egalitatea direcțiilor azimutale (unghiurilor orizontale), măsurate în stațiile 

respective. 

Se consideră poziția inițială de stație A a rețelei, din care se vizează punctele de orientare Oi, 

𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅, măsurându-se direcțiile azimutale αi (Fig. 1).  
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Fig. 1 – Schița direcțiilor 

 

Ulterior, punctul de stație se deplasează în poziția actuală A՚. Comparându-se valorile direcțiilor 

din punctul A spre Oi
’, rezultatele din ciclul inițial αi și din ciclul actual αi՚, se constată că trebuie să 

se introducă corecția Ԑi, 𝑖 = 1,𝑁̅̅ ̅̅ ̅, în vederea realizării paralelismului dintre cele două direcții: 

Өi = Өi
' + Ԑi           (1) 

 

Pentru aprecierea stabilității punctului de stație, se compară valorile unghiulare ale direcțiilor 

azimutale, măsurate în cele două cicluri și se stabilește eroarea medie pătratică a diferențelor rezultate. 

Mărimea obținută se compară cu o eroare limită. În cazul în care eroarea rezultată nu se încadrează 

în această limită, înseamnă că punctul de stație s-a deplasat și deci, direcțiile măsurate în punctul 

deplasat (actual) trebuie corectate. 

Mai întâi se calculează erorile medii pătratice ale direcțiilor azimutale măsurate și compensate 

în stație, din ciclurile inițial sα și actual sα՚, cu formula generală cunoscută [1]. 

 

𝑠∝ = ±√
[𝛿𝛿]−

1

𝑛
∑ [𝛿]𝑘[𝛿]𝑘

𝑡
𝑘=1

𝑡(𝑡−1)(𝑛−1)
         (2) 

 

Unde   δ𝑘
𝑖
 sunt diferențele dintre valorile medii și vaorile măurate și reduse la origine 

 n  - numărul direcțiilor 

t – numărul seriilor (𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅, 𝑘 = 1 − 𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅,) 

În continuare, se calculează diferențele dintre mărimile compensate ale direcțiilor azimutale, 

măsurate în cele două cicluri, din punctul de stație A către punctele de orientare O1, O2,...Oi, ...On, se 

fac diferențele: 

 

Δi=Ci – C՚i, 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅          (3) 
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În funcție de erorile medii pătratice ale direcțiilor unghiulare măsurate în ciclurile de observații 

inițial și actual, sα și  sα՚, se calculează eroarea medie a unei singure diferențe unghiulare: 

 

𝑠∆ = ±√𝑠∝
2 + 𝑠∝՚

2           (4) 

 

Se face suma algebrică a diferențelor: 

 

[Δi] = Δ1 + Δ2+...+ Δn         (5) 

 

În cazul în care [Δi] = 0, înseamnă că diferențele  Δi  vor fi considerate erori aleatoare. Când 

acestea [Δi] ≠ 0, înseamnă că diferențele conțin atât erori aleatoare, cât și sistematice, acestea fiind 

datorate deplasării punctului de stație. În acest caz, suma diferențelor poate fi folosită la definirea 

unei valori medii a erorilor sistematice, cu formula: 

 

∆𝟎=
[Δi] 

𝐧
          (6) 

 

Din fiecare diferență Δi, care conține ambele erori, scăzându-se eroarea sistematică medie, vor 

rămâne numai erorile aleatoare: δi= Δi - Δ0. De această dată trebuie îndeplinită condiția [δδ] =0, fiind 

diferențele față de medie. 

Eroarea medie pătratică a unei singure diferențe unghiulare, funcție de abaterile față de medie, 

va fi: 

 

𝑠∆ = ±√
[δδ] 

𝒏−𝟏
          (7) 

 

Pentru verificarea stabilității punctului de stație, se calculează: 

 

(𝑠0)𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡 = (𝑠0) =
(𝒔∆)√𝟐

𝒔∆
       (8) 

 

Mărimea obținută se compară cu o valoarea admisă (𝒔𝟎) care va indica: 

 

 (𝑠0)𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡 ≤ (𝑠0)𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠 → 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙     (9) 

 

(𝑠0)𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡 > (𝑠0)𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠 → 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡 𝑑𝑒𝑝𝑙𝑎𝑠𝑎𝑡     (10) 

 

care înseamnă că trebuie să se procedeze la corectarea direcțiilor din ciclul actual. 

S-au propus următoarele teste de verificare a stabilității punctului: 

- W. Lang, folosind inegalitățile: 

(𝒔∆) < 2𝒔∆ → 𝒑𝒖𝒏𝒄𝒕 𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍 
 

(𝒔∆) > 2𝒔∆ → 𝒑𝒖𝒏𝒄𝒕 𝒅𝒆𝒑𝒍𝒂𝒔𝒂𝒕 

 

- Ulterior, T. Lazzarini a propus un test complet: 

 

(𝒔𝟎) < (𝒔𝟎)𝒌 → 𝒑𝒖𝒏𝒄𝒕 𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍 
 

(𝒔𝟎) > (𝒔𝟎)𝒌 → 𝒑𝒖𝒏𝒄𝒕 𝒅𝒆𝒑𝒍𝒂𝒔𝒂𝒕 
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𝒌 =

𝟏 ±
𝟎, 𝟕𝟎𝟕𝟏

√𝒏 − 𝟏

𝟏 ±
𝟎, 𝟕𝟎𝟕𝟏

√(𝒏 − 𝟏)(𝒕 − 𝟏)

 

 

- Tot T. Lazzarini, când raportul erorilor  
(𝐬∆)

𝐬∆
≈ 1, se apreciază punct stabil 

 

CONCLUZII 

Când testarea asupra punctelor de stație, ale rețelei de microtriangulație a evidențiat deplasarea 

unor puncte, se va proceda la calculul componentelor vectorului deformației, după ce s-au calculat 

corecțiile Ԑi de adus direcțiilor măsurate și compensate în ciclul actual, în vederea realizării 

paralelismului cu direcțiile inițiale. 

 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE 

1. NISTOR, Gh. Geodezie aplicată la studiul construcțiilor. Iași, Editura „Gheorghe Asachiˮ, 

1993 

2. NISTOR, Gh. Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice. Iași, Editura Universitatea 

Tehnică „Gheorghe Asachiˮ, 1996 

3. NISTOR, Gh. Corectarea unghiurilor orizontale în punctele de stație deplasate, la 

urmărirea comportării construcțiilor, Schimb de experiență „Comportarea in situ a construcțiilorˮ, 

ed. XX, Sovata, 1-3 oct. 1992 

 

 

  



296 

CZU: 006:004 

 

CONCEPT OF THE NATIONAL VALUATION STANDARDS: DEVELOPMENT 

FRAMEWORK, PREREQUISITIES AND THE BEST INTERNATIONAL PRACTICES   

 

O. BUZU 
The Technical University of Moldova 

 

Key words: property valuation, valuation standards,  

 

INTRODUCTION 

The importance of developing national valuation standards is unquestionable. It was expected 

that a set of standards binding on all appraisers practicing their profession in the Republic of Moldova 

would be developed soon after the adoption of the Legal Act on Valuation Activities in 2002. 

However, the regulations adopted at that time for market valuations of property and intellectual rights 

were describing the basic valuation concepts as well as the valuation principles, approaches and steps 

in sufficient detail – and so the lack of national valuation standards was not acutely felt. The 

methodology-related environment for market valuations of property was in place - and it was believed 

to be sufficiently developed for that time. We should emphasise that the first regulations on market 

valuation methodology were developed in accordance with the International and European valuation 

standards; this is why these documents remain relevant and still find broad application in market 

valuation practices although they are about 20 years old. 

A feature specific of valuation standards in many countries of the world is that they have been 

developed by the professional community without involvement of the public authorities. It was hoped 

at that time that a strong community of valuers would emerge and be able to take over the function 

of developing valuation standards from the state as valuation activities in the Republic of Moldova 

take shape and develop over time, but this has not happened. 

At present the regulatory environment for valuation activities is rapidly becoming obsolete in 

the Republic of Moldova. The further development of international property valuation standards 

requires an update of our national laws. The market valuation methodologies are developing 

worldwide and new valuation ideas and concepts are emerging. Thus, new types of value such as fair 

value, special value, synergy value have gained broad recognition in recent years. None of these 

innovations have been reflected in Moldova’s national laws and consequently they do not find 

application in practical appraisal work locally. 

One of the reasons for the importance and relevance of developing the National Valuation 

Standards is gradual emergence of market thinking among civil servants and managers of public 

administrations and controlling authorities. Situations have become more and more frequent where 

‘valuation in accordance with international standards’ is a requirement for the appraisal of property 

or leasehold rights - and the application of these standards is only possible in the Republic of Moldova 

through the development of its own National Valuation Standards based on international best 

practices.  

We believe that development and subsequent approval of the National Valuation Standards will 

contribute to improvement of Moldova’s international image, which is relevant for international 

stakeholders and demonstrates best practices as well as the country’s willingness to have a voice at 

the international level and to successfully implement international valuation standards. 

 

RESEARCH TECHNIQUES AND MATERIALS 

General scientific approaches of gaining new knowledge such as moving from the general to 

the particular, and a combination of logical conclusions with historical data were applied for the 

purposes of this research. A systemic approach, the consideration of specific valuation standards in 

relation to other standards, the research progress from general valuation standards, through the 

development of standards for different property types and valuation objectives, to practical guidelines 
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and technical documents have played a special role in the development of proposals for the structure 

of the standards. 

The development of the concept for the national valuation standards was based on the ICAO-

approved International Valuation Standards, the European Property Valuation Standards promulgated 

by TEGOVA, the US Best Professional Practice Standards, the RICS (Royal Institution of Chartered 

Surveyors) Valuation Standards, the ANEVAR (the National Association of Romanian Authorized 

Valuers) standards, on the best practices of the Russian Federation, Ukraine, the Republic of Belarus 

as well as on the author’s personal professional knowledge and experience. 

 

THE FINDINGS AND THE DISCUSSION 

Our analysis of international best practices and of the above-mentioned valuation standards as 

well as our personal experience in the field of regulation and development of valuation activities in 

the Republic of Moldova has enabled us to propose the following concept for the National Valuation 

Standards (NVS). 

The Structure of the Standards. It is believed to be most appropriate for the NVS to consist of 

the following sections: General standards reflecting the valuation concepts, ideas and fundamental 

principles; specific standards for different types of appraised properties; standards for specific 

applications depending on the valuation objective. In our opinion, Guidelines for the Application of 

the Standards and a separate section on technical documents should be a component of the National 

Valuation Standards. The structure suggested for the NVS is as follows: 

General standards: 

• General provisions 

• Requirements to the appraiser 

• Value types and valuation objectives. Market value 

• Valuation methodology and procedure 

• Valuation reports: Their types and requirements thereto 

Specific standards for different property types being appraised: 

• Valuation of real estate 

• Valuation of construction in progress 

• Valuation of movable property 

• Valuation of businesses 

• Valuation of intangible assets 

• Valuation of shares and other financial instruments 

Standards for specific applications: 

• Valuation for tax purposes 

• Valuation of collateral 

• Valuation for insurance purposes 

• Expert review (verification) of valuation reports 

Guidelines for the application of the standards: 

• Appraising the value of immovable property 

• Valuation of businesses 

• Valuation of machines, machine units, equipment and installations 

• Valuation of agricultural land 

• Valuation of items of architectural and historical value 

Technical documents: 

• Code of Measurement 

• Code of Ethics 

• Compendium of aggregate indicative costs of new construction 
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• Glossary  

The presented NVS structure is subject to the discussion and approval by the working group on 

development of the national valuation standards established by the Agency for Land Relations and 

Cadastre in the Republic of Moldova. 

Development of the standards. The draft standards are being developed by appraisers-

practitioners, representatives of the educational community, representatives of non-governmental 

associations of appraisers, and state regulators of appraisal activities. The developed draft standards 

will be submitted to the working group established on the order of the Agency for Land Relations and 

Cadastre (the central public administration agency responsible for the NVS development). Foreign 

consultants in the field of valuation may be involved for drafting the most challenging standards.  

Approval of the standards. With account of their universal nature, the National Valuation 

Standards must be approved by a Government Resolution after they go through a mandatory peer 

review system in the relevant ministries and departments. The specific nature of the National 

Valuation Standards makes them subject to the mandatory procedure of approval of their text by 

Moldova’s National Institute for Standardisation and National Terminology Centre. In accordance 

with the national practices of drafting regulatory documents, the National Valuation Standards should 

be developed in Romanian as well as in Russian. It is assumed that the National Valuation Standards 

will be largely based on the International Valuation Standards and so we should also foresee the 

necessity of obtaining a permission from the International Valuation Standards Committee (IVSC) to 

use the text of their standards in Romanian and Russian as the basis for the National Valuation 

Standards. 

The technical part of the standards (the Application Guidelines and the Technical Documents) 

may be approved by the Agency for Land Relations and Cadastre and published on the Agency’s 

website and in the Official Gazette of the Republic of Moldova after their registration with the 

Ministry of Justice. 

Periodical updates of the standards. The working group for development of the National 

Valuation Standards should be a permanent unit monitoring the implementation of the standards 

together with the Real Estate Valuation Unit in the Agency for Land Relations and Cadastre. The 

National Valuation Standards should be amended and improved from time to time as a follow-up on 

possible identified inaccuracies and limitations impeding property valuations as well as with account 

of the emerging new versions of the International Valuation Standards (that are updated every 2 

years). In our opinion, the frequency of updating the NVS should not be more than once in 5 to 7 

years.  

Mandatory application. After their publication in the Official Gazette of the Republic of 

Moldova, the National Valuation Standards should become binding by law on all valuers in Moldova. 

Any non-compliance with the National Appraisal Standards may only be justified where absolutely 

necessary and where properly reflected in the valuation report.  

Financing the development. The development of the draft National Valuation Standards should 

be financed from the state budget and international grants for technical development allocated to the 

Republic of Moldova. Depending on the type of the property being appraised or the valuation 

objective, the development of individual draft national standards may be financed by international 

projects that have valuation of property as one of their objectives.  

Moreover, certain funding from the state budget should be foreseen annually and included in 

the medium-term forecast to ensure adequate sustainability and continuity in the development and 

updating of the national valuation standards.  

 

SUMMARY AND CONCLUSIONS 

This Concept developed for the National Valuation Standards is a new research deliverable and 

a practical development, which is being published for its discussion by the scientific and professional 

community. The above draft will also be submitted for its consideration by the Working Group for 

development of the National Valuation Standards. The final version of the Concept will be submitted 

for approval to the Ministry of Finance and then to the Government. 
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The author believes that this Concept is a convincing proof of the importance, relevance and 

necessity of developing the National Valuation Standards and will make it possible to give Moldova’s 

recently elected Government a comprehensive vision and understanding of this matter, which is 

extremely important from an economic and political perspective. 
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Abstract: Protecția dreptului asupra terenului reprezintă o problemă care a apărut concomitent 

cu apariția dreptului ca categorie socială. În prezent societatea mondială recunoaște procesul de 

protecție a dreptului asupra ternului ca o necesitate socială, economică, ecologică.  

Înregistrarea drepturilor asupra terenurilor, ca parte componentă a cadastrului, reprezintă un 

proces larg, integrat în dezvoltarea socială și economică actuală a tuturor țărilor, prioritar ale UE. 

Scopul principal al procesul de înregistrare menționat, este protecția dreptului asupra terenului, asupra 

bunurilor imobile. Necesitatea protecției dreptului asupra terenului, este recunoscută ca factor 

prioritar în dezvoltarea societății în ansamblu [1].  

Cuvnte – cheie: registru, înregistrare, protecție a dreptului  

 

INTRODUCERE 

Necesitatea protecției dreptului asupra terenurilor a apărut concomitent cu apariția lui (a 

dreptului) nemijlocit ca categorie socială. Contopirea Sistemului de drepturi funciare și a Sistemului 

de măsurători terestre (cadastrale) care a avut loc la o etapă inițială a dezvotării societății, este 

evaluată ca o necesitate obiectivă în dezvoltarea și protecția dreputului funciar prin argumentarea 

răspunsului la întrebarea „unde” este amplasat dreptul funciar. Răspunsul  la această întrebare a ridicat 

nivelul de credibilitate a dreptului funciar. Sub acest conținut, care include răspuns la întrebările: 

„cine” este subiectul dreptului;  „ce” include conținutul dreptului; „când” a fost săvârșită acțiunea de 

formare, dobândire a dreptului; și „unde” se află dreptul funciar ca categorie socială, îl avem (dreptul)  

și până în prezent. 

Astfel, scopul principal al procesului cadastral este de a formula răspunsul la întrebarea „unde 

se află amplasat în spațiu dreptul funciar”. [6] . 

Cunoaștera amplasării spațiale a dreptului funciar reprezintă, de la bun început, o informație 

importantă în protecția dreptului. Totodată, practica de mul’i ani a demonstrat că, doar cunoașterea 

amplasării  în spațiu, este prea puțin pentru o protecție credibilă a dreptului funciar. Soluția a fost 

găsită în implementarea registrului depturilor asupra terenurilor. 

Astfel, putem constata că, înregistrarea drepturilor asupra terenurilor, în calitatea sa de proces 

social economic a apărut ca o parte componentă a unui proces mai larg – a cadastrulu ca proces integru 

multifuncțional. 

Un timp îndelungat, registrul drepturilor asupra terenurilor a existat ca un proces desinestătător, 

independent.  

Ca parte componentă a cadastrului, registrul  drepturilor asupra terenurilor a devenit recunoscut 

la Primul Congres al Cadastrului desfășurat în 2002 în Grenada (Spania) când protecţia dreptului 

asupra terenului a fost recunoscută de toate ţările participante ca „principiu important al cadastrului” 

[4]. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Obiectul studiului se referă la totalitatea de drepturi asupra terenurilor în calitate de „categorii” 

sociale privite prin prisma necesitățiii protecției lor. Protecția dreptului este o necesitate obiectivă, iar 

procesul de înregistrare – mecanism de soluționare (metoodologie) a acestei necesități (probleme). 

Perioada studiului include anii 1990 și până în prezent. Această perioadă se caracterizează 

prin modificări esențiale a conținutului obiectului studiuluii nostru, a dreptului asupra terenurilor în 

spațiul Republicii Moldova.  

Bază informativă a studiului sunt: actele legislative și normative ale Republicii Moldova și a 

altor țări în care sunt reflectate, reglementate relațiile funciare cât și, nemijlocit, activitatea de 
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reglementare; articolele științifice pe problemele teoretice cercetate; practica națională și 

internațională; materialele experților internaționali și a organizațiilor diferitor grupe de experți pe 

problemele reglementării funciare; registrele drepturilor asupra terenurilor, etc.  

Metode aplicate În cadrul studiului, de către autori, au fost aplicate mai multe metode 

ştiinţifice. Mai importante sunt: analiza datelor statistice; analiza tendinţelor; analiza sistemică a 

proceselor (fenomenelor) în desfăşurare; metoda analizei şi sintezei, etc.  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Obiectul înregistrării – dreptul. Privind prin prisma dezvoltării dreptului  asupra  terenului în 

calitatea sa de obiect al înregistrării constatăm o corelație strînsă dintre dezvoltarea socială și 

economică a spațiului Republicii Moldova și evoluția conținutului dreptului asupra terenurilor. În 

acest context identificăm mai multe etape. 

Una din primele etape poate fi recunoscută perioada  anilor 1918 – 1940. Dreptul funciar în 

această perioadă se caracterizează prin dezvoltarea proprietății private. În rezultatul analizei 

reformelor funciare realizate constatăm, suprafețe mare de terenuri atribuite în proprietate familiilor 

nevoiașe cu scopul de a forma gospodării de fermieri. 

Formarea și înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenurilor este specificul perioadei 

menționate. Înregistrarea și protecția dreptului  de proprietate privată au fost problemele sociale 

soluționate la etapa respectivă. 

Etapa a doua  a evoluției dreptului  asupra terenului poate fi identificată perioada anilor 1949 

– 1992. Această etapă se caracterizează prin lichdarea dreptului de proprietate asupra terenului format 

la prima etapă. Distrugerea  dreptului  de proprietate asupra terenurilor poate fi caracterizată  ca o 

implicare în mersul obiectiv al dezvoltării sociale. Evident,  în lipsa dreptului  de proprietate asupra 

terenurilor lipsește necesitatea protecției lui.  

Etapa a treia în evoluția drepturilor asupra terenurilor poate fi considerată perioada începând 

cu 1992 și până în prezent. Această perioadă  se caracterizează prin revenirea la dreptul de proprietate 

privată asupra terenurilor și necesitatea protecției ei [2]. 

Cele menționate mai sus ne demonstrează în, primul rând, conținutul dinamic al dreptului de 

proprietate sub acțiunea factorilor sociali. Dreptul asupra terenului în calitatea sa de categorie socială 

se află într-o  dependență directă de dezvoltare a societății. Protecția dreptului asupra terenului 

(bunurilor imobile) derect influențează dezvoltarea socială și economică. 

Scopul înregistrării ca proces, în conținutul cadastrului este recunoscută ca metodologie 

importantă de protecție a dreptului  funciar.   

Registru – metodologie protecție a dreptului asupra terenului. Pe parcursul anilor a suferit 

o modificare esențială atât forma cât și  conținutul registrului  drepturilor asupra terenurilor în 

calitatea sa de metodologie principală  a înregistrării.  

Un rol important în evoluția procesului de înregistrare l-au avut principiile care-l însoțeau pe 

parcurs. Unul dintre cele mai  importante principii care sunt actuale și în prezent este principiul 

obligativității și necesității obiective. 
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Aceste principii au  avut o influență majoră și asupra formei de exprimare a dreptului  asupra 

terenullui supus înregistrării. Necesitatea obiectivă a protecției dreptului a fost satisfăcută un timp 

îndelungat  de procesul înregistrării „faptelor” care exprimau conținutul  dreptului. 

„Fapta” a fost recunoscută un timp  îndelungat în calitate de „formă liberă” de exprimare a 

conținutului dreptului [3].  

Odată cu aplicarea principiului „obligativității”, cu necesitatea implementării politicilor 

economice moderne (fiscală, investițională,  creditară bancară  etc.) „fapra” a fost substituită prin 

„titlu”. Forma de înregistrare a „titlului” s-a dovedit a fi mai flexibilă (practică) în condițiile 

înregistrării obligatorii a drepturilor, înregistrării masive și aplicării politicilor economice moderne. 

 

CONCLUZII  

1. Protecția dreptului asupra terenului reprezintă o necesitate obiectivă în dezvoltarea socială și 

economică a țării. Mecanismul  principal al  protecției  dreptului asupra terenului este procesul  de 

înregistrare a dreptului asupra terenului. 

2. Registrul drepturilor asupra terenurilor reprezintă mecanismul principal (metodologia) al 

înregistrării. La etapa inițială a procesului de înregistrare, forma obiectului înregistrării a fost 

exprimată prin „faptă”. În prezent, „fapta” în calitate de „formă” a evoluat în „titlu”. Titlul, în calitate 

de formă actuală a proceslui de înregistrare a drepturilor asupra terenurilor, include o totalitate de 

drepturi, obligațiuni, priorități, interese etc. 

3. Republica Moldova la etapa actuală în scopul protecției drepturilor, obligațiunilor, 

restricțiilor, intereselor implementează, în cadrul procesului de înregistrare  Metodologii de 

înregistrare a drepturilor asuopra terenurilor.  
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Abstract: Climate change and anthropogenic change require the continuous assessment of 

hazards of all kinds: floods, landslides, fire and seismic risk to avoid material loss and loss of life. 

The present study assesses the vulnerability to landslides, for the Galata Slope area in Iași, known to 

be at high risk of landslides. The vulnerability assessment is made based on topo-geo-morphological 

factors at the micro-scale: the built surface and the distance from the cornice, considering that the 

slope factor is approximately constant and high enough over the entire studied area. The processing 

of geospatial data and their analysis in order to assess the vulnerability to slip is done using specialized 

G.I.S tools and functions, such as: Join attributes by nearest, raster computer that ensures high 

efficiency in processing large volumes of data.  

Keywords: Keywords:  Landslide, GIS, geospatial data, GNSS, levelling, DEM 

 

INTRODUCERE 

Conform normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc 

natural la alunecări de teren (H.G. nr. 447/2003, Anexa 1/Anexa C) în Romania, calculul 

coeficientului mediu de hazard se calculează cu urmatoarea formulă: 

 
-factorul litologic – Ka; 

-factorul geomorfologic – Kb; 

-factorul structural – Kc; 

-factorul hidrologic şi climatic – Kd; 

-factorul hidrogeologic Ke; 

-factorul seismic – Kf; 

-factorul silvic – Kg; 

-factorul antropic – Kh 

Dintre acești opt factori cei mai importanți sunt primii doi: litologic și geomorfologic. Pe areale 

geografice relativ restranse acești factori sunt constanți sau aproximativ constanți.[1] Pentru 

evaluarea vulnerabilități alunecarilor de teren la microscară trebuie adăugați și alți factori care ar 

putea să pună în evidență, cu acuratețe mai bună, zonele de risc la alunecare. În studiul de față în 

cadrul factorului gomorfologic se aduc în discuție alți doi subfactori topografici: distanța față de 

cornișa și suprafața construită pentru o evaluare cât mai corectă a vulnerabilității la alunecare pentru 

zona versantului Galata din mun. IAȘI. Din punct de vedere administrativ, versantul Galata se află în 

partea de sud-vest a municipiului Iași. Zona de studiu aleasă are ca limite străzile Calea Galata și 

Șoseaua Voinești și la nord Pădurea Galata. Zona de studiu are o suprafață de 42 ha. Arealul are în 

componență aproximativ 292 de clădiri/construcții dintre care 103 sunt intabulate, iar restul de 189 

sunt digitizate de pe un ortofotoplan din anul 2009. Segmentele de drum sunt formate din străzile: 

Calea Galata, Șoseaua Iași – Voinești, strada Urcușului, strada Cărămidari, strada Văleni, strada 

Podișului, strada Galbeni, strada Gheorghe Parfenie, strada Roadelor, strada Azilului, strada 

Mănăstirii, strada Iosef Sabo, strada Fragilor. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Datete geospațiale utilizate pentru realizarea studiilor au fost urmatoarele: 

( )
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) hKgKfKeKdKcK
bKaK

mK +++++


=
6
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✓ Planuri topografice 1:1000; 

✓ Ortofotoplan din 2009;  

✓ Geometriile construcțiilor din baza de date Eterra ANCPI; 

Pentru prelucrarea acestor date în vederea modelarii spațiale a vulnerabilităților la alunecari de 

teren, a costrucțiilor dar și ale segmentelor de drum din zona de studiu s-au implementat mai multe 

funcții GIS în QGIS necesare calculului de vulnerabilitate.[2] 

Pentru realizarea calcului s-au colectat date din aplicația ANCPI e-Terra privind construcțiile 

și clădirile și s-au digitizat segmentele de drum care vor fi utilizate pentru realizarea hărților de 

vulnerabilitate la alunecări de teren. 

Vulnerabilitatea fizică a construcțiilor sau a clădirilor s-a realizat cumulând date privind 

susceptibilitatea spațială și caracteristicile topografice ale clădirilor (în special, suprafața), mergând 

pe ideea că o clădire cu suprafață mare este mai puțin vulnerabilă decât o clădire cu suprafață mica. 

Pentru a calcula vulnerabilitatea s-au creat în mediul QGIS doua câmpuri noi cu denumirea” 

vulnerab1” și” vulnerab2” (Fig.1). 

 

Fig.1. Câmpurile create în Tabela de atribute 

Vizualizarea grafică a vulnerabilităților la alunecări de teren s-a realizat prin programarea în 

QGIS a doua formule ce caracterizeaza doua scenarii diferite de analiza, bazate pe două caracteristici 

topografice a elementelor analizate. 

Scenariu 1 - dependența vulnerabilității funcție de suprafata construită. 

 V [0-1] = Smax*sqrt(((A/1191)-1) ^2), 

unde” Smax” are valoarea 1,” V” reprezintă vulnerabilitatea iar” A” este suprafața clădirii 

calculate ca amprentă la sol. Valoarea de 1191,71 mp a fost aleasă ca fiind aria celei mai întinse 

clădiri, astfel încât clădirea cu cea mai mică suprafață și clasă de susceptibilitatea maximă să obțină 

valoare de vulnerabilitate 1, iar clădirea cu cea mai mare suprafață și cea mai mică medie a 

vulnerabilității să obțină valori apropiate de 0. La aceeași medie a susceptibilității o clădire cu 

suprafață mai mica va avea o vulnerabilitate mai mare decât o clădire cu suprafață mai mică.  

Scenariu 2 -dependenta vulnerabilității funcție de suprafața construită la care se adaugă distanța 

față de cornișă. 

 V [0-1] = sqrt(((Dc/464.285)-) ^2) *sqrt(((A/1191.71)-1) ^2), 

unde” V” este vulnerabilitatea cu valori cuprinse între 0 și 1,” Dc” este distanța față de cornișă, 

iar” A” este suprafața clădirii calculate ca amprentă la sol. 

Cornișa a fost determinată pe baza DEM –ului realizat prin interpolare Inverse Distance 

Weighted (IDW) a curbelor de nivel digitizate de pe planurile de bază scara 1:5000. [3] 

Distanța față de cornișă a fost calculată în QGIS folosind funcția” Join attributes by nearest”. 

Această funcție calculează distanța de la cel mai apropiat punct dintr-un poligon la o linie. În cazul 

de față, s-a calculat distanța de la cornișă până la cel mai apropiat colț al imobilului. Clădirea cu cea 

mai mica suprafață și cea mai mica distanță față de cornișă să obțină valoare de vulnerabilitate 1, iar 

clădirea cu cea mai mare suprafață și cea mai mare distanță față de cornișă să obțină valori apropiate 
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de 0. La aceeași medie a susceptibilității o clădire cu suprafață mai mica va avea o vulnerabilitate mai 

mare decât o clădire cu suprafața mai mare. (Fig.2) 

 
Fig.2. Calculul vulnerabilității pentru construcții - Scenariul 1 și 2 

Vulnerabilitatea fizică a segmentelor de drum s-a realizat cumulând date privind tipul de drum 

și distanța față de cornișă a acestora. În acest sens fiecare segment de drum a primit o tipologie și o 

valoare, astfel: asfaltul a primit valoarea 1, betonul valoarea 2, pietrișul valoarea 3 și pământul 

valoarea 4. 

Vulnerabilitatea asupra segmentelor de drum în scenariu 1 a fost modelată pe baza formulei: 

V [0-1] = Smax*(TD/4), unde” V” este vulnerabilitatea cu valori cuprinse între 0 și 1, 

” Smax” este valoare maximă a valorii de vulnerabilitate, iar” TD” este tipul de drum. Cu cât 

tipul de drum este poziționat într-un areal cu susceptibilitate ridicată și cu atât va fi mai vulnerabil 

față de reactivarea alunecărilor de teren. 

Pentru scenariu 2 de vulnerabilitate s-a folosit urmatoarea formulă:  

V [0-1] = sqrt(((Dc/320.234)-1) ^2) *(TD/4), unde” V” este vulnerabilitatea cu valori cuprinse 

între 0 și 1,” Dc” este distanța medie față de cornișă iar” TD” este tipul de drum. 

Pe baza acestor formule, tronsoanele de drum au fost clasificate automat și reprezentate explicit, 

folosind functii specializate din GIS.[4] 

Din scenariul 2 reiese că tronsoanele de drum poziționate mai aproape de cornișă sunt mai 

vulnerabile față de reactivarea alunecărilor în zona cornișei. (Fig.3) 

 

 
Fig.3. Calculul vulnerabilității - segmente de drum - Scenariul 1 si 2 

 

CONCLUZII 

Factorii topo-geomorfologici, precum suprafața construită și distanța față de cornișă, pot face 

diferența în evaluarea vulnerabilității la alunecari de teren pe areale relativ restranse și  acolo unde 

ceilalti factori sunt constanți. 
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Baza de date  geospațială E-terra – ANCPI realizată pe baza cadastrului sporadic constituie o 

sursa utila pentru realizarea factorilor topo-geomorfologici utilizati in calculul vulnerabilitatii la 

alunecare 

Aplicația Qgis are implementate funcții specializate (Join atributte by nearest) și capabilități de 

programare a formulelor ce modelează vulnerabilitatea la alunecare dar și unelte de vizualizare 

eficientă a rezultatelor. 

 Acuratețea de realizare a Modelul Digital de Elevatie poate influența semnificativ 

corectitudinea realizării harților de vulnerabilitate la alunecare, printr-o corectă dederminare a 

conișei, element principal în calculul vulnerabilității. 
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Abstract: Articolul conține unele rezultate referitoare la identificarea posibilităților de 

îmbunătățire a materialelor didactice aplicate la studierea cursurilor referitoare la Măsurătorile 

terestre. Sunt examinate cele mai frecvente operațiuni de calcul, import-export de date, vizualizare 

comune tuturor disciplinelor didactice, realizate prin intermediul instrumentelor informaționale . Au 

fost valorificate aplicațiile Excel, CoGoCAD, Notepad, cu care elevii și studenții sunt cunoscuți la 

începutul studiilor anului I și II. Avantajele implementării acestora în educație sunt: dezvoltarea 

creativității, motivației, comunicării, informații accesibile etc. 

Key words: Formule de calcul, calcule geodezice, format de date, import-export de date, , 

vizualizare.  

 

INTRODUCERE 

Preocuparea de mai mult de două milenii a oamenilor pentru a determina forma și dimensiunile 

pământului, studierea și valorificarea potențialului suprafeței terestre etc., se confruntă permanent cu 

noi probleme, probleme a căror soluționare trebuie să o asigure actualii și viitorii specialiști din 

domeniul Măsurătorilor terestre, Cadastrului, Organizării teritoriului, îmbunătățiri funciare ș.a. 

Succesul și valoarea soluțiilor practice, în mare măsură depinde de calitatea informației deținute, 

nivelul de pregătire a personalului, instrumentele și tehnologia avute la dispoziție. 

Schimbările structurale intervenite în ultimele decenii, prin dezvoltarea Tehnologiilor 

Informaționale, valorificarea Tehnologiilor Geodezice Spațiale, implementarea Teledetecției și 

Geomaticii, au produs schimbări fundamentale și în domeniul educației, atât în ceea ce privește 

volumul și conținutul materialului studiat cât și a competențelor și abilităților viitorilor specialiști. 

Trăim într-o perioadă în care tehnologia a avansat foarte mult și informațiile pot fi achiziționate foarte 

ușor folosind motoare de căutare. Deși există numeroase provocări în dezvoltare, sunt și numeroase 

oportunități care pot fi și trebuie valorificate. Se impun noi cerințe față de eficiența și calitatea 

procesului de studiu, conținutul materialelor studiate, modul de predare și instrumentele educaționale 

aplicate. 

Planurile de învățământ sunt adaptate sistemului de învățământ deschis, programele analitice 

fu fost corelate cu programe similare din țară și străinătate pentru recunoaștere pe baza sistemului de 

credite transferabile, însă urmează permanent să fie aduse la zi. Actualizarea și modernizarea 

procesului de studiu ale cursurilor de Măsurători terestre pentru a corespunde necesităților actuale 

necesită noi abordări, inclusiv orientarea spre activitatea de viitor. Se observă un decalaj care apare 

între ceea ce noi dispunem și ce va fi necesar. Cerințele de viitor nu se axează numai pe necesitatea 

de a cunoaște, a aplica, a formula noi probleme dar și a gândi creativ, global, critic. Se poate obține 

enorm de multă valoare prin activitatea planificată, prin materialul studiat și aplicat, prin utilizarea 

experienței dobândită anterior.  

Experiența predării și studierii cursurilor a demonstrat că calitatea și eficiența procesului 

educațional depinde de o mulțime de factori, iar primirea unui răspuns rapid bazat pe calcule sau a 

unei reprezentări grafice gândite în ansamblu pot fi realizate prin aplicarea instrumentelor 

educaționale simple disponibile. 

Succesul elevilor depinde inclusiv de capacitatea de adaptare la schimbări și învățare continuă, 

iar sistemul educațional trebuie să ofere mediul adecvat pentru dezvoltarea acestor competențe. Este 

necesară elaborarea unei strategii realizată din nevoia de a trece de la o abordare bazată pe răspunsul 
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imediat la probleme la o abordare bazată pe acțiuni concertate, gândite în ansamblu, și pe o viziune a 

dezvoltării sustenabile dominante ale nevoilor sociale și economice. 

 

MATERIAL ȘI METODE 

În procesul de studii au fost utilizate lucrările științifice și îndrumările metodice referitoare la 

studierea Măsurătorilor terestre, valorificarea rezultatelor, generarea de noi cunoștințe și utilizarea 

instrumentelor informaționale moderne. Pentru generarea concluziilor teoretice în baza rezultatelor 

obținute a fost folosită metoda de abstracție logică. La formularea problemelor, funcției, scopului și 

obiectivelor sa recurs la legătura învățare prin acțiune, cauză - efect. .   

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Dacă o țară are capacitatea de a profita de pe urma procesului de cunoaștere, de a utiliza eficient 

cunoștințele acumulate, atunci economia acesteia va fi una de succes. Capacitatea menționată este 

dependentă în principal de factorul uman, care poate fi dezvoltat prin educație. Urmează să profitam 

de pe urma acestor bunuri și să le dezvoltăm, să le creștem. Acumularea cunoștințelor și valorificarea 

lor sunt dependente de competența digitală, una dintre cele opt competențe -cheie care trebuie avute 

în vedere în procesul de formare al tinerilor. Succesul persoanelor care studiază depinde inclusiv de 

capacitatea de adaptare la schimbări și învățare continuă, iar sistemul educațional trebuie să ofere 

mediul adecvat pentru dezvoltarea acestor competențe.  

În cele ce urmează, vom prezentăm câteva instrumente/aplicații care pot fi integrate și folosite 

cu succes atât de către profesori / formatori cât și de către elevi/ cursanți.  

 

 

Figura. 1.1. Complexul disciplinelor didactice care formează Măsurătorile terestre studiate pentru 

pregătirea profesională la Specialitatea: 73120 Cadastru și Organizarea Teritoriului 

 

Analizând planurile de învățământ la specialitatea 73120 Cadastru și Organizarea Teritoriului, 

aplicate atât în instituțiile de învățământ superior, precum și a celor de specialitate, autorii au 

identificat o mulțime de teme comune, care sunt incluse succesiv la predarea disciplinelor (fig. 1.1). 

Toate disciplinele didactice urmăresc acumularea de cunoștințe și pregătirea pentru valorificarea lor 

în gestionarea spațiului și resurselor imobiliare.  
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Cele mai importante aspecte aplicative și științifice 

Studiul și determinarea formei Pământului și cu reprezentarea acestuia; 

 Lucrările de teren și de birou aferente execuției, modernizării și completării rețelelor de sprijin, 

de îndesire și de ridicare, precum și cele necesare realizării planurilor și hărților analogice sau 

digitale, ale modelului digital al terenului și ale ortofotoplanurilor rezultate în urma unor 

operațiuni topografice 

Reprezentarea grafică a unor porțiuni mici ale suprafeței terestre pe planuri topografice, 
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Măsurătorile terestre sau bazat pe cel mai important principii - coordonează spațiul 

înconjurător. Acesta definește subiectul, esența și caracteristică tuturor etapelor istorice. Progresul 

științific și tehnologic, extinderea spațiului de viață al omenirii doar sporesc semnificația acestui 

principiu, atât în toate elementele sale disciplinare cât și în sferele activității umane. Obiectivul de 

studiu constă în reprezentarea și modelarea suprafeței terestre în scopul identificării și valorificării 

potențialului pentru dezvoltarea sustenabilă.  

În timpul activității practice, specialiștii ce confruntă cu un volum colosal de informații, 

prelucrarea cărora trebuie să se finalizeze cu dezvoltarea noilor cunoștințe  și dobândirea 

înțelepciunii. Prin urmare, apare o nouă situație, de adaptare la noi condiții de învățare, înțelegerea și 

formularea noilor probleme, cu care anterior nu s-au întâlnit.  Sistemul de învățământ trebuie să-i 

pregătească pentru aceasta noi provocări. În fundamentarea argumentelor educaționale trebuie să se 

țină cont și de faptul că capacitatea de studiu al omului este limitată, iar modernizarea sistemului 

poate fi făcută nu prin mărimea volumului de materiale predate și studiate, dar prin sistematizarea lui 

și eficientizarea procesului de studii. 

În baza  studiilor efectuate autorii au propun ca pentru realizarea scopului menționat să fie 

aplicate un set de instrumente informaționale accesibile, care să corespundă unor cerințe prestabilite 

(figura 1.2) și să permită reducerea timpului necesar pentru realizarea calculelor. Aceste instrumente 

trebuie să aducă unele îmbunătățiri și la vizualizarea și analiza rezultatelor. Prin urmare urmează a fi 

valorificate suficient cunoștințele utilizatorilor la etapa de studii și de dezvoltare a procesului de 

înțelepciune. 

 
Figura 1.2. Caracteristici  și cerințe înaintate  față de instrumentele informaționale 

Printre elementele esențiale ale unui studiu didactic se enumeră: scopul, obiectivele, actorii 

implicați (inițiatori, beneficiari direcți și indirecți, etc.), activitățile, etapele, resursele și efectele 

multiplicatoare, precum și conținutul materialelor cu care operează. Se impune aplicarea unor 

proiectele standardizate, de obicei scrise pornind de la un anumit formular, care impune precizarea 

tuturor acestor elemente. 

Îmbunătățirea procesului de studii  trebuie lansat doar atunci când sunt îndeplinite toate 

condițiile tehnologice și economice, sociale. Situația în care se află procesul de pregătire profesională 

în domeniul Cadastrului și Organizării teritoriului este specifică și asemănătoare cu altor domenii. 

Pot fi menționate numai unele provocări:  
- Necesitatea de valorificare a inovațiilor și pregătirea de aplicare în viitor a specialiștilor; 

- Lipsa echipamentului modern și software de specialitate în dotarea instituțiilor de învățământ; 

- Volumul colosal de informații; 

- Reducerea calității pregătirii în sistemul educațional primar; 

- Existența unei baze de cunoștințe comune diferitor discipline care să garantează coerența 

fluxului de informații și cunoștințe; 
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modificare 

Posibilitate de modificare 

Adaptabile și flexibile 

Vizualizare rapidă 

Realizarea de calcule 

voluminoase rapide 

Suport managerial la orice nivel 

Decizii interdependente sau 

 secvențiale 

Asigurarea informațională în  

soluționarea problemelor  

de verificare, analiză 

Asigure schimbul de date și 

informații cu alte sisteme  

Ușor de dezvoltat 
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- Resursele umane care trebuie să colaboreze fizic și conceptual la creația modelului într-o 

formă organizatorică multidisciplinară; 
- Integrarea cunoștințelor despre resursele și spațiul care fac obiectul folosirii raționale sau 

îmbunătățirea mediului. 

Luând  în considerare condițiile menționate autorii au selectat cele mai disponibile 

instrumente informaționale (fig. 1.3) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1. 3. Instrumente informaționale aplicate la studierea Măsurătorilor terestre   

 

La selectarea instrumentelor au fost identificate și clarificate aplicațiile principale. Atenția a 

fost plasată pe reducerea timpului destinat calculelor, simplificarea procesului de vizualizare a  

 

 
 

Fig. 4. Secvențe din rezultatele activității didactice realizate 

Instrumente 

informaționale 

Moldova Map.md 

MapInfo și aplicații 

pentru producerea și 

gestionarea 

documentației 

cadastrale Google Earth 

CoGoCAD 

NotePad 

Excel 

Aplicații online 

vincenty 0.1.4 
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Se poate concluziona, astfel, că există o paletă largă de instrumente informaționale disponibile 

care trebuie valorificate, în pregătirea profesională a viitorilor specialiști din domeniul Cadastrului și 

Organizării teritoriului, a căror eficientă utilizare se poate realiza doar prin prestarea unei activități 

riguros planificate și desfășurate, de către profesori și cadrele didactice. 

În același timp necesită a fi elaborat modele de calcul, reprezentare și analiză comune tuturor 

disciplinelor, având ca bază modele Cadastrului bunurilor imobile și a celor de specialitate.  

 

CONCLUZII 

Pregătirea profesională este veriga cea mai importantă în generarea și crearea valorii de viitor. 

Prin aplicarea instrumentelor informaționale se poate contribui la îmbunătățirea cunoașterii și 

susținerea deciziilor în era informațională, prin dezvoltarea capacităților de analiză, gândire și 

înțelegere adecvate. 

Inovarea cunoștințelor,  prin intermediul Sistemelor informatice specifice domeniului de 

activitate, presupune ideea că orice inovație reprezintă un instrument de creștere a competitivității pe 

viitor, crearea unui fundament pentru dezvoltarea sustenabilă.  

Ieșirea din criză reprezintă provocarea imediată, dar cea mai mare provocare este aceea de a nu 

încerca să revenim la situația anterioară crizei, trebuie să privim problemele ca noi provocări. 

Se propune aplicarea  soluțiilor originale, nestandardizate care depășesc nivelul de  pregătire, 

întâlnite în metodele pedagogice aplicate anterior la studierea disciplinelor Măsurători terestre. 

Trebuie de asemenea de luat în considerație faptul că societatea din Republica Moldova pare a fi 

nepregătită pentru înțelegerea pericolului și recunoașterea necesității de luare a măsurilor necesare. 

Abilitatea de a folosi cunoștințele în mai multe domenii poate contribui esențial la generarea de 

noi surse de venituri, creșterea productivității.  

Trebuie gândit inovativ,  în afara barierelor pentru a da noi valori produselor existente. 
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Abstract. The article is about the research on ethic and ethical principles in the professional 

field of the real estate property valuation. Based on observation of the behavior of professional 

valuers, emerged the necessity to elaborate a Code of ethic or a Code of conduct for the valuers. The 

study of different codes, as the international code of ethical principles for professional valuers, the 

european code of conduct for valuers and the romanian code of ethic for professional valuers, made 

this possible. The comparative analysis of the codes pointed out the same fundamental principles of 

ethic, the only difference being the form of description. The adoption of a national Code of Ethic 

principles for professional valuers in Republic of Moldova is a current problem. 

Key-words: ethic, ethical principles, valuation, valuation process, valuer. 

 

INTRODUCERE 

Activitatea de evaluare în Republica Moldova este o activitate relativ nouă care a apărut după 

anii 2000, care ca rezultat a avut apariția profesiei de evaluator al bunurilor imobile. În prezent 

reglementarea activității de evaluare se efectuează de către stat prin certificarea evaluatorilor de 

bunuri imobile și a evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală. Evaluatorii din Republica 

Moldova posedă un nivel destul de avansat de cunoștințe în domeniul evaluării bunurilor imobile, 

precum cadrul normativ național, metodologia evaluării bunurilor imobile, etc. 

Totodată, pe parcursul activității autorului ca funcționar public, desfășurate în cadrul Agenției 

Relații Funciare și Cadastru, și mai înainte în calitate de evaluator practician au fost identificate unele 

probleme cu care se întâlnesc evaluatorii în vederea respectării regulilor eticii profesionale. Deși, la 

nivel internațional soluționarea problemelor reputației evaluatorului are loc prin respectarea regulilor 

de etică stabilite în societatea profesională, în Republica Moldova aceste întrebări rămân fără atenție. 

În contextul tendinței țării noastre de a deveni membru al Uniunii Europene, nu trebuie să 

cunoaștem doar metodologia de evaluare a bunurilor imobile, dar să cunoaștem și principiile de etică, 

totalitatea normelor de conduită în societate. 

Scopul articolului este determinarea principiilor de bază ale eticii profesionale prin analiza 

comparativă bazată pe cea mai bună experiență internațională. 

Pentru efectuarea unei cercetări aprofundate este necesar de a concretiza următoarele definiții 

de bază, care conform dicționarului explicativ român sunt următoarele: 1) Etica este studiul teoretic 

al principiilor de bază din orice domeniu al gândirii și activității practice; 2) Etica este un ansamblu 

de norme în raport cu care un grup uman își reglează comportamentul pentru a deosebi ce este legitim 

și acceptabil în realizarea scopurilor; 3) Etica este știința care se ocupă cu studiul principiilor morale, 

cu legile de dezvoltare istorică, cu conținutul lor de clasă și cu rolul lor în viața socială; 4) Etica este 

totalitatea normelor de conduită morală corespunzătoare ideologiei unei anumite clase sau societăți 

[5]. Deci, etica profesională presupune respectarea unui ansamblu de principii de bază în desfășurarea 

activității practice profesionale.  

Pentru aplicarea principiilor eticii în activitatea de evaluare trebuie să înțelegem corect ce 

înseamnă a evalua. Definiția verbului a evalua conform DEX-ului este următoarea: a stabili valoarea 

aproximativă a unui bun, a unui lucru [5]. Evaluare este acțiunea de a evalua și rezultatul acestei 

acțiuni, iar evaluatorul este persoana care își exprimă opinia sa asupra unui bun ori a unui drept în 

rezultatul desfășurării acțiunii de evaluare. 

Evaluarea reprezintă o estimare aproximativă a valorii unui bun, ci nu un calcul exact prin 

aplicarea unei formule matematice. Procesul de evaluare impune aplicarea abilităților teoretice și 

practice ale evaluatorului în rezultatul căreia evaluatorul își exprimă opinia obiectivă asupra valorii 
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unui bun. Prin urmare este foarte important respectarea principiilor de etică în formarea opiniei 

obiective al evaluatorului. 

O referință indirectă privind respectarea principiilor eticii profesionale o putem observa şi în 

definiția de evaluator conform prevederilor Legii cu privire la activitatea de evaluare nr.989/2002: 

„evaluator este o persoană fizică cu o reputație bună, cu studii corespunzătoare, titular al certificatului 

evaluatorului, care posedă o experiență de muncă suficientă în domeniul evaluării, un înalt nivel 

profesional și competența necesară pentru desfășurarea activității de evaluare”[1]. 

 

MATERIALE ȘI METODE 

Metodele de cercetare științifică care au stat la baza elaborării acestui articol sunt metodele 

empirice de cercetare precum observarea, compararea și metodele teoretice de cercetare [6]. 

Observarea este o metodă de cercetare a fenomenelor în condiții naturale. Acesta este un proces 

cognitiv activ, care se bazează, mai întâi de toate, pe organele de simț umane și pe activitatea lui 

materială. Observarea ca mijloc de cercetare științifică oferă informația primară sub forma unor 

confirmații empirice despre fenomenele cercetate. 

Comparația este una dintre cele mai frecvente metode de cercetare științifică. Comparația ne 

permite să stabilim asemănările și deosebirile dintre obiectele și fenomenele din realitate, să 

identificam părțile lor comune și distinctive. Prin comparație stabilim ce caracteristici comune sunt 

proprii pentru două sau mai multe obiecte. După cum se știe, identificarea particularităților comune, 

care se repetă la diferite fenomene, este un pas spre cunoașterea legilor și legităților. 

Metoda ascensiunii de la abstract la concret se referă la metoda de cercetare teoretică și 

reprezintă o formă universală de dezvoltare a cunoașterii științifice, legea de reflectare a realității în 

gândire. În conformitate cu această metodă procesul cunoașterii se împarte în două etape relativ de 

sinestătătoare. La prima etapă are loc tranziția de la percepțiile senzoriale specifice ale obiectului 

existent în realitatea concretă, spre definițiile și conceptele lui abstracte. A doua etapă a procesului 

de cunoaștere constă în ascensiunea de la abstract la concret propriu zisă. Esența ei constă în evoluția 

gândirii de la definițiile abstracte ale obiectului spre cunoașterea lui concretă. Ambele aceste etape 

sunt strâns legate între ele. 

Cercetarea științifică s-a efectuat prin studiul și compararea codurilor de etică profesională 

elaborate de organizații profesionale internaționale, europene, etc. 

Astfel, la baza studiului au stat următoarele reguli de conduită recomandate atât la nivel național 

cât și internațional: 

- Codul principiilor eticii pentru evaluatorii profesioniști (Code of Ethical Principles for 

Professional Valuers), elaborat de Consiliul Standardelor Internaționale de Evaluare (International 

Valuation Standards Council - IVSC), decembrie 2011 [2]; 

- Codul de conduită european al evaluatorilor (European Valuers’ Code of Conduct), parte 

componentă al ediției a 9, anul 2020 al Standardelor europene de evaluare TEGOVA [3]; 

- Codul de etică al profesiei de evaluator autorizat, parte componentă a Standardelor de evaluare 

a bunurilor al Asociației Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), ediția anului 

2020 [4]. 

Rezultatele cercetării sunt prezentate în următorul compartiment al articolului. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Compararea codurilor de etică menționate la compartimentul: Materiale și metode, scoate în 

evidență o totalitate a principiilor de etică, normelor de conduită pentru evaluatorii profesionali, după 

cum urmează în tabelul nr.1: 

Tabelul nr.1. Compararea codurilor de etică profesională studiate 
Elemente de 

comparație 

Codul principiilor eticii 

pentru evaluatorii 

profesioniști 

Codul de conduită 

european al evaluatorilor 

Codul de etică al 

profesiei de evaluator 

autorizat 

Organizația care a 

elaborat codul 

IVSC TEGOVA ANEVAR 

Structura Introducere Partea generală 1. Dispoziții generale 
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Aplicabilitatea Codului 

Principii fundamentale 

Principii fundamentale – 

îndrumări 

Anexa 1 – Amenințări și 

garanții 

Anexa 2 – Discutarea 

principiilor fundamentale 

Codul 2. Principii etice 

fundamentale 

3. Dispoziții fiale 

Tipurile de principii 

descrise în cod 

- Integritate 

- Obiectivitate 

- Competență 

- Confidențialitate 

- Comportament 

profesional 

- Integritate, onestitate și 

sârguință 

- Obiectivitate și 

independență 

- Competență profesională 

- Transparență și 

responsabilitate 

- Evitarea conflictului de 

interese 

- Confidențialitate 

- Comportament 

profesional 

- Integritate 

- Obiectivitate, 

independență, 

imparțialitate 

- Confidențialitate 

- Competență 

profesională 

- Comportament 

profesional 

Studierea și compararea diferitor coduri de etică profesională a evaluatorilor permite 

concluzionarea privind recomandările diferitor organizații atât la nivel național, cât și internațional. 

Deci, se recomandă respectarea acelorași principii de etică profesională, după cum urmează: 

- Integritate: onestitate în relațiile profesionale; 

- Obiectivitate (independență, imparțialitate): evitarea conflictelor de interese, a influențelor 

sau preferințelor care afectează judecata profesională; 

- Competență profesională: menținerea cunoștințelor și abilităților profesionale necesare pentru 

a oferi clienților sau angajatorului, servicii competente bazate pe practicile, legislația și tehnicile 

actuale; 

- Confidențialitate: respectarea confidențialității informațiilor obținute ca urmare a relațiilor 

profesionale și nedivulgarea acestor informații terților fără a avea autoritate specifică (dacă nu există 

dreptul legal sau profesional sau datoria legală sau profesională de a divulga), neutilizarea 

informațiilor în avantajul personal sau al unor terțe părți; 

- Comportament profesional: respectarea legilor și reglementărilor în domeniul evaluării și 

evitarea a orice fel de acțiuni care ar putea discredita profesia. 

O parte din principiile enumerate pot fi regăsite printr-o altă reformulare în legislația națională 

din domeniu, și anume în Legea cu privire la activitatea de evaluare nr. 989/2002 la capitolul IV 

Drepturile și obligațiile evaluatorului, art. 22 Obligațiile evaluatorului, precum: 

- Principiul obiectivității poate fi observat în alin. b) al art. 22: informarea beneficiarului despre 

imposibilitatea efectuării unei evaluări din cauza producerii anumitor circumstanțe și alin. c) al art.22: 

întocmirea unui raport de evaluare obiectiv și argumentat; 

- Principiul de competență profesională poate fi observat în alin. a) al art. 22: efectuarea 

evaluării în corespundere cu prevederile legislației, cu standardele naționale de evaluare și alin. c) al 

art. 22: efectuarea evaluării în mod conștiincios; 

- Principiul de confidențialitate se observă în alin. d) al art. 22: asigurarea confidențialității 

informațiilor obținute de la beneficiar. 

Cercetarea diferitor aspecte ale eticii profesionale a diferitor organizații naționale și 

internaționale a fost efectuată în perioada noiembrie 2020-septembrie 2021. Pe durata perioadei de 

cercetare științifică a fost constatată nerespectarea principiilor de etică profesională în mai multe 

cazuri, din care cele mai întâlnite sunt următoarele: 

1) Evaluatorii certificați semnează raportul de evaluare îndeplinit de un alt evaluator, de un 

evaluator stagiar; 

2) Evaluatorii nu identifică bunurile imobiliare evaluate la fața locului, dar se bazează pe 

fotografiile oferite de beneficiarii serviciilor de evaluare sau de persoane terțe; 
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3) Evaluatorii nu indică sursele de informare, proveniența datelor utilizate, argumentarea 

coeficienților utilizați în rapoartele de evaluare; 

4) Comportament de superioritate față de alți colegi – evaluatori din alte întreprinderi de 

evaluare, critica neîntemeiată privind nivelul de cunoștințe al altor evaluatori.  

Astfel, în practică au fost observate nerespectarea principiilor de integritate, obiectivitate, 

comportament profesional, precum și competență profesională atât în comportamentul, cât și în 

limbajul de exprimare al evaluatorilor practicieni, titulari ai certificatelor de evaluator al bunurilor 

imobile cu o experiență vastă în domeniu. 

 

CONCLUZII 

Deși legislația națională a țării cuprinde unele reguli ale eticii profesionale, este necesar de luat 

în considerație și respectarea celei mai bune practici internaționale. 

La etapa actuală, beneficiarii serviciilor de evaluare, și anume băncile comerciale, stabilesc 

pentru evaluatori termenii și costul serviciilor de evaluare prestate, provocând încălcarea legislației 

în vigoare și a principiilor eticii profesionale. 

În prezent în Republica Moldova sunt înregistrate câteva asociații a experților și evaluatorilor, 

Codurile eticii ale cărora sau nu există sau nu sunt destinate publicului larg. 

Totodată, Comisia de certificare a evaluatorilor bunurilor imobile constată multiple încălcări a 

regulilor etice, relațiilor cu clienții, relațiilor cu colegii, publicitate. 

În contextul concluziilor, considerăm necesară elaborarea unui cod de etică profesională al 

evaluatorului bazat pe cea mai bună practică internațională în domeniu. Codul de etică profesională 

aprobat la nivel național urmează a fi parte componentă a Standardelor Naționale de Evaluare. 

Prevederile Codului de etică profesională va fi obligatoriu pentru toți evaluatorii care își desfășoară 

activitatea în domeniul dat. 
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Abstract. Studiu dat propune o modalitate de а extrаge liniile de delimitаre а pacelelor 

forestiere utilizînd un UАV și GIS pentru o suprаfаță forestieră miсă, inсluzând zonа proieсtului de 

măsurători саdаstrаle, după care аrаtă fezаbilitаteа асestuiа pentru proieсt prin аnаlizа exасtității sаle. 

Luсrаreа de fаţă nu аre menireа să demonstreze сă UAV-rile pot să înloсuiаsсă сomplet fасtorul 

umаn, сi fаptul сă асeаstă tehnologie vine în сompletаreа lui, în sprijinul eforturilor sаle de а furnizа 

informаțiа într-un mod mаi efiсient şi mаi rаpid. Аpаrаtele de zbor fără pilot pot reprezentа pentru 

Republiса Moldovа un instrument  extrem de importаnt pentru provoсările seсolului 21. Dасă în 

perioаdа асtuаlă  neсesitаteа lor nu este evidentă, fасtorii expuși în асeаstă luсrаre indiсă o tendinţă 

аsсendentă şi ассelerаtă în domeniu, iаr сerereа unor аstfel de unelte este limitаtă doаr de сreаtivitаteа 

şi imаginаţiа utilizаtorilor. Putem аfirmа сă progresul tehnologiс аl senzorilor şi аpаriţiа unui număr 

tot mаi mаre de soluţii fără pilot vor puteа sаtisfасe nevoile struсturilor de seсuritаte аle stаtului de а 

obţine informаții саlitаtive prin аstfel de аpаrаte. 

Key words: UAV, GPS, GNSS, GIS, fond forestier, cartografiere cadastrală 
 

INTRODUCERE 

În contextul cartografierii cadastrale contemporane, UAV-urile se argumenează și se afirmă din 

ce în ce mai mult ca instrumente capabile să genereze imagini precise și georeferențiate de înaltă 

rezoluție din care limitele cadastrale pot fi determinate vizual și delimitate manual. Pentru a sprijini 

această delimitare manuală, liniile de delimitare ale parcelelor existente ar putea fi suprapuse automat, 

ceea ce ar putea simplifica și accelera cartarea cadastrală. Cu excepția că, maparea cadastrală nu este 

menționată în documentele de revizuire privind domeniile de aplicare ale UAV-urilor. Acest lucru s-

ar putea datora numărului mic de studii de caz din acest domeniu, reglementărilor legale, adesea 

foarte prescrise referitoare la anchetele cadastrale și noutății UAV în cartografiere în general. Cu toate 

acestea, toate studiile de caz existente subliniază potențialul ridicat al UAV-urilor pentru 

cartografierea cadastrală atât în contexte urbane cât și rurale pentru țările în curs de dezvoltare și cele 

dezvoltate. 

În toate studiile de caz, limitele cadastrale sunt detectate  manual și delimitate de ortoimage. 

Acest lucru se realizează fie într-un birou cu un grup mic de părți interesate implicate pentru un 

proiect, fie într-o abordare de cartografiere comunitară pentru mai multe parcele simultan. Toate  

studiile de caz nu au o abordare automată pentru a extrage caracteristicile limită din datele UAV. Un 

proces automat sau semiautomat de extracție a caracteristicilor ar simplifica cartografierea cadastrală: 

extragerea manuală a caracteristicilor este considerată, în general, consumatoare de timp, prin urmare 

automatizarea va aduce beneficii substanțiale.  

Acest lucru este valabil mai ales pentru limitele vizibile, manifestate fizic de obiecte precum 
garduri vii, ziduri de piatră, monumente la scară largă, pasarele, șanțuri sau garduri, care coincid 

adesea cu limitele cadastrale. Astfel de limite vizibile oferă potențialul de a fi extrase automat din 

datele UAV.   
 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Sсopul сerсetărilor сonstă în stаbilireа posibilităţilor de utilizаre а tehniсii UАV lа сulegereа 

de dаte geospаţiаle şi а fotogrаmmetriei digitаle în preluсrаreа imаginilor, în vedereа  întoсmirii  de  

plаnuri  саdаstrаle pentru terenurile din fondul forestier. Dаtă  fiind  diversitаteа  situаţiilor  existente 

lа noi în ţаră, s-а аles spre studiere сeа mаi сomplexă problemă din zonа extrаvilаnă, асestа fiind dаtă 

de fondul forestier. 
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Аvând în vedere sсopul şi obieсtivele luсrării а fost аleаsă loсаțiа rezervаțiа științifiсă „Plаiul 

Fаgului” în rаionul Ungheni, în аpropiere de sаtul Rădenii Veсhi, din Republiса Moldovа., 

urmărindu-se са să sаtisfасă următoаrele сerinţe: să fасă pаrte din fondul forestier şi din intrаvilаnul 

unei loсаlităţi rurаle; să existe dаte ofiсiаle сu саre să poаtă fi сompаrаte rezultаtele obţinute din 

сerсetări; să fie reprezentаtive din punсtul de vedere аl  аmplаsării  suprаfeţelor, tipului de teren, 

detаliilor plаnimetriсe ş.а. Se știe сă terioriul rezervаției este împărțit pe pаrсele și subpаrсele саre 

pot fi ușor suprаvegheаte. Mărimeа lor diferă în funсție de fаunа și florа асesteiа. 

Dаtele ofiсiаle privind zonа аleаsă аu fost oferite de сătre IСАS (Institutul de Сerсetări și 

Аmenаjări Silviсe). 

Pentru preluаreа punсtelor lа sol și determinаreа сoordonаtelor în sсopul mаrсării punсtelor de 

reper а fost folosită GPS/GNSS Leiса Vivа GS08(fig. 1). 

Lа efeсtuаreа zborului și preluаreа imаginilor аeriene s-а utilizаt un vehiсul аeriаn fără pilot de 

tip UАV DJI Phаntom 4 PRO(fig.2), eсhipаt сu senzori de poziţionаre (GNSS şi unitаte inerţiаlă de 

nаvigаţie IMU)  şi  сu  senzori  de  саrtogrаfiere  (саmeră аerofoto-digitаlă). Асestа este un 

quаdroсopter саre аre саpасitаte аutonomă de zbor, putând fi сontrolаt mаnuаl lа deсolаre şi аterizаre, 

prin сontrol rаdio; lа аltitudineа de siguranță este сontrolаt în mod аutomаt de sistemul GNSS. 

Phаntom 4 PRO este eсhipаt сu un sistem GNSS сu semnаlul de сod în simplă freсvenţă (L1) 

şi аsigură o preсizie estimаtă între 5-10  m. 

  

Figurа 1- GPS/GNSS Leiса Vivа GS08 Figurа 2 - UАV-ul DJI Phаntom 4 PRO  

Сu аjutorul sistemului  GNSS s-аu determinаt  сoordonаtele сentrelor de perspeсtivă  (X, Y, Z) 

аle imаginilor аeriene, iаr сu unitаteа IMU s-аu stаbilit unghiurile pe сele trei аxe (ω - unghiul de 

înсlinаre pe аxа X, φ - unghiul de înсlinаre pe аxа Y şi k - unghiul de rotire pe аxа Z). Аstfel, după 

reаlizаreа zborului аu fost сunosсute poziţiile сentrelor de perspeсtivă аle imаginilor şi înсlinările 

fieсărei imаgini din momentul preluării lor. 

Metodologiа de luсru саre impliсă utilizаreа tehnologiilor menţionаte (GNSS,UАV) а presupus 

pаrсurgereа următoаrelor etаpe: 

-reсunoаştereа suprаfeței de teren luаte în studiu; 

-stаbilireа numărului şi аmplаsаmentului reperilor  fotogrаmmmetriсi; 

-efeсtuаreа de observаţii GNSS аsuprа reperilor  fotogrаmmetriсi; 

-efeсtuаreа de observаţii GNSS pentru punсtele саre servesс са reţeа de  sprijin; 

-preluаreа imаginilor digitаle folosind UАV-ul eсhipаt сu саmeră  digitаlă; 

-întoсmireа ortofotoplаnurilor pentru  zonа studiаtă; 

-verifiсаreа preсiziei ortofotoplаnurilor; 

-obţinereа plаnului саdаstrаl pentru imobilele din intrаvilаnul loсаlităţii  rurаle; 

-obţinereа plаnului pаrсelаr pentru terenul din fondul  forestier; 

-аnаlizа prinсipаlilor fасtori саre сondiţioneаză preсiziа  ortofotoplаurilor. 
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În vedereа аtingerii sсopului şi obieсtivelor аtinse s-а аpelаt lа următoаrele  metode: 

-ridiсări аerofotogrаmmetriсe reаlizаte сu tehniса UАV; 

-determinări сu tehniса GNSS prin folosireа proсedeului RTK сu сoneсtаreа lа o singură stаţie 

de referinţă şi modul VRS; 

-ridiсări terestre prin reаlizаreа de drumuiri сombinаte сu rаdieri; 

-preluсrаreа determinărilor GNSS, а imаginilor digitаle preluаte prin tehniса UАV şi а 

măsurătorilor terestre prin folosireа unor progrаmelor speсiаlizаte. 

-stаtistiсe, în vedereа аnаlizării dаtelor сulese. 

-аnаlizа dаtelor şi interpretаreа rezultаtelor în vedereа stаbilirii unor сonсluzii  obieсtive аsuprа 

elemetelor urmărite. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Reаlizаreа imаginilor digitаle сu аjutorul UАV-ului s-а reаlizаt în  dаtа  de  06.05.2020, în 

сondiţii de vânt şi luminozitаte optime pentru reаlizаreа zborului şi preluаreа de imаgini. Zborul s-а 

reаlizаt în urmа primirii аutorizаţiei de lа ААСRM(Аutoritаteа Аeronаutiсă Сivilă а Republiсii 

Moldovа) pentru zborul lа o аltitudine сuprinsă între 100 şi 200 m. Аlegereа efeсtuării zborului în 

lunа mаi este  motivаtă de stаreа vegetаţiei şi în speсiаl а vremei fаvorаbile pentru efeсtuаreа 

zborului. 

Pаrаmetrii tehniсi de zbor setаţi în progrаmul PIX 4D Саpture аu fost: înălţimeа de zbor de 100 

m, асoperireа longitudinаlă între imаgini de 80%, асoperireа trаnsversаlă între benzi de 80%, vitezа 

de zbor de 14 m/s. În urmа efeсtuării сelor două zboruri, саre аu аvut punсte diferite de lаnsаre а 

UАV-ului, imаginile digitаle аu fost desсărсаte în vedereа verifiсării vizuаle.Primul bloс 

fotogrаmmetriс а fost formаt din 266 imаgini, iаr сel de-аl doileа din 180 imаgini, mărimeа imаginilor 

vаriind între 8 Mb şi 9 Mb. 

În proсesul de reсonstruire а reţelei сelor 446 imаgini digitаle, folosind tehniса SfM şi MVS, 

progrаmul Pix4D а сonstruit un nor rаr formаt din 304711 punсte şi un nor  dens formаt din 

170455258 punсte (fig. 3). Proсesul de obţinere а norului rаr а durаt аproximаtiv 16 minute, iаr сel 

de obţinere аl norului dens аproximаtiv 6 ore. Timpul mult mаi  miс, în саzul obţinerii norului rаr de 

punсte s-а dаtorаt fаptului сă, în саzul pădurii, nu аu fost identifiсаte multe trăsături сomune în 

imаgini în timpul аlinierii асestorа. Асest fаpt, аl lipsei trаsăturilor сomune, se vа resfrânge într-o 

oаreсаre măsură,  аşа сum se vа сonstаtа ulterior,  аsuprа preсiziei produsului саrtogrаfiс. Din 

аnаlizаreа norilor de punсte s-а сonstаtаt сă texturа slаbă а suprаfeţei а determinаt o desсreştere а 

trăsăturilor сomune din imаgine. 

Figurа. 3 - Norii de punсte obținuţi în urmа аpliсării tehniсii SfM şi  MVS 

(a)norul rаr de punсte,(b) norul dens de punсte сu poziţiа  reperilor 

fotogrаmmetriсi 
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Evаluаreа саlităţii ortofotoplаnului obţinut а presupus, în primul rând, o inspeсţie vizuаlă în 

vedereа urmăririi efeсtului pe саre proсesul de ortoreсtifiсаre îl аre аsuprа imаginilor digitаle folosite. 

Ortofotoplаnul а fost verifiсаt în сeeа сe priveşte vedereа lаterаlă а detаliilor înаlte, liniile 

întrerupte,dаr şi din punсt de vedere rаdiometriс. În urmа vizuаlizării  orotofotoplаnului s-а 

сonstаtаt сă  nu se întâlnesс vederi lаterаle аle detаliilor, асesteа fiind în totаlitаte proieсţii 

ortogonаle, сompаrаtiv сu  сele din  imаginile  originаle,  nepreluсrаte (fig. 4). 

Аvând în vedere сă în proсesul de ortoreсtifiсаre s-а folosit MDS-ul şi nu MDT-ul, imаginile 

lаterаle аu fost trаnsformаte în imаgini ortogonаle, eliminându-se аstfel efeсtele provoсаte de 

proieсţiа perspeсtivă. Аstfel, dасă în imаginile iniţiаle detаliile аu vederi uşor lаterаle, în ortofotoplаn 

асesteа аu fost eliminаte. 

În urmа inspeсtării vizuаle s-аu mаi сonstаtаt diferenţe legаte de textură şi сuloаre. Асesteа se 

dаtoreаză în speсiаl vаlorilor rаdiometriсe diferite аle pixelilor înregistrаţi pe imаgini diferite, dаr 

аpropiаte, şi саre nu аu fost сoreсtаte în proсesul de mozаiсаre.  

Lа rândul lor, vаriаţiile rаdiometriсe sunt provoсаte de unghiul de inсidenţă аl rаzelor solаre 

sub саre аu fost înregistrаte detаliile din teren, dаr şi dаtorită unghiului sub саre аu fost preluаte 

imаginile. De аsemeneа, după rulаreа аlgoritmului de interpolаre саre а stаt lа bаzа obţinerii 

modelului digitаl аl suprаfeţei, nu s-аu întâlnit muсhii sаu сolţuri rotunjite în саzul сontruсţiilor 

existente. 

Figurа 4 - Vedereа lаterаlă а obieсtelor în imаgineа nepreluсrаtă (а) şi vedereа ortogonаlă а 

асelorаşi detаlii pe ortofotoplаn (b) 

 

Din inspeсtаreа vizuаlă а imаginilor s-а dedus сă асesteа аu fost сlаre, lipsite de zgomot, сeeа 

сe аrаtă сă nu аu existаt disfunсţionаlităţi аle senzorului sаu сondiţii аtmosferiсe nefаvorаbile   în 

momentul înregistrării, rаportul semnаl-zgomot fiind mаre. Аstfel, în urmа preluсrării  imаginilor сu 

progrаmul Аgisoft Photosсаn s-а obţinut un ortofotoplаn pentru саre nu аu fost identifiсаte probleme 
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mаjore de tipul liniilor întrerupte, саuzаte de  lipsа  pixelilor  sаu deformărilor detаliilor din teren pe 

аnumite direсţii, detаliile liniаre păstrându-şi сonformаţiа din teren. 

În analiza preсiziei obţinute în сazul сelor două ortofotoplanuri au fost luate în disсuţie două 

сazuri: (1) fără folosirea reperilor fotogrammetriсi şi (2) сu folosirea reperilor fotogrammetriсi 

determinaţi pe teren. 

În primul сaz ortofotoplanul s-a obţinut prin orientarea imaginilor digitale numai pe baza 

datelor GNSS de la bordul UAV-ului. Aсeastă abordare сonstituie, în fapt, un indiсator al preсiziei, 

сare poate fi generalizat pentru сazurile în сare avem de-a faсe сu suprafeţe întinse de pădure, unde 

reperii fotogrammetriсi nu pot fi marсaţi şi determinaţi. În aсest сaz, prin folosirea exсlusivă a 

eсhipamentului GNSS de pe UAV, se poate stabili preсizia ortofotoplanului obţinut folosind numai 

aсeste date. Aсeastă proсedură poate fi folosită pentru сartografierea suprafeţelor unde se aссeptă 

preсizie mai sсăzută. 

Preсizia mai sсăzută a ortofotoplanului se datorează, în prinсipal, preсiziei mai slabe a datelor 

furnizate de unitatea GNSS/IMU folosită la înregistrarea poziţiei fieсărui сentru de perspeсtivă din 

momentul preluării imaginilor. Preсizia mai sсăzută pe axa Z se poate datora faptului сă UAV-ul 

înregistrează înălţimea relativă de zbor deasupra zonei de luсru şi nu altitudinea absolută dată faţă de 

nivelul mării. 

Din prасtiса сurentă se сunoаşte fаptul сă lа bаzа reаlizării bаzei grаfiсe а  аmenаjаmentului 

silviс аu stаt plаnurile de bаză lа sсаrа 1:5000 și 1:10000 obţinute prin metodа stereorestituţiei 

сorespunzătoаre tehnologiei şi metodologiei de luсru а  аnilor `70. Prin digitizаreа асestor plаnuri s-

аu stаbilit limitele fondului forestier şi, impliсit,  suprаfeţele асoperite de pădure, dаr şi de terenurile 

сu diferite subсаtegorii de folosinţă (pepiniere, саntoаne ş.а.). Este evident fаptul сă, în deсursul сelor 

аproаpe 50 de аni, dаtorită evoluţiei nаturаle а vegetаţiei şi асtivităţii umаne, аu аvut loс modifiсări, 

uneori semnifiсаtive, а limitelor fondului forestier. Totuşi, în unele саzuri асeste modifiсări аu fost 

surprinse şi operаte în аmenаjаmentele silviсe prin reаlizаreа de măsurători terestre, folosindu-se de 

сele mаi multe ori sisteme GNSS în simplă freсvenţă сu o preсizie nesаtisfăсătoаre nevoilor 

саdаstrаle. Аstfel de luсrări аu fost loсаle, digitizаreа şi veсtorizаreа plаnurilor de bаză rămânând 

sursа prinсipаlă de dаte  lа  stаbilireа limitei. Bаzа de dаte GIS folosită са referinţă în reаlizаreа 

сompаrаţiei сu plаnul pаrсelаr veсtorizаt а fost obţinută în mod ofiсiаl de lа IСAS, ei realizînd 

amenjamentul silviс al rezervației,ortofotoplanul obținut dela ICAS a fsot comparat cu harta liniara 

din cadrul instituției INGEOCAD. 

Plаnul а fost obţinut  prin veсtorizаreа  plаnurilor  de bаză сu linii de nivel şi, pentru аnumite 

porţiuni, unde sсhimbările erаu evidente, s-аu reаlizаt măsurători expeditive сu аpаrаtură GNSS  în 

simplă  freсvenţă. Dаtorită legislаţiei tot mаi restriсtive саre priveşte intrările şi ieşirele de suprаfeţe 

din fondul forestier în fondul аltor саtegorii de terenuri, s-а stаbilit са limitа аmenjаmentului silviс    

să fie сonsiderаtă prioritаră indiferent de modul de obţinere аl асesteiа, сhiаr dасă, în multe situаţii, 

асeаstа nu mаi refleсtă situаţiа din teren. Mаi mult, este reglementаt fаptul сă lа întoсmireа plаnurilor 

pаrсelаre pentru terenurile аflаte în fondul forestier sаu în fonduri саre se înveсineаză сu асestа, în 

vedereа restituirii suprаfeţelor preluаte în perioаdа сomunistă, să se reаlizeze o сorespondenţă deplină 

între limitele din аmenаjаment (аnаlogiс sаu digitаl) şi сele din plаnul pаrсelаr. Аstfel, limitele din 

аmenаjаmentul silviс аu fost сonsiderаte са referinţe în сompаrаreа сu limitele stаbilite prin 

veсtorizаreа  ortofotoplаnului. 

Neсorespondenţа limitelor între bаzа de dаte а oсolului silviс şi сele veсtorizаte pe ortofotoplаn 

(fig. 5) сonduсe impliсit şi lа diferenţe de suprаfаţă dintre terenurile асoperite сu pădure şi сele сu 

păşuni аflаte în veсinătаte. Suprаfаţа сonsiderаtă de referinţă şi de lа саre s-а pornit în determinаreа 

proсentuаlă а sсhimbărilor dintre сele două planuri în сauză а fost сonsiderаtă сeа din аmenаjаmentul 

silviс(fig. 6). 
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Figura 5 - Necorespunderea datelor din 

amenajamentului silvic cu situaţia reală 

Figura 6 - Compararea amenjamentului silvic 

cu harta liniară 

 

CONCLUZII 

Evoluțiile recente ale tehnologiei ne permit să regândim cartografierea cadastrală 

contemporană.  Vehiculele aeriene fără pilot (UAV-uri) cunoscute sub numele de drone evoluează ca 

un instrument alternativ pentru a obține date privind proprietatea funciară. UAV-urile pot capta date 

geospațiale la rezoluție înaltă într-un mod ieftin, transparent și flexibil. Imaginile capturate cu UAV-

uri sunt din ce în ce mai utilizate în topografie indirectă pentru a delimita cu precizie limitele 

cadastrale vizibile. Multe limite cadastrale sunt vizibile, deoarece sunt delimitate de obiecte fizice, 

cum ar fi garduri, pereți, drumuri, clădiri sau râuri. În plus, progresele recente în detectarea și 

localizarea automată a obiectelor din imagini oferă noi oportunități de topografie indirectă: în loc să 

delimiteze manual limitele vizibile din imaginile cu rezoluție scăzută, limitele pot fi extrase automat 

prin aplicarea analizei imaginii la imaginile UAV de înaltă rezoluție. Astfel de soluții oferă potențialul 

de a îmbunătăți procedurile actuale de cartografiere cadastrală în ceea ce privește timpul, costul și 

acuratețea de dragul securității terenurilor la nivel mondial și al administrării durabile a terenurilor. 
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Abstract: The unfavorable situation of the flow drainage regimes over time is presented, 

resulting from the incorrect operation of the hydrotechnical nodes in the Dniester hydropower 

complex, which causes problems for the security of water supply of the Republic of Moldova. 

Keywords: Water resources, flows and volumes, pumping stations, hydropower plants. 

property. 

 

INTRODUCERE 

În ultimul timp instituțiile abilitate din Moldova încearca să întreprindă unele activitați pentru 

dezvoltarea aplicării resurselor de apă în agricultură la nivel național, ca adoptarea legii cu unile 

modifucaripentru accesul producatorilor agricoli la resursele de apa de la suprafață și ca excepție a 

celei subterane pentru irigare prin picurare cu permesiunea de a amplasa prizele de apă și instala’iile 

mobile de pompare. Sa interzis pentru evacuarea parțială  și totală a apei ca ът scop tehnologic piscicol 

de exemplu pentru prinderea peștilor și alte scopuri, cu excepția situației excepționale declarate. Este 

prevazut în Codul contravențional pedepse pentru împiedicarea ilegală a altor utilizatori de apă la 

amplasarea prizei de apă și a instalației mobile în condițiile Legii apei nr. 272/2011 și în cazul deținerii 

lacului de acumulare sau iazului fără a dispune de un regulament propriu de exploatare a barajelor, 

iazurilor și a bazinelor de acumulare, sa simplifiucat procedura de obţinere a autorizaţiei de mediu 

pentru folosinţa specială a apei la irigarea terenurilor și alte scupuri ale comuniții prezentate în 

Regulamentul-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 977/2016 cu modificărule în HG nr 810 din an 2018 cu aplicarea mirei de nivel minim admis al 

nivelului apei жш volumul util pentru preluarea apei din bazin de acumulare, dar resursele de apa 

interioara sint limitate. La moment este problematic de folosit apele transfronaliere din mai multe 

cause pe durata timpului. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Utilizarea complexa a resurselor de apă pentru Republica Moldova trebue să bazeze pentru 

aprecierea valorii ei, distribuirii, folosinții cu scopul hidroenergetic, alimentării cu apă potabilă, 

tehnică în industrie, agrucol și  irigații, piscicultura, navigație, extragerea zacămintelor nisip, prundiș, 

recreație, sport și turism pe   Sistemul Informațional a Resurselor de Apă (SIRA), care ține de stocarea  

datelor privind resursele de apă și modelarea hidraulico-hidrologică cu componenta sistemului 

informațional de date geospațiale. Apoi prin intermediul managementul și protecția resurselor de apă 

a bazinelor hidrografice în primul de pe rîul Nistru, care poate asigura mai mare parte a necesității 

pentru toate domenii de utilizare, consum și folosință.  Atunci reieșind din cele spuse mai sus, sarcina 

principală a activității în domeniul distribuirii: 

1. Trebue de stabilit, care este valoarea potențilului în volum și debit de apă ca parte a 

Republicii Moldova, dupa Declarația Independenței din 27.08.1991 în limitele graniței. 

2. Care este valoare potențialul hidroenergetic tehnico-econonic al rr Nistru, Prut și Dunare.  

3. Determinarea cantitații stațiilor de pompare existente pe malul rr Nistru, Prut destinate 

alimentarii cu apa potabila, tehnica și pentru irigaii, desecare, scopuri piscicole în luncă. 

4. Determinarea debitelor și volumelor posibile de apă preluată cu aceste stații de treapta 1, 

diapazonul sarcinelor de pompare, puterile necesare și energia consumată la regim optim. 

5. Calculul necesarului de apa pentru consum în alimentări cu apă potabila, tehnică, irigații. 



323 

6. Elaborarea schemelor de pompare, optimizarea regimurilor de pompare și distribuire apei 

Pentru rezolvarea acestor problem stricte pentru dezvoltarea durabila cu asigurarea securitații 

apei și cu energie regenerabilă ecologică este necesar de preluat partea moldoveneasca a nodului 

hidrotehnic și hidroenergetic Nistrean-Naslavcea cu CHE 2, care ini’ial era construit, finațat și 

finalizat pînă la Declararea Independenței aceasta se confirma prin alocarea terenului în anul 1981 

prin HG pentru traseul liniei de curent de a construe nodul și apoi pentru  construcția barajului și 

hidrocentralei electrice pe teritoriul RM, acesta sa confirma prin accea, ca în proiect și reguli de 

exploatare locul amplasării a  acestul nod este indicat- s. Naslavcea, r-l Ocnița, RSSM, precum ca 

acest baraj este amplasat la 4 km in aval pe rîu de unde granița trece de pe rîu pe uscat adica pe 

farvater este teritoriul  RM și poate fi aplicat cum hotarăște poporul, fiind ca darea în arenda sau 

mutarea graniței se prevede și se decidă numai prin evoluția procesului ndum  al populației  din țara. 

Dupa toate Legile Internaționale cum și pe r. Prut cu Romănia la nodul Costești-Stînca apa și 

energia se împarte în jumatate, tot așa trebue să fie și la nodul Nistrean Naslavcea, dar partea 

ucraineana nare aceste interese. Deacea deja 30 ani noi  sa ne asigurăm singuri cu apa cît ne trebue, 

pentru flora, fauna, apa potabila, tehnică si irigații, ecologiștii noștri bat alara de zeci de ani, dar nici 

unu nu striga nici nu recomanda ca noi sa preluam partea noastra pentru exploatare suficienta cu 

asigurare a tutor domenii si necesități de apă RM. 

Și rușine șă fie, ca pe partea noastra suverană să fie instalată sîrma ghimpată pe gard în jurul 

nodului cu baraj și stației hidroelectrica cu stavilarele noastre care se pot deschede cu una din două 

macarale cu care ele sa deschid de a indrepta apa хт aval  pe Nistru spre Republica Moldova. Dar 

vedem ca tuturor Preșdințelor, Parlamentarilor, Miniștrilor nau grija de viitorul moștenitorilor noștri. 

Ma bucur ca eu sînt unicu care se zbate zeci de ani scriind la toate instituțiile  din toate timpurile, zeci 

de articole publicate în engleza, rusa, moldoveneasca, romăna, cîteva emisiuni la EuroTV сu 

jurnalistul Leonid Smolnițchi, la AccentTV сu Margarita Raducanu la AGROTV La Raport cu  

Mihaela Rudenco la Radio Moldova cu Nicolae Becciu și mulți alți patrioți adevarați care susțin 

aceasta variantă. Eu ca membru comisiei de 15 ani cu intreruperi promovez acesta preluaremai ales 

ca proiectul construit de fosta uniune nu numai pentru atenuarea viiturilor, hisroenergeticii dar și 

destinata irigarii din r. Nistru prin pompare spre bazinul superior din care cu stații de pompare cu o 

înalțime geometrica dela cota  229m trebuea sa pompeze apa in bazin la cota 259m si apoi distribuită 

pentru aprovizionare cu apa a nordului Moldovei, precum inițial la prima etapa cu ție de pompare cu 

debit de Q=7,5m3/s pentru irigare a 55 mii ha, iar a doua etape cu SP de 100m3/s pentru 255mii ha 

prin canale, la 56 sta’ii de pompare și cu hidrocentrala de 7500kW putere la evacuare la bazinul de 

acumulare Ochiul Alb. 

 
Figura 1- Schema irigarii pe baza Bazinului de sus al CHEA din Nistru a nordului Moldovei 
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REZULTATE ŞI DISCUȚII 

 
Figura 2-Schema pe preluare a apei din Nistru spre Bazimul de sus cu pomparea cu SP1 spre RM 

Tabel 1- Extras din Proiectului și Reguli de exploatare a Complexului Hidroenergetic Nistrean 

 

 
Figura 3-Schema de amplasare a CHE1=720MV, CHEA=1300MW și СHE2=40,8MW actual Ua  
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Figura 4- Schema plan de aprovizionare cu apa pentru alimentări cu apă și irigații la nord al RM 

 

CONCLUZII 

1. Conducerea RM trebue urgent să preea ca minim jumatate din partea dreapta al CHEN2. 

2. Nici intr-un caz nu trebue de dat Ua terenul în arendă si zonă de 4km în amonte pe Nistru 

3. Daca Ua nu se împarte cu partea hidroenergetica la CHE2 noi singuri trebue să construm 

4. Avem posibilitate singuri sa amplasam CHEA mică pentru ridicarea/recuperarea energiei 
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Abstract: This article addresses the impact of climate change on sustainable development in 

the Republic of Moldova. Climate change is one of the greatest threats of the 21st century, while 

affecting the components of the natural environment, the social and the economic aspects. In this 

context, the issues of sustainable development have acquired a global political and environmental 

dimension, being addressed at the highest level. Thus, in addition to the Millennium Development 

Goals (by 2015) such as: poverty eradication, education and health, the 2030 Agenda also includes 

current and complex objectives with well-set national targets (SDG 13) - Taking urgent action to 

combat change and their impact (NBS, UN SD Golaș). 

Keywords: climate change, climate variability, sustainable development, sustainable 

development goals. 
 

INTRODUCERE 

Ca urmare a manifestării fenomenelor meteo-climatice extreme din ultimii ani, dar și a 

prognozelor pesimiste realizate în cadrul cercetărilor (NASA Global Climate Change, IPCC, WMO), 

a fost demonstrat că variabilitatea climatică reprezintă o provocare pentru implementarea obiectivelor 

de dezvoltare durabilă. Astfel, creșterea frecvenței și intensității fenomenelor climatice de risc sunt 

tot mai mult asociate schimbărilor climatice (Raportul Naţional de Dezvoltare Umană în Moldova 

2009 - 2010, Nedealcov et al., 2013). De câteva decenii este recunoscut la nivel național și 

internațional că schimbările climatice reprezintă o provocarea prioritară, cu care se confruntă 

umanitatea în secolul 21 şi care nu mai ţine de viitorul îndepărtat. În acelaș timp, schimbările climatice 

amenință să atragă milioane de oameni în sărăcie (WB - Climate Change Is a Challenge For 

Sustainable Development, 2014). 

Odată cu adoptarea spre implementare a obiectivelor de dezvoltare durabilă, Republica 

Moldova acordă o atenție deosebită impactului modificărilor climatice survenite la nivel regional 

deoarece teritoriul țării este extrem de vulnerabil la impactul secetelor (Sofroni el al., 2016), iar 

conform ODD  - 13 - politicile sectoriale sunt axate pe adaptabilitatea și reziliența la aceste riscuri 

climatice (Raport - Naționalizarea Indicatorilor pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă). 
 

MATERIALE ȘI METODE 

În scopul realizării acestui studiu, au fost analizate o serie de rapoarte internaționale cu privire 

la impactul schimbărilor climatice și strategiile naționale de dezvoltare. Metodologia cercetării s-a 

bazat pe principiile generale ale analizei complexe: metoda bibliografică, metoda de analiză a datelor, 

metoda sintezei, metoda de prognoză. Pentru o interpretare clară și reprezentativă au fost utilizate 

metode grafice. Metodologia utilizată în cercetare relevă caracterul interdisciplinar al problematicii 

abordate, ce corespund tendințelor moderne de dezvoltare a științei mediului. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Fenomenele meteo-climatice extreme, vor deveni tot mai frecvente şi mai intense, afectând 

negativ securitatea alimentară și ecosistemele terestre, precum și intensificarea proceselor de 

deșertificare și degradare a terenurilor. Conform celui de al cincilea raport de evaluare (AR5) al 

Grupului interguvernamental privind schimbările climatice – IPCC, precum și al altor organizații 

internaționale (WMO, FAO), schimbările climatice reprezintă un fenomen recunoscut la nivel 

internațional. Convenția Cadru a Națiunilor Unite cu privire la Schimbarea Climei oferă următoarea 
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definiție a Schimbărilor Climatice: ,,o schimbare a climei atribuită în mod direct sau indirect 

activităților umane, care se soldează cu modificarea compoziției atmosferei globale și care apare ca 

ceva suplimentar la variabilitatea naturală a climei observate pe perioade comparabile de timp”.  

Este cunoscut că 90% din toate calamitățile stihinice sunt legate de vreme, climă și apă 

(Serviciul Hidrometeorologic de Stat). Republica Moldova, fiind o țară agrară și în curs de dezvoltare, 

este expusă frecvent fenomenele meteo extreme (grindina, înghețurile târzii de primăvară, zilele cu 

moine, valurile de frig, valurile de căldură, secetele, chiciura, intensificarea ploilor torențiale) etc. 

 

Tabelul 1 - Dinamica calamităților naturale înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova 
Calamitate naturală 2015 2016 2017 2018 2019 

ploi torențiale 4 29 2 19 25 
ploi torențiale cu grindină 15 40 12 28 31 
ploi torențiale cu grindină și vânt puternic 9 16 16 6 12 
grindină mare 14 10 7 5 14 
ploi torențiale cu vânt puternic 1 8 14 4 8 
inundații - - - 1 3 
secetă 1 - - - 4 
alte calamități 17 10 41 8 17 
Total 61 113 92 71 114 
Sursa: elaborat de autori în baza - Resursele naturale și mediul în Republica Moldova. Culegere 

statistică. 

Conform estimărilor Strategiei Naționale de Dezvoltare – Moldova 2030, schimbările climatice 

se prezintă ca una din cele trei vulnerabilități majore de dezvoltare a țării, alături de problemele 

demografice și economice. În mod special, vulnerabilitatea față de schimbările climatice va avea un 

impact major cu precădere în mediul rural, unde sărăcia este de 7,5 ori mai intensă decât în orașele 

mari. Seceta este fenomenul cu cel mai mare impact asupra dezvoltării, cu o medie anuală a pierderilor 

economice de ≈ 2% din PIB. Astfel, Republica Moldova este foarte vulnerabilă în fața aridizării 

climei și a resurselor limitate de apă, iar pentru perioada următoare se prognozează reducerea 

rezervelor acestora.  

Datele statistice din ultimul deceniu arată, că numărul total de calamități naturale, inclusiv cele 

hidro-meteorologice, au tendința de creștere atât după frecvență, cât și după intensitate. Aceasta va 

duce la creșterea pagubelor materiale și a numărului de jertfe umane.  
 

Tabelul 2 - Suma pagubelor materiale provocate de calamitățile naturale pe teritoriul Republicii 

Moldova (mln. lei) 
Calamitate naturală 2015 2016 2017 2018 2019 

ploi torențiale 0,4 71,1 1,8 22 90 

ploi torențiale cu grindină 54,1 66,4 25,0 166,5 361,5 

ploi torențiale cu grindină și vânt puternic 58,7 163,1 67,6 26,2 270,3 

grindină mare 22,9 5,5 12,8 70,8 31,4 

ploi torențiale cu vânt puternic 0,4 0,6 17,2 10,4 112,8 

inundații - - - 1,0 4,0 

secetă - - - - 71,6 

Suma pagubelor materiale 136,5 306,7 124,4 296,9 941,6 

Ponderea din totalul pagubelor (%) 34,1 78,1 30,8 99,6 95,3 

Sursa: elaborat de autori în baza - Resursele naturale și mediul în Republica Moldova. Culegere 

statistică. 

Potrivit mai multor studii (IPCC, Future Climate Changes, Risks and Impacts), se așteaptă ca 

impactul schimbărilor climatice să se intensifice, iar modificarea temperaturii și a precipitațiilor să 

afecteze toate sferele de activitate. Astfel, conform scenariilor climatice, se prognozează ca 

temperatura medie în Republica Moldova va crește cu 2-3°C până în anul 2050. 
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Fig 1. Distribuția spațio-temporală a temperaturii medii anuale pe teritoriul Republicii Moldova 

Sursă: elaborat de autori în baza datelor SHS   
 

În baza Cadrului de la Sendai, Comitetului European al Regiunilor, subliniază că reziliența la 

dezastre reprezintă unul din aspectele fundamentale ale dezvoltării durabile. Această considerație 

trebuie să devină un pilon esențial al acțiunilor viitoare în domeniul dezvoltării durabile în Europa și 

să se reflecte în structura viitoare a fondurilor și a proiectelor Uniunii Europene, de asemenea observă 

că numărul deceselor este mai mare în țările în curs de dezvoltare iar daunele economice mai ridicate 

în statele economic dezvoltate și subliniază că este mai eficient din punct de vedere al costurile să se 

construiască o infrastructură rezilientă la dezastre, decât să se modernizeze ulterior structuri nesigure. 

Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru reducerea riscurilor de dezastre (UNISIDR) estimează că 

raportul costuri/beneficii este de la 1 la 4 etc. 
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Fig 2. Distribuția spațio-temporală a sumelor anuale de precipitații pe teritoriul Republicii Moldova  

 Sursă: elaborat de autori în baza datelor SHS 

  

Conform actelor normative în vigoare (ex. Strategia Națională de Mediu pentru anii 2014 – 

2023, Strategia Națională de Dezvoltare), pentru Republica Moldova sunt identificate următoarele 

sectoare prioritare în contextul variabilității climatice: agricultura, resursele de apă, sectorul forestier, 

sănătatea umană, energia și dezvoltarea regională. De asemenea sunt prevăzute măsuri integrate de 

atenuare sau de adaptare la schimbările climatice prin intermediul diferitor acte legislative și al 

obiectivelor de dezvoltare durabilă. În cadrul ODD 13 - ACȚIUNEA ASUPRA CLIMEI au fost 

stabilite următoarele ținte naționale: 13.1 - Consolidarea rezilienței și a capacității de adaptare la 

pericolele legate de climă și dezastrele naturale; 13.2 - Integrarea măsurilor privind schimbările 

climatice în politicile, strategiile și planificările naționale. 

 

CONCLUZII 

Schimbările climatice au devenit o prioritate pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova 

regăsindu-se în mai multe acte oficiale, ceea ce denotă importanța acestui fenomen pentru atingerea 

obiectivelor naționale. Potrivit cercetărilor actuale, impactul schimbărilor climatice se va intensifica 

prin manifestarea tot mai accelerată a calamităților hidro-meteorologice, care s-au dublat în ultimii 5 

ani.  

S-a stabilit că seceta reprezintă fenomenul meteo-climatic cu cel mai mare impact negativ 

asupra dezvoltării Republicii Moldova. Severitatea secetelor (media pagubelor materiale), pentru 

perioada 2015-2019, a fost mai mare față de cea a ploilor teorențiale cu grindină - 2,7 ori,  grindină 

mare – 5,0 ori, ploi torențiale – 6,2 ori, a inundațiilor – 12 ori.  

Pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, este necesar ca în programele de dezvoltare națională 

să fie prevăzute acțiuni concrete de creștere a rezilienței sectoriale în fața provocărilor determinate 

de schimbările climatice. 
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ELABORAREA REGULILOR DE EXPLOATARE ȘI FIȘA TEHNICĂ A IAZURILOR CU 

ASPECTE CADASTRALE DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 

R. CEBAN, A. BOSCAN, P. PLEȘCA  
Universitatea Agrară de stat din Moldova 

 

Abstract: The methodology of elaboration of the exploitation rules and the technical file of the 

ponds, according to the normative requirements with exact examples of the description of the regimes 

in different situations is presented; as well as the calculation of the hydraulic, hydrological and 

hydrotechnical parameters as annexes of the cadastral documents, as extract from the register. 

topographic features and recommendations. 

Keywords: Ponds, flows, levels. areas and volumes, rules and data sheet, hydrotechnical 

constructions. 

 

INTRODUCERE 

În cerințele normativelor să prezintă domeniul de aplicare  și Regulamentul de exploatare a 

iazului reglementează și stabilește criteriile generale pentru exploatarea acumulărilor de apă, 

indiferent de forma de proprietate, construite conform cerințelor actelor legislative în vigoare, în 

scopul exploatării lor corecte și durabile.Acest  Regulament trebuie să fie respectat de către toate 

persoanele fizice și juridice, antrenate în exploatarea iazurilor, în funcție de cerințele tehnice.  

Toate caaracteristicile a  exploatării iazului trebue  determinate în dimensiunile și volumul lor, 

de componența construclețiilor hidrotehnice principale, condițiile și sarcinile de regularizare a 

debitelor necesare râului, de condițiile tehnice. Debitele de calcul se fac  pentru construcțiile 

hidrotehnice permanente, în funcție de clasa de importanță, apoi se determină ținând cont de 

probabilitatea anuală de depășire a acestora. În cazul apariției unor deteriorări sau abateri de la 

funcționarea normală a construcțiilor hidrotehnice și a utilajului, deținătorul iazului este obligat să 

organizeze imediat efectuarea expertizei tehnice cu participarea experților tehnici atestați.   

 

MATERIAL ȘI METODE 

Acest nou regulamentul de exploatare a iazului conține date generale privind iazul și include 

următoarele date: amplasamentul, caracteristica resurselor de apă, sursa de alimentare a iazului și 

caracterul alimentării cu apa, caracteristicile principale hidrologice ale cursului de apă natural în 

secțiunea barajului, precum și gradul ți tipul de regularizare a debitului de către iaz, organizarea 

exploatării; regimul hidrologic de funcționare a construcțiilor de regularizare; reguli de exploatare a 

iazului; măsuri privind respectarea tehnicii securității și alte aspecte cadastrale. 

Exploatarea tehnică a iazului se realizează nemijlocit de către deținătorul iazului și include: 

dirijarea  și întreșinerea operativă a construcțiilor hidrotehnice, fâșiilor riverane de protecție; 

coordonarea regimurilor hidrologice, monitorizarea hidrometrică.Toată  exploatarea iazului trebue  

se efectueze de persoane instruite și atestate. Toate regimul hidrologice pe durata  de funcționare a 

iazului trebuie să asigure: utilizarea apei în corespundere cu destinația prevăzută; reeșind din condiții 

normale de exploatare cu asigurarea protecției împotriva inundațiilor, cu un volum minim de 

înnămolire cu debitele ecologice ale cursului de apă, precum debitul ecologic Qeco ≥0,25�̅�ma  din 

debitul  mediu multianual. Pe dura ta exploatării debitul râului în aval de baraj trebue se menține nu 

mai mic de debitul de servitute plus debitul ecologic. Toate regimurile hidrologice de funcționare a 

iazului se stabilesc în dependență de debitul sursei de apă, volumul de apă la moment al iazului și cu 

luarea în vedere a volumul de consum al apei. Referitor la regimul de umplere sau golire a bazinului 

de acumulare sau a iazului atunci ca să nu provoace deformări periculoase în corpul barajului ca să 

asigure stabilitatea taluzurilor barajului, trebue de respectat recomandările vitezei de umplere sau 

golire dupa normative (0,3-0,5m/zi. Iar în timpul scurgerii debitelor mari catastrofice, care depășesc 

volumul de tranzitare a construcțiilor hidrotehnice de evacuare a apei, atunci se admite o suprasarcină 
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a nivelului de apă peste cota de calcul hidrologic admisă. Trebue de subliniat ca este interzisă 

exploatarea iazurilor antierozionale în calitate de acumulări de apă. Regulile nu admit creșterea 

arbuștilor și copacilor pe suprafața taluzurilor, barajelor fiind-ca ele sporesc filtrarea apei. Dar  

măsurile de protecție împotriva înnămolirii trebue se prevădâ crearea plantațiilor forestiere și de 

înierbarede-a lungul malurilor petru stomarea particolelor solid și crearea filtrelor împotriva 

înnămolirii în partea amonte a bazinului de acumulare sau a iazului. În exploatare trebue prevăzut  

creșterea plantațiilor de consolidare a malurilor de-a lungul nivelului normal de retenție al apei. 

Fiecare  iaz trebuie să aibă obligatoriu documentație: ca  cartea tehnică a iazului sau Fișa tehnică a 

bazinului de acumulare, procesele verbale anuale ale comisiei privind analiza stării tehnice, 

instrucțiuni privind  exploatarea, fișe de post al specialiștilor, registre de tehnica securității și 

protecția muncii, registrul de dispoziții, de evidență și de instructaj. În cazul stării de urgență de secetă 

se aplică restricţii temporare de utilizare a resurselor de apă, în baza planurilor de gestionare a secetei 

elaborate de autoritatea responsabilă de gestionare a apelor ca și la inundații. 

 

REZULTATE ȘI CONCLUZII 

Din regulile de exploatare se cere în Anexa nr.1 Fișa tehnică a iazului informația dată în tab.1.     

Acești parametri să determină din proiect, masurări pe teren, calcule hidraulice, hidrologice, 

hidrotehnice prelucrate la calculator dupa programe, extrase din cadastru și alte surse normative. 

Cotele caracteristice a barajului, constructiilor hidrotehnice sa efectuiază cu tehnologii 

moderne, folosind  sistemul GPS cu prelucrarea datelor în MapInfo sau Gionix iar plan situație 

Geoportal. 

 

Tabel 1- Principalele caracteristici ale iazului “Iazul nr 3“ în sat.Tetcani, r-l Briceni___ 

Indicii 
Unitatea 

măsură 
Parametrii / descrierea succintă Note 

Nr. cadastral al terenului  1445104313  

Organizația de proiectare:  Datele lipsesc  

Proiectul de execuție, nr:  AcvaProiect  

Organizația de constructie:  PMK 6  

Anul dării în exploatare  1972  

1. INFORMAȚII   GENERALE    

Sursa de alimentare cu apă  Apele meteorice, izvoare  

Bazinul, subbazinul hidrografic  R. Prut, r.Vilia  

Amplasare coordonatele înMR 99   X=96039,287; Y=341533,217 geodezice 

Destinația  Piscicultura, agrement, irigare  

Categoria terenului  Fondul apelor  

II. PARAMETRII  TEHNICI    

Lungimea barajului m 161  

Lăţimea coronamentului m 4  

Înălțimea barajului m 5  

Adîncimea maximă, m 2.5  

Aria cota nivelului normal NNR ha 4.37  

Aria la cota nivelului forțat NFR  ha 5.24  

Aria la cota nivelului minim NM ha 2.18  

Nivelul normal de retenție (cota) m 178.5  

Nivelul minim   (cota nivel mort) m 177.5  

Nivelul forțat de retenție   (cota) m 179.5  

Volumul la cota normala NNR  mii m3 72.83  

Volumul la cota forțata de NFR mii m3 122.36  

Volumul util de apă mii m3 49.89  

Volumul minim admisibil NM mii m3 22.94  

Debitul salubru l/sec 2  

Debitul ecologic l/sec 1  
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Debitul maxim de evacuare a apei l/sec 400  

Descărcătorul de ape pluviale, 

materialul, parametrii. 

 Canal de evacuare cu podet din 2 

conducte din beton 1.0x1.0m 

 

Evacuatorul de fund, materialul 

lungimea, secțiunea transversală 

mm/m Conducta  de golire d=0.4m,l=18m 

(inamolita) 

 

Instalația de protecție a peștelui,   Lipseste  

Canal de evacuare în aval,  m Canal din pamint 2.0x1.0,l=50m  

Consolidarea taluzului în amonte  m2 Ecran din argila t=0.5m,l=160m  

 

Ca anexe la Reguli de exploatare și Fișa tehnica se  adaugă registrul de observații asupra 

nivelului apei, stării construcțiilor,    Pașaportul prizei de apă, Recomandari si propuneri pentru 

exploatarea eficienta a Iazului. Ca exemplu: În lipsa evacuatorului de fund montarea unui tub- tip 

sifon  peste baraj sau lipsa instalației de protecție a peștelui grila marunta de retinere a pestelui. Iar 

dupa cerințele modificarilor date de HG din 2018 pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 

977/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare și 

iazurilor   în Regulamentul-tip, este necesar de instalat miră hidrometrică gradată – instalaţie marcată 

cu precizia de 1 cm, pe care se indică cota nivelului normal de retenţie, cota nivelului pînă la care se 

admite extragerea apei pentru irigaţie (cota nivelului maximal al volumului intangibil de apă pentru 

piscicultură) şi cota nivelului de fier şi care se instalează pe borna fixată pe taluzul din amonte sau pe 

turnul evacuatorului de apă. Cu acest dispozitiv sa conrtoleaza volumul  intangibil de apă pentru 

piscicultură – volumul de apă acumulat pînă la nivelul minimal admis pentru extragere la irigare. 

Aceasta masură  instalează deţinătorul acumulării de apă – proprietarul, arendaşul, subarendaşul sau 

organizaţia de exploatare a acumulării de apă. Anexa nr  9  obligă de prezentat: Caracteristica 

batigrafica  a Iazului  ca dependenta  Ariei oglinzii apei (F) de cotei apei (H), precum și dependenta  

Volumului apei (V) de cotei apei (H). Iar Anexele nr 11, 12, 13. Planul  ridicarii topografice.geodezice 

a Iazului/barajului,  Certificatul Cadastral a Iazului și Planul Cadastral/geometric cu coordonate al 

Iazului. Este necesar de anexat: Contract de folosinta/ arenda/exploatare/deservire–inregistrat 

Agenția Cadastru dacă iazul este dat in arenda. Se cere planul situatiei ân format Geo sau Orto în 

localitate, analiza calității apei, poze ale elementelor nodului hidrotehnic: baraj, descarcaturul de ape 

mari, dispotive de golire, prize și stațiile de pompare, nivelul apei la momentul masurărilor pe teren 

pentru ridicare topografică.  

 
        Figura 1- Caracteristicile topografice ale iazului cu curbe de aria oglinzii apei F și volum V. 

Pentru înregistrare al aspectului Cadastral sa prezinta ca adaos la extras  și planul geometric și 

catalogul de coordonate a delimitării iazului dat ca exemplu, care sint prezentate în figura 2.  
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Figura 2- Planul geometric și catalogul de coordonatele al perimetrului hotarului iazului 
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Abstract The location at the hydrotechnical node on the right bank Nistrean Naslavcea CHE2 

with the hydro-genetic part is presented, also made of three hydro aggregates with the same power as 

those on the left bank, showing that the border after the agreement with Ukraine passes in the middle 

of the concrete part of the bridges and the CHT, thus giving the possibility to open the dams with a 

crane, which were built by the former Union, and after the declaration of independence already 

belongs to us. It was necessary many years ago to take over it, because thus ecological problems can 

disappear and the security of water supply and energy of Moldova can be ensured. 

Keywords: Water supply. energy security, hydropower location, pumping stations, 

hydropower potential, plan diagrams, river profile with hydrotechnical nodes r. Dniester. 

  

INTRODUCERE 

Cu parere de rău mai ales în ultima perioada  cum ca și deja de trei zeci de ani reeșind din 

activitățile autorităților, Președinții țării și parlamentelor, prim miniștrii, miniștrii, procuratura, 

ambasadori, directorii agențiilor,  serviciile în domeniu, centre de mediu, ecologiștii, membrii 

comisiilor pentru rezolvarea problemelor cu demarcarea și proprietatea părții noastrei suverane al 

Complexului Hidroenergetic Nistrean nu sa rezolvat, care era deja construit în 1991 cu mai mare parte 

a lucrarilor, precum finanțată total de URSS cu doua distinații: hidroenergetica pentru rețea al 

sistemului regional de sud – vest la care era conectată Moldova și Ucraina, dar conform proiectului 

și  regulilor inițiale era distinat anume și pentru aprovizionare cu apa a nordului Moldovei, adica nu 

numai irigație pe o arie de 255 mii de hectare de la r. Ocnița spre or. Balți cu debit de Q=100m3/s 

alimentat din bazinul de sus cu preluare din r. Nistru de centrala hidroelectrica de acumulare CHEA 

amplasată pe teritoriul Ucrainei. Dupa acest proiect sa prevazut aprovizionarea/ umplerea  a rîurilor, 

iazurilor dar  și hidrocentrală amplasată spre iazul de la s. Ochiul Alb. Precum la prima etapa se 

prevedea de irigat o arie de 55 mii ha cu stația de pompare cu debit  Q=7,5m3/s, cu  preluare din 

bazinul de sus cu cota 229,5m apa, spre Moldova. 

Dar principalul este, ca încă în anul 1981 Moldova a alocat teren conform Hotarîrii Guvernului, 

pentru începerea construcției a nodului hidrotehnic Nistrean 2 Naslavcea pentru linia electrică de 

înaltă tensiune, vre-o arie de S=4ha, apoi și pentru barajul CHT 2 cu CHE2 și bazinul de apă, care 

trebuia sa formeze din partea dreapta a malului r. Nistru de la baraj spre amonte pe linia farveter pina 

la trecerea graniței din apă la teren uscat pe o lungime de 4km,cu o arie de peste S=19ha. Aici 

subliniem, că în toate documentele figureaza ca amplasarea nodului hidrotehnic Nistrean 2 este 

amplasat total  în.s. Naslavcea, raionul Ocnița, RSSM (în limba rucă). 

  

MATERIAL ŞI METODĂ 

Reeșind din situația actuală, cind a trecut peste treizeci de ani cu mai mult efort trebue de 

rezolvat pozitiv problema aceasta de preluare a părții nodului hidrotehnic si hidroenergetic, care se 
afla inițial total pe partea noastră, conform documentelor la momentul declarării pe data de 27 august 

în anul 1991, dar conducerea de atunci nau luat masuri urgente, de a demarca granița dupa sistemul 

internațional, mai ales la obiectele strategice pe rîuri, ca poduri și construcții hidro tehnice, din care 

era unica pe r. Nistru adica aceasta de la Naslavcea mai ales ca toată stația și partea energetică și 

transformatoarele inițial erau pe partea data pîna la construcție după farvater pe partea Moldovei, ce 

demonstrează hărțile chiar date de partea ucraineană aflate la institutul  de cartografie și  geodezie. 

Folosind ca toți responsabilii ai noștri nu au inițiat aceste proceduri, partea ucraineană se foloseau de 

moment și profit pînă acum de toate, apa. energia, teritoriu, nu compensează nimic absolut. Ei ascund 

proiectele, documentele, modifica și falsifică tot: locul amplasarii a schimbat, adica s. Nagoreanî 

(Ua), a scos din toate documentele destinația principală-irigația nordului RM, a încalcat distribuirea 
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apei data in Proiecte și Reguli de exploatare ca ea, adica  trebue sa împarțită în jumatate cîte 50% 

intre Ucraina și Moldova, dar enegia produsă, cum este pe r.Prut transfronalier la nodul Costești-

Stînca și toate țările civilizate în lume, cum și între cele din fosta uniune. Rușine să fie foștilor și 

actualilor  guvernanți, care nu ridiсă la ședințe acest aspect super important pentru securtitatea 

Moldovei eu nu spun deja, pentru apă și energie (despre mediu vorbesc prea mult, precum sublineiază 

mai mult despre așa numiți pastratori de apă precum aceasta și așeapta partea ucraineană, care abat 

de la principală problemă, ca demarcarea pe baraj fie macar pe baraj la jumatate a parții din beton 

(unde era deja  pus semnul de bravo patrioți graniceri în iulie anului 2003), fiind-că se încalcă, 

securitatea granița era și este acum deschisă pentru ucraineni, precum ei au instalat gard cu sîrmă  

ghimpată cu poartă, lacat din partea lor, dar e blocat cu elemente din metal ca pe timpul razboiului, 

adica  

 
Figura 1- Schema nodului hidrotehnic cu CHE 2 Naslavcea  pe  Nistru la nordului Moldovei 

 

Aceasta este zona de securitate a CHE2 spun ei. Se primește că ei pot oricind se treacă chiar cu 

tancuri liber, acolo nus nici granicerii noștri.  Dar de ce atunci se trece liber pe baraj peste rîul Prut la 

nod se folosește ca drum liber. Dacă a fi fost președinte, nu plecam la vecini la capitala lor prin 

Palanca–Odesa, fiind-ca acesta este în partea opusa și parcurji o cale de două ori mai lunga, eu ași 

pleca pe cale în două ori mai scurtă, prin podul nou s.Unguri sau la Otaci dar mai bine pe un drum 

mai patriotic pe la podul la baraj al nodului hidrotehnic și hidroenergetic Nistrean-Naslavcea, care se 

afla pe teritoriul nostru și aparține Moldovei suverane, doar construit de ministerul energeticii URSS 

și partea hidrotehnică de ministerul gospodariei apelor și hidrameliorației nu numai pentru irigare, 

dar și alimentari cu apă la populație și hidrocentrala de 7000kW la Ochiul Alb. Cred-ca toți 

guvernanții Moldovei, înainte de a dischuta cu vecini este util de a trece cu mașina și pe jos la aceste 

obiecte foarte importante, ca sa înțeleagă miezul problemei. Așa convorbind la Naslavcea cu localnici 
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din sat și cu mulți cei, care au lucrat acolo mulți ani spun, ca ei au ridicat proplema ca Moldova să 

preea hidrocentrala fie macar jumatate, cănd prin anii 90 ea vizitat al doilea președinte, dar el a spus 

ca noi nu avem resurse financiare să întreținem așa obiect important. Iata așa sînt iresponsabili 

coducatorii de țară.  

 
Figura 2- Amplasarea CHE2 Md prin ocolire la nodului hidrotehnic pe malul drept ca varianta de a 

produce energie   în caz că partea stîngă nu se împarte cu hidrocentrala existență la Naslavcea. 

 

Trebuie ca lumea să înțăleagă, ca noi daca nu preluăm urgent macar jumatate de acest  baraj cu 

stavilare și dacă dam de tradatori în arendă vecinelor cum cer ei barajul în partea de mal drept 4 km 

cu apa pînă la mijlocul (farvater) al rîului Nistru, atunci ne vor blestema stramoșii pe viitor, pentru ca 

a prospera cei ce au acces la apă  direct, nu să ne rugăm la vecini cum fac ecologiștii noștri și 

conducerea prin agenția AM acum, mai des debit de 100-130m3/s, aceasta este valoare debitului сel 

minim admis, dar real numai funcționarea stațiilor de pompare la alimentari cu apa 13, iar pentru 

irigații 53 SP, dupa capacitatea instalată necesită peste un dedit de 100 m3/s, mai ales ca la întrare în 

limanul Nistrean e prescris valoarea debitului de 80 m3/s. Toate aceste materiale sînt prezentate în 

Proiect și Reguli de exploatare, Dar vecinelor nu pre interesează aceste aspecte, ei au înțales ca  trebue 

de facut bani grei de aceasta ei țin special nivelul apei la CHE 1 peste cota 121m, fiind-ca cu cît 

caderea este  mai mare, cu atît puterea hidraulică crește și  energia produsă electrică verde și cea mai 

ieftină din lume. De aceea ei cu toate amajelele să ee în arendă barajul și terenul 4km drept cu apa 

atunci e gata cu Moldova ca țară. Ei pot să ne șantajeze cum vreau ei, destul să închidă stavilarile 

precum mai mult  de jumatate din ele sînt cum și teritoriu unde ele se aflu pe un timp scurt și să 

opreasca turbinele, cum  deodată dispare apa de loc în aval pe Nistru. Dar partea lor pe malul stăng 

nu pre să alimenteză din r. Nistru, cum și partea transnistreana, acuma numai apeductul Soroca-Balți 

cu priza din Nistru  lîngă s. Iorgița și priza la Vadul lui Vodă prea apa. Precum tot așa situație este în 

la hidrocentrala Dubasari care  este amplasată tot în partea stîngă și hidroagregatele, dar și toate cele 

stavilare de la descarcator de ape mari, daca ceva au oprit CHE au închis stavilele și peste o ora 

nivelul aopei în r. Nistru la priza SP scade. Autorul ca fost consultant cu remunerare de cam puțin 

peste o mie de lei pe luna am cercetat aceasta problema și pot să spun ca creasta pragului deversor 

spre camera deunde să preea apa de  pompe este la cota 6,7m și dacă nivelul scade sub valoarea de 

7,4m, atunci apare pericol de funcționare în regim de cavitație și oprirea lor. De mine la așa situație 

sa propus aplicarea conductelor de tip sifon, dar este varianta  mai atragatoare cu amplasarea  

hidrocentralei cu hidroturbune bulb cu stavilare cu crearea caderii in jur la H=2m, care la debitul 
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minim fie Q=100m3/s, va produce  pînă la N=8QH=8*100*2=1600kW, ce este necesar pentru un 

agregat mare instalat  în  stația de pompare S1 la ACC spre STA m. Chișinău. 

 

REZULTATE ŞI DISCUȚII 

Reeșind din schema de amplasare în fig.2, pentru a produce energie cu o valoare ce are partea 

stîngă, se propune o variantă alternativă pe malul drept prin ocolirea descrescatorului comun cu  

canale de aduc’iune la CHE2 Md și dupa cladirea ei cu canal de fugă spre aval de nod spre rîu. 

 
      Figura 3-Schema de amplasare a СHE2=40,8MW actual Ua și CHE2 Md, care să prevede. 

 

Aceasta variantă va da posibilitate de a regulariza regimele de scurgere spre aval pe r. Nistru la 

necesităile Republicii Moldova pe viitor  și nu ne vom ruga la vecini ca să ne asigure cu apхю Daca 

vom avea sursă de energie putem reuși, pomparea apei din amonte de baraj din orice sector de lungime 

4km sa preluăm jumatate din resurse de apă  pentru alimentări cu apă și irigații RM. 

Mai jos în fig.4, este prezentat unele variante de a amplasa pe o mare parte a r. Nistru noduri 

hidrotehnice pentru valorificarea potențialului hidroenergetic  cu aplicarea lui la pomparea apei 

pentru pomparea apei cu diferite scopuri, alimentări cu apă potabilă, tehnică, pentru irigații, la uplerea 

bazinelor, rezervoarelor, adaos la rîuri interioare de la izvoare, ca Răutu, Cubolta,Ciuhur, 

Racovăț,Cainari la nord și alte. Dar este posibilitate de folosit pentru hidrocentrale de acumulare. 
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Figura 4- Schema profil al r. Nistru în zona RM cu amplasarea nodurilor hidrotehnice cu centrale 

hidroenergetice ecologice de joasă cadere pînă la 10m cu debit de la minim admisibil la mediu. 

 

CONCLUZII 

5. Rrespublica Moldova are dreptul de a folosi partea suverana pe teritoriul ei pe malul drept al 

r. Nistru asigurînd securitatea asigurării.cu apă și producerea energiei din apă. 

6. Conducerea  trebue urgent să scoată gardul cu sîrma ghimpată pe malul drept în jurul 

barajului din beton și să instaleze stîlpul de demarcare Nr 112 la mijlocul barajului beton. 

7. Daca Ua nu asigură posibilitatea de a prelua apa din bazinul de sus a CHEA, care era prevăzut 

de proiect unional, atunci RM este obligat singură se  amplaseze propria CHEA. 
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 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
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Abstract. The paper considers an analytical review of the existing electrical equipment, 

technological lines for milk processing and ways of its further improvement. It is shown that, 

ultimately, it is necessary to determine the appropriate levels of automation of small, medium and 

large farms, taking into account such factors as the size of the farm, the cost of hired labor, the number 

of hours of work per day, etc. 

Key words: Electrical equipment system (ESS); Low-voltage complete control devices (NKU); 

Milk processing lines; Automation level. 

 

BBЕДЕНИЕ 

Анализ принципиальных электрических схем, элементной и конструктивной базы 

существующих устройств показал низкий уровень унификации и что их технический уровень 

не соответствует современным требованиям и должен быть значительно повышен. Поэтому в 

разрабатываемой системе управления резервуаров термосов и резервуаров охладителей типа 

РПО-2,5 все схемные решения, конструктивная и элементная база должны быть 

унифицированы. 

Система управления должна обеспечивать: для резервуаров охладителей - стабилизацию 

температуры молока для хранения; дистанционное измерение температуры молока; 

программное управление работой мешалки в автоматическом и ручном режимах; блокировку 

работы мешалки при открытии люка резервуара; блокировку работы холодильной установки 

или аккумулятора естественного холода при нижнем уровне молока; сигнализацию о 

достижении максимального уровня молока в резервуаре. Для резервуаров термосов - 

дистанционное измерение температуры молока; программное управление работой мешалки в 

автоматическом и ручном режимах; блокировку работы мешалки при открытии люка 

резервуара; сигнализацию о достижении максимального уровня молока в резервуаре. 

Стабилизация и измерение температуры молока должна осуществляться от одного датчика 

температуры, расположенного в резервуаре.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Аналитический обзор существующего электрооборудования   технологический 

обработки молока и пути дальнейшего его совершенствования выполнен на основе изучения 

технической зарубежной и отечественной литературы в данной области. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Система электрооборудования (СЭ) технологических линий обработки молока в 

настоящее время представляет собой низковольтный комплект устройств управления (НКУ) 

выполненных на бесконтактных и релейноконтактных элементах [1,2].  

Аппаратуру управления, защиты, сигнализации и автоматики, размещают в отдельном 

шкафу, ящике или в специальном щите, поставляемых комплектно с технологической 

машиной и устанавливаемых в одном помещении с ним. Среда животноводческих помещений 

характеризуется температурой 5...40°С влажностью до 100%. Поэтому эксплуатация в этих 

условиях релейно-контактных аппаратов, имеющих подвижные части и открытые контакты, 
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приводит к отказам технологического оборудования и вытекающим отсюда большим ущербам 

[3].  

Существующий комплект электрооборудования для технологических линий обработки 

молока, состоящий из типоразмеров устройств, предусматривает установку устройств 

управления в зоне действия технологического оборудования, с которых осуществляется 

местное управление в пусконаладочном, аварийном, ручном и автоматическом режимах. 

Анализ принципиальных электрических схем, элементной и конструктивной базы этих 

устройств показал, что их технический уровень не соответствует предъявляемым в настоящее 

время требованиям и должен быть значительно повышен, что позволит в свою очередь 

сзущественно повысить надежность электрооборудования и соответственно качество 

получаемой продукции и эксплуатационные характеристики процесса обработки.  

Исследования в области автоматизированного электропривода технологических линий 

обработки молока посвящены вопросам улучшения характеристик технологических звеньев и 

отдельных элементов, повышению уровня автоматизации, унификации и других параметров 

[4,5].  

Разработанные методы и методики обоснования и расчета коэффициентов унификации, 

формирования и выбора оптимальных вариантов позволили разработать и обосновать 

комплект унифицированной СЭ для технологических линий обработки молока [6,7].  

Однако, проведенный анализ СЭ выявил ряд существенных недостатков, снижающих 

общий экономический эффект, ограничивающих их применение. Как правило не выполняется 

принцип блочного унифицированного обоснования и построения СЭ. Установлено [3,5,7], что 

отсутствие средств централизованного дистанционного контроля и управления параметрами 

технологического процесса существенно увеличивает затраты рабочего времени оператора на 

управление линией. Всю необходимую информацию о протекании процесса он вынужден 

исползовать, находясь в непосредственной близости от технологических звеньев линии.  

Это требует длительного присутствия оператора у технологического оборудования и 

частых перемещений в процессе управления линией.  

До 75% затрат рабочего времени оператора затрачивается на переходы и наблюдения за 

функционированием технологического процесса [4,6]. 

Разработка и внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий обработки 

повышают требования к СЭ и оборудованию, осуществляющих процесс обработки молока.  

Условия эксплуатации технологического оборудования существенно отличаются от 

условий эксплуатации в молочной промыпленности. В частности, молоко от доильной 

установки поступает в виде случайного потока [6], величина которого может изменяться в 

широких пределах. СЭ и технологическое оборудование должны автоматически 

настраиваться на среднюю величину потока подачи и сохранять свои метрологические 

характеристики при работе с пульсирующими, прерывистыми и случайными потоками.  

Использование новейших технологий и технических средств существенно изменяют 

структуру технологических линий, режимы их работы и методы управления ими, что привело 

к значительному усложнению алгоритмов управления процессом обработки и соответственно 

систем автоматики. Режимы отдельных звеньев, таких как система управления насосом для 

перекачки молока, хладоносителя, программные блоки управления перемешивающими 

устройствами и процессом аккумулирования холода и охлаждения молока, требуют большой 

частоты коммутаций. В связи с этим необходим переход на новую элементную базу с 

высокими надежностными показателями. Применение бесконтактной элементной базы и 

микропроцессоров при разработке следящих дискретно и аналогово регулируемых систем, 

позволяет создать агрегатированные регулируемые звенья с централизованным управлением, 

обеспечивающих обработку молока в закрытых потоках, что значительно повышает уровень 

автоматизации и эффективность функционирования технологических линий. Повышение 

уровня унификации позволяет улучшить условия эксплуатации, сократить время на 

обнаружение аварий, восстановление систем. Поэтому, для повышения надежности, 

применяемые для построения систем блоки должны иметь высокие уровни унификации и 
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интеграции. Установлено, что для повышения уровней автоматизации, унификации, 

интеграции, надежности, улучшения эксплуатационных характеристик, сокращения времени 

на обнаружение аварий и восстановления систем СЭ должна быть построена по блочно-

модульному принципу на новой элементной и конструктивной базе с использованием 

элементов высокой надежности - интегральных микросхем и магнитоуправляемых контактов. 

Введением резервирования и дублирования возможно создание высоконадежных систем, 

обеспечивающих рост производительности труда по сравнению с достигнутым уровнем, 

экономию энергоресурсов и улучшить качество молочной продукции [4,6].  

Известно, что целесообразный уровень автоматизации зависят от размеров и характера 

производства. 

Для малых ферм требуются более простые и дешевые средства автоматизации. На 

крупных фермах функции средств управления расширяются и усложняются, резко возрастает 

объем технологической и управленческой информации. 

В этих условиях требуется типизация структурных схем автоматики и функциональных 

задач.  

Классификация функциональных и стр9турных схем позволит также прогнозировать 

потребность и номенклатуру требуемых для сельского хозяйства комплектных устройств 

управления.  

Очевидно, что сложные системы управления, выполняющие многие функции не будут 

рентабельными, если их попытаться использовать на фермерских хозяйствах. Затраты на 

автоматизацию должны окупаться повышением производственных показателей.  

 

ВЫВОДЫ 

1. При небольших объемах информации требуются простые средства управления. 

Разделение функций управления между техническим устройством управления и человеком 

оператором оказывает влияние на качество и экономику технологического процесса.  Обычно 

этот вопрос решается интуитивно. Учитывая влияние этого разделения следует в ходе выбора 

варианта технического решения определить четко, в каких ситуациях действует человек, а в 

каких автоматика. Тем самым решается вопрос об уровне автоматизации. Здесь также 

требуется рассмотрение и сравнение некоторого числа вариантов. 

2. В конечном итоге следует определить целесообразные уровни автоматизации малых, 

средних и крупных ферм с учетом таких факторов как размер фермы, стоимость наемной 

рабочей силы, число часов работы в сутки и др.    
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Abstract. Din analiza acestor cercetări putem concluziona că și în condițiile pedoclimatice ale 

R. Moldova limitele optimale de solificare în condiții de irigare este necesar să le menținem cuprinse 

în limta:  1,15 ≥ R/(L*W) ≥ 0,9. În această limită procesele de solificare și acumulare au o intensitate 

maximă iar solurile din această zonă sunt din cele mai fertile și cu potențial maxim de productivitate.  

Metodica ecosistemică de stabilire și menținere a regimurilor de umiditate a solurilor a fost 

identificată și corespunde rezultatelor cercetărilor experimentale în lizimetre de câmp. Cu ajutorul 

algoritmelor elaborate  și identificate experimental a fost dovedită posibilitatea menținerii regimurilor 

de umiditate ale solurilor în limitele ecologic sau economic necesare.  Cu ajutorul algoritmelor de 

limitare ecologică a regimurilor de irigare și prognoză a udărilor elaborate pot fi 

optimizate/raționalizate și menținute orice regimuri de umiditate a solurilor fără a perturba esențial 

condițiile hidrotermice de solificare. Având în vedere principiul ecosistemic în baza căruia se propune 

elaborarea regimurilor de umiditate a solurilor, metodica elaborată poate fi folosită pentru 

expertizarea ecologică a proiectelor tehnice de irigare a culturilor agricole. 

Cuvinte cheie. Regim hidrotermic, Regim de irigare, Metodică ecosistemică, limitare 

ecologică, regim de umiditate 

 

INTRODUCERE 

Indicele aridităţii reprezintă gradul în care este balansat, din punct de vedere energetic, regimul 

hidrotermic al ecosistemului: în cazul cînd �̅� > 1 clima este uscată; cînd �̅� < 1 este umedă; cînd �̅� = 

1, cantitatea de energie solară intrată în ecosistem este egală cu cantitatea energiei necesare pentru 

evaporarea totală a apei intrate în ecosistem. În această privință teritoriul Republicii Moldova, 

conform [1], se află în limitele 1,67 ≥ �̅� ≥ 1.1, iar valoarea lui creşte de la nord la sud, unde ariditatea 

este mai pronunţată (�̅� = 1,67). Altfel spus, condițiile specifice de climă semiaridă au făcut posibilă 

formarea solurilor de tip cernoziom cu o fertilitate potențială foarte mare. Din această cauză  nu este 

admisibil ca irigațiile, care este o activitate ce suplimentează cantitatea de apă care intră în 

ecosistemul solului, să modifice esențial limitele menționate. 

Adică, irigînd o suprafaţă de teren, sporim artificial cantitatea de apă întrată în acest 

microecosistem. În rezultat se modifică atît valoarea bilanţului radiativ "R", cît şi valoarea indicelui 

aridităţii „�̅�” al microecosistemului. Deci, utilizînd irigaţiile, modificăm indicele aridităţii acestei 

zone în funcţie de cantitatea de apă utilizată. Urmând această logică, teoretic se poate argumenta 

posibilitatea programării indicelui aridităţii suprafeţelor irigate în funcţie de necesităţile 

ecologice, economice sau ecologo-economice.  

Scopul lucrării este de a elabora o metodică ecosistemică de calculare a regimului de irigare 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Cercetările s-au efectuat în condiții lizimetrice de câmp în zona or. Chișinău, pe teritoriul 

Serviciului Hidrometeorologic de Stat pe o perioadă de patru ani. 

Regimul de umiditate a fost menținut cu ajutorul tensiometrelor.  Au fost studiate șase regimuri 

de umiditate pentru diferite niveluri minime și maxime ale umidității. Regimul radiativ se monitoriza 

cu ajutorul balansomerului radiativ și termometre de sol.   

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Pentru identificarea intensității și direcției proceselor care au loc  în sol sub influența factorilor 

climaterici, care formează regimul hidrotermic al solului, cercetătorii au elaborat diferite criterii. Este 
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de menționat că aceste criterii au fost deduse în urma experiențelor efectuate de așa savanți de renume 

precum 2,3,4,5,6. 

Mult mai complet și mai logic rerflectă direcția, caracterul și intensitatea proceselor de 

solificare în cazul necesității ținerii sub control al regimului hidric al solului, la părerea nostră, este 

indicele aridității (1), propus de [6]   

�̅� = 
𝜮𝑹

𝑳×𝑷
   (1) 

În care, 𝜮𝑹- bilanțul radiativ anual (kcal/(cm2 × an)); 𝑳 – energia latentă de vaporizare a apei 

(kcal/kg); 𝑷 − precipitațiile anuale, (cm). 

Această formulă caracterizează gradul de acoperire a cantității de energie necesare pentru 

vaporizarea volumului de precipitații căzute în zona cercetată.  

De oarece în cazul irigațiilor în sol ajunge nu numai apa din precipitații ci și cea din irigații, 

relaţia folosită în studiul nostru este următoarea: 

�̅� = 
𝑹

𝑳×(𝑷+𝑰)
,   (2.) 

În care: �̅�  - indicele aridităţii climei; R - bilanţul radiativ; L- energia latentă de evaporare; P- 

precipitaţiile atmosferice; I – cantitatea de apă aplicată prin irigații. 

În cazul irigațiilor,  pentru a calcula regimul de umiditate a solului în conformitate cu limitele 

indicelui aridității, este necesar mai întâi să stabilim norma de irigare corespunzătoare indicelui. De 

aceea toate calculele trebuie efectuate pentru perioada de vegetație a culturilor agricole. În acest caz 

formula (1) trebuie modificată pentru perioada de vegetație. 

Reieșind din cele menționate:  

�̅� 𝒔𝒆𝒛 = 
𝑹𝒔𝒆𝒛

𝑳×(𝑷𝒔𝒆𝒛+𝑰)
,  (3) 

În care: �̅� 𝐬𝐞𝐳 – indicele aridității sezonului de vegetație a culturilor agricole; 𝐑𝐬𝐞𝐳 − bilanțul 

radiativ în sezonul de vegetație a culturilor agricole; 𝑰 - cantitatea de apă administrată pentru irigaţii 

(norma de irigare); 𝑷𝒔𝒆𝒛 – cantitatea de precipitații în perioada de vegetație a culturii agricole. 

De aici, norma de irigare: 

I = 
𝑹𝒔𝒆𝒛

�̅� 𝒔𝒆𝒛×𝑳
  - Psez         (4) 

 

Din formulă observăm că norma de irigare este dependentă de indicele aridității sezonier, 

bilanțul radiativ sezonier și cantitatea de precipitații în perioada de calcul. 

Altfel spus, această formulă prezintă volumul total de apă de irigare necesar pentru a menține 

condițiile hidrotermice de dezvoltare a  proceselor de solificare în limita (𝑹𝒔𝒆𝒛) proiectat în 

conformitate cu tendințele din relațiile prezentate în fig     . 

Prognoza și avertizarea udărilor poate fi elaborată cunoscând direcția și nivelul proceselor de 

solificare care se dezvoltă la utilizarea unui anumit regim de umiditate, este necesar ca și prognoza 

udărilor să fie coordonată cu nivelul și intensitatea bilanțului radiativ acceptat prin această metodă. 

De aceea este nevoie de utilizarea unei metode ecosistemice noi de menținere a regimului de umiditate 

a solului utilizând relațiile dintre regimul hidrotermic și direcția de dezvoltare a proceselor de 

solificare în procesul elaborării regimurilor de irigare. 

Prognoza și avertizarea udărilor se bazează pe relația dintre cantitatea de energie Rz necesară 

pentru vaporizarea unei norme de udare. Relația logică este următoarea: 

 

Momentul aplicării normei:  nr  = ∑Rz     (5) 

 

În care: nr – norma energetică de menținere a coeficientului de ariditate la nivelul planificat 

(Kcal/cm2); L – căldura latentă de vaporizare a unei unități de masă a apei (Kcal/cm2); Rz – bilanțul 

radiativ zilnic (Kcal/cm2) care se formează la evapotranspirareaunei norme de udare. 

Norma energetică „nr” este expresia energetică a normei de udare: 

nr = L × m  (6) 

În care: m – norma de udare, m3/ha.   
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În urma efectuării unor transformări a ecuațiilor menționate și a condiției 

 
am obținut:  �̅� = 

𝐧𝐫

𝐦×𝐋
 = 1, de aici:  nr = �̅� × m × L  (7) 

Pentru  �̅� = 𝟏,  nr = m × L. 

 

Pentru verificarea acestei metode este necesar de efectuat o prognoză a udărilor în baza 

algoritmului elaborat și compararea rezultatului cu procesul de menținere a regimului de umiditate a 

solului în experiența cu lizimetre de câmp. Pentru exemplificare, în lucrare prezentăm cazul când în 

sol se menține umiditatea optimă. 

Atunci      ETR = optimum 

În baza informației prezentată de Serviciul Hidrologic de Stat a fost construit graficul cumulativ 

al bilanțului radiativ (Fig. 1).  

Pe acest grafic a fost aplicată norma energetică pentru regimul optim de umiditate a solului 

(0,7-0,9)CC și norma de udare m = 5,53 l/lizimetru. 

În acest caz nr = m × L = 5530 cm3 × 0,539 kcal/cm3 = 2980,7 kcal/lizimetru = 

= 2,37 kcal/cm2. 

(Suprafața lizimetrului S = 1256 cm2)  

 

 

  
Fig. 1. Graficul prognozei udărilor (21.05 – 07.08.2007) 

 pentru regimul (0,7-0,9)CC 

 

După cum se observă, pe acest grafic au fost aplicate 14,0 norme energetice a câte 2,37 kcal/cm2 

plus 1,0 kcal/cm2 pentru ultima udare, care a fost cu o normă incompletă (vezi graficul pentru perioada 

de 5 – 7 august). 

Total prognozat energie folosită 14,0×2,37 + 1,0 = 34,18 kcal/cm2. 

Conform bilanțului apei în lizimetre (Tabelul 1), pentru regimul (0,7-0,9)CC real s-au folosit 

80,5 l/lizimetru sau 64,1 cm strat de apă. Pentru această cantitate de apă s-au cheltuit: 64,1* 0,539 

= 34,5 Kcal/cm2. 

  

  

𝑹 = 𝟏 
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Tabelul 1. Bilanțul apei în lizimetre 
Var. 

Regim de 

umiditate 

∈ 𝐓 𝐑 
Media, 

l / cm 
Repetiții 

I II III 

a.2007 

1 51,23 50,35 49,19 50,21/40,0 

2 79,10 81,91 80,62 80,50/64,1 

3 71,38 70,87 71,17 71,14/56,6 

4 71,85 75,63 73,94 66,40/57,9 

5 66,7 68,98 67,25 67,84/54,0 

6 63,07 62,68 62,26 62,66/49,9 

a.2008 

1 43,63 43,74 43,60 43,66/34,8 

2 76,80 71,3 82,41 76,87/61,2 

3 109,63 97,23 84,82 97,23/77,4 

4 57,48 60,75 59,10 59,12/47,1 

5 82,41 76,87 79,63 79,64/63,4 

6 96,26 93,46 90,72 93,49/74,4 

a.2009 

1 45,23 46,63 43,83 45,23/36,0 

2 81,20 72,93 89,55 81,24/64,7 

3 94,69 98,81 102,96 98,83/78,7 

4 55,54 57,21 56,38 56,38/44,9 

5 114,48 117,25 111,71 114,48/91,1 

6 70,16 61,85 61,85 64,62/51,4 

 

Diferența între varianta de prognoză și cea reală constituie 34,5 – 34,18 = 0,32 Kcal/cm2 sau 

cca 1,0%. 

Rezerva inițială de apă în sol constituia 2,78 cm strat de apă, pentru evaporarea căruia s-au 

cheltuit 1,5 Kcal/cm2 sau cca 63,3% din norma energetică de 2,37 kcal/cm2. 

Putem concluziona că metoda propusă pentru prognozare este una bună care poate da greșeli 

de cca 1,0%. 

Pentru conformitate, același calcul a fost realizat și pentru regimul (0,7-1,0)CC ca fiind un 

regim de umiditate potențial percolativ. 

Bilanțul radiativ cumulativ este prezentat în Fig. 2. 
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Fig. 2. Graficul prognozei udărilor (21.05 – 07.08.2007)  

în cazul regimul (0,7-1,0)CC 

 

Pe acest grafic a fost aplicată norma energetică pentru regimul optim de umiditate a solului (m 

= 8,27 l/lizimetru). 

nr = m × L = 8270 cm3 × 0,539 kcal/cm3 = 4457,5 kcal/lizimetru = 3,55 kcal/cm2. 

(Suprafața lizimetrului S = 1256 cm2)  

După cum observăm, pe acest grafic au fost aplicate 8 norme energetice a câte 3,55 kcal/cm2 

plus 2,0 kcal/cm2 pentru ultima udare, care a fost cu o normă incompletă (vezi graficul pentru perioada 

de 5 – 7 august). 

Total prognozat energie folosită 8×3,55 + 2,0 = 30,40 kcal/cm2. 

Conform bilanțului apei în lizimetre (Tabelul 7.8), pentru regimul (0,7-1,0)CC s-au folosit 

71,14 l/lizimetru sau 56,64 cm strat de apă. Pentru ETR s-au cheltuit 56,64 * 0,539 = 30,53 Kcal/cm2. 

Diferența între varianta de prognoză și cea reală constituie 30,53 – 30,40 = 0,13 Kcal/cm2 sau 

cca 0,5%. 

Rezerva inițială de apă în sol constituia 6,58 cm strat de apă, pentru evaporarea căruia s-au 

cheltuit 3,55 Kcal/cm2 sau cca 100,0% din norma energetică de 3,55 kcal/cm2. 

Și în acest caz legitățile interacțiunii factorilor care influențează bilanțul radiativ, bilanțul 

radiativ și nivelul „ETR” sunt aceleași ca și în exemplu I, numai coeficientul aridității este mai puțin 

favorabil, indicând 1,15. Cu toate acestea acest regim, din punct de vedere al proceselor de solificare 

se încadrează în limitele admisibile (vezi partea teoretică). 

Din cazurile analizate reiese că rezultatul proignozei udărilor practic coincide cu rezultatele real 

înregistrate în lizimetre, greșeala fiind de cca 1,0%. 

 

CONCLUZII 

1. Folosirea acestei metodici poate fi eficientă și în cazul când accesul la apa de irigare este 

limitat și ne dă posibilitatea de a elabora şi menţine orice regim de irigare prin utilizarea, ca indicator 

al necesităţii udării, a indicelui aridităţii suprafeţei irigate. 

2. Din analiza acestor cercetări putem concluziona că și în condițiile pedoclimatice ale R. 

Moldova limitele optimale de solificare în condiții de irigare este necesar să le menținem cuprinse în 

limta:  1,15 ≥ R/(L*W) ≥ 0,9. În această limită procesele de solificare și acumulare au o intensitate 

maximă iar solurile din această zonă sunt din cele mai fertile și cu potențial maxim de productivitate.  

3. Metodica ecosistemică de stabilire și menținere a regimurilor de umiditate a solurilor a fost 

identificată și corespunde rezultatelor cercetărilor experimentale în lizimetre de câmp. 

4. Cu ajutorul algoritmelor elaborate  și identificate experimental a fost dovedită posibilitatea 

menținerii regimurilor de umiditate ale solurilor în limitele ecologic sau economic necesare.   
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5. Cu ajutorul algoritmelor de limitare ecologică a regimurilor de irigare și prognoză a udărilor 

elaborate pot fi optimizate/raționalizate și menținute orice regimuri de umiditate a solurilor fără a 

perturba esențial condițiile hidrotermice de solificare. 

6. Având în vedere principiul ecosistemic în baza căruia se propune elaborarea regimurilor de 

umiditate a solurilor, metodica elaborată poate fi folosită pentru expertizarea ecologică a proiectelor 

tehnice de irigare a culturilor agricole. 
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Abstract: Lucrarea prezintă evaluarea pretabilității solului pentru irigații în localitatea 

Cigârleni, raionul Ialoveni utilizând sistemul geo-informațional pentru calitatea solului. Au existat 10 

grupe de sol dimensionat și localizate spațial în funcție de adecvarea lor pentru irigare. Toate aceste 

grupuri de soluri au fost împărțite în cinci grupe prin restricții pentru irigații și a fost elaborată o hartă 

digitală. 

Cuvinte cheie: pretabilitatea solului la irigație, harta digitală a sodiului, fondul irigațional. 

 

INTRODUCERE 

După amplasarea geografică teritoriul Republicii Moldova se încadrează în zona cu umiditate 

insuficientă şi variabilă în timp și spațiu. Schimbările climaterice din ultima perioadă, provoacă 

intensificarea secetelor în timp având un caracter tot mai agresiv. Ele măresc deficitul de umiditate 

în sol şi aer ce conduce la reducerea considerabilă a recoltelor culturilor agricole şi chiar pierderea 

acestora. Aplicarea irigaţiei devine practic principala soluţie pentru optimizarea regimului de 

umiditate în sol şi asigurarea culturilor agricole în apă. Posibilitatea organizării irigaţiei este 

condiţionată de pretabilitatea solurilor şi calitatea apelor.  

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Structura învelişului de sol al Republicii Moldova este foarte complexă şi neomogenă. 

Utilizarea chiar şi apei dulci la irigaţie, conduce la intensificarea proceselor de degradare a solurilor 

[1, 2, 3].  

Pretabilitatea solului şi calitatea apelor pentru irigare se referă la normele de calitate a solurilor 

şi apelor de irigaţie care necesită a fi respectate la aplicarea ameliorării hidrice, în scopul evitării şi 

prevenirii degradării solului. Ea trebuie să reflecte principiile de bază privind supravegherea şi 

preîntâpinarea consecinţelor negative a irigaţiei solurilor [4, 5]. 

Pentru elaborarea hărţii digitale a pretabilităţii solurilor la irigaţie a fost folosit metoda 

geoinformaţională [6] utilizând programele ArcGis şi MapInfo. Drept bază informaţională a creării 

hărţii digitale a pretabilităţii solurilor la irigaţie au servit harta digitală a învelişului de sol al 

Republicii Moldova la scara 1:10000; care, la rândul său, au fost ridicate de pe materialele ciclului I, 

II a cartografierii solurilor din Moldova. 

Impactul antropic asupra apelor de suprafață este determinat în mare măsură de activitatea 

sectorului agrar și celui industrial. Conform ultimilor estimări, compoziția chimică și indicii de 

calitate ai apelor de suprafață înregistrează modificări negative. Aceasta se referă, în primul rând, la 

râurile interioare și la bazinele de acumulare (lacuri, iazuri) și se exprimă prin creșterea gradului de 

mineralizare, schimbarea reacției și compoziției ionice [7, 8]. Toate acestea alcătuiesc factorul 

limitativ de utilizare a apelor de suprafață la irigație. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Utilizarea apelor pentru diferite scopuri înaințează cerințe diferite față de calitatea acestora. În 

cadrul obiectului de studiu pentru irigarea solurilor este folosită apa de suprafață din râuri interioare, 

lacuri, iazuri, apa pedofreatică, de regulă, din fântâni și apă subterană de adâncime. 

Pentru determinarea compoziției chimice și evaluarea indicilor de calitate ai acestor surse de 

apă au fost prelevate 11 probe. S-a determinat: gradul de mineralizare, reacția (pH); anionii CO3
2-, 

HCO3
-, Cl-, SO4

2- și cationii de Ca2+, Mg2+, Na+. Din datele obținute a fost calculat raportul de 

adsorbție (SAR) și coeficientul magnezial (Pmg), iar rezultatele se prezintă în tabelul 1. 



350 

Apa iazurilor (probele 3, 54, 80, 81, 84) se caracterizează prin conținut redus de săruri solubile. 

Gradul de mineralizare variază între 200 și 987 mg/l. Prin urmare, după valoarea acestui indicator 

apa iazurilor nu prezintă pericol de salinizare a solului la irigarea îndelungată. Reacția apei se atestă 

ca slab  spre moderat alcalină cu valori ale pH-lui cuprinse între 7,50 și 8,80 unități. Conținutul de 

cloruri este scăzut 0,60-3,36 me/l și se încadrează în limitele maxim admisibile. Raportul de adsorbție 

a sodiului are valori scăzute de 0,2-3,0, astfel încât apele analizate nu prezintă pericol de salinizare 

secundară. De menționat însă că în componența anionică a probelor 80 și 84 a fost depistat CO3
2-. 

Utilizarea la irigare a acestor ape trebuie anticipată de neutralizarea sodei și reducerea reacției. Acest 

procedeu poate fi realizat prin aplicarea acizilor. 

Tabelul 1 - Compoziţia chimică şi indicii de calitate a apei pentru irigaţie 

SAR – coeficientul de adsorbție a sodiului 

PMg, % - coeficientul magnezial 

O particularitate a chimismului apei din iazuri este conținutul înalt de magneziu. Cu excepția 

iazurilor amplasate în pădure (probele 80, 81), în care indicele magnezial alcătuiește 30-44%, în 

celelalte bazine de acumulare PMg are valori de 58-75% și indică posibilitatea acumulării cationului 

de Mg2+ în complexul adsorbtiv al solurilor irigate. Drept rezultat se declanșează procesul de 

decalcifiere și solonețizare secundară a solului, chiar la concentrații mici de sodiu în apa utilizată. 

Este util de menționat că în compoziția sărurilor solubile a apei din iazuri predomină compușii toxici 

de sodiu și magneziu care alcătuiește 62-85% din conținutul total de săruri). Excepție s-a înregistrat 

în proba de apă nr.81, în care compușii nocivi sunt prezenți cu o participare de 35%. 

Apa râurilor se caracterizează prin grad înalt deminearlizare (1194-1512mg/l), astfel încât 

utilizarea lor la irigare va avea ca consecință salinizarease secundară a solului. Reacția apei se 

determină ca slab spre moderat alcalină (pH= 8,35-8,85). În ambele râuri a fost depistat anionul de 

CO3
2- în cantități de 2,80-2,84 me/l depășind limita admisibilă. Aplicarea la irigație a acestor ape va 

avea efecte negative asupra culturilor agricole cu toleranță mijlocie la clor. de asemenea, în apa 

râurilor raportul cationilor bivalenți este nefavorabil. Indicele magnezial are valori de 52-65%.  

Apele pedofreatice au un conținut înalt de săruri solubile și 1299-1555 mg/l. Reacția se 

apreciază ca slab alcalină   cu valori ale pH-lui cuprinse și între 7,40 și 7,80 unități. Conținutul de 

cloruri alcătuiește 3,07-5,09, fiind la limita sau depășind concentrația maxim admisibilă. Indicele 

magnezial, cu excepția probei nr.56, este înalt cu valori de 61-70%. La irigarea îndelungată a solurilor 

se prognozează salinizarea secundară a acestora și acumularea magneziului în complexul absorbtiv 

cu urmări degradante. În compoziția sărurilor solubile predomină sulfații și cloruri de sodiu și 

Nr. 

probei 

Gradul de 

mineralizare, 

mg/l 

pH 

CO3‾ HCO3‾ Cl‾ SO4²‾ Ca²+ Mg²+ Na+ 

SAR 
PMg, 

% 

Săruri 

toxice, 

% din 

conț. 
me/l 

Apă din iazuri 

3 838 8.05 - 3.44 1.82  2.74 4.87 5.78 3 64 80 

54 200 7.75 - 2.22 1.06 3 1.30 1.77 1.04 1 58 68 

80 242 8.7 0.52 2.86 1.34 54 1.7 1.36 1.39 1 44 62 

81 274 7.5 - 0.8 0.6 80 2.8 1.2 0.31 0 30 35 

84 998 8.8 2.00 7.94 3.36 81 2.6 7.8 6.96 3 75 85 

Apă din râuri 

85 1512 8.35 2.80 13.86 4.67  9.08 9.92 7.39 2 52 66 

91 1194 8.85 2.84 10.22 5.18 85 4 7.4 9.35 4 65 81 

Apă pedofreatică 

49 1299 7.40 - 14,80 3.07  5.46 8.44 9.22 3 61 76 

56 1555 7,50 - 14.34 5.09 49 7.94 5.26 13.22 5 40 70 

86 1378 7.8 - 8.8 3.46 56 5.2 12 6.09 2 70 78 

Apă subterană de adâncime 

53 523 8.10 - 6.20 1.06  1.34 6.06 2.30 1 82 86 

Limitele admisibile 

 < 1000 6.5-8.3   < 3     < 3 < 50  



351 

magneziu- compuși toxici pentru plantele agricole. Acestea au o participare de 70-78% din conținutul 

total de săruri. 

Gradul de mineralizare a apei subterane este de 523 mg/l și indică lipsa pericolului de salinizare 

a solului la irigare. Ea se caracterizează prin reacție slab alcalină (pH=8,10). Conținutul de clor 

alcătuiește 1,06 me/l și se află mult  sub limita admisibilă. Raportul de adsorbție a sodiului de 

asemenea este mic (SAR)=1, astfel încât aplicarea la irigare a acestei ape nu va provoca solonețizare 

secundară. Unicul indicator care nu corespunde cerințelor în uz este PMg cu mărime de 82%. Corecția 

raportului Ca2+: Mg2+ în apa de adâncime poate fi efectuată prin tratarea acesteia cu compuși de calciu. 

În rezultatul efectuării analizei toate apele au fost grupate după pretabilitatea lor la irigație. 

Analiza conjugată a hărților digitale a gradului de mineralizare, raportul de adsorbție a sodiului și 

indicele magnezial a permis elaborarea hărții pretabilității apelor la irigație. După impactul lor asupra 

solurilor apele au fost grupate în trei clase de pretabilitate. Pe un teritoriu de peste 28 % apele de 

suprafață sunt nepretabile pentru utilizarea la irigație. Ele sunt amplasate spațial în parea de sud a 

raionului atașându-se bazinului râului Botna și Botnișoara (figura 1). Apele cu restricții majore ocupă 

cca 13 % din teritoriu și spațial se află în aceiași zonă ca și precedenta clasă. Cele cu restricții minime 

sunt predominante (35 %) în raion și sunt amplasate în cadrul bazinului râului Icheli, a cursului 

superior a râului Botna și Botnișoara. În zonele cu altitudini ridicate au căpătat răspândire apele care 

pot fi utilizate la irigație fără orice restricție. Ele ocupă un teritoriu de cca 24 %. 

Aplicarea apelor alcaline şi mineralizate influențează profund asupra întregului complex de 

însuşiri fizice, chimice şi mecanice ale solului, iar slitizarea, argilizarea şi peptizarea argilei fine au 

caracter ireversibil. Din cele expuse rezultă că cca 2/3 din teritoriul raionului se caracterizează ca apă 

de calitate nesatisfăcătoare pentru irigare ce va conduce la provocarea efectelor negative asupra 

proprietăților solului. O parte din ape pot fi folosite la irigare utilizând proceduri și metode chimice 

de diminuare a efectelor negative. În aceste condiţii este evidentă acţiunea de cartografiere a 

resurselor de apă, elaborarea bazei de date ce include indicatorii calităţii ei şi monitorizarea continuă 

a evoluţiei acestora. 

   
             Fig.1. Pretabilitatea apelor la irigație                        Fig. 2. Fondul irigațional  

În teritoriul localității Cigârleni peste 3400 ha este ocupată de păduri naturale care nu intră în fondul 

irigațional. Toate grupele de soluri după restricţii la irigaţie au fost divizate în cinci grupe.  

Tabelul 2 - Tipurile de utilizare a solurilor la irigație 

Tip 
Grupele 

de soluri după restricţii 

Numărul 

arealelor 
Suprafaţa, ha % din suprafaţa totală, ha 

Fără restricţii I 88 237 12,84 

Restricţii minime II 122 311.00 16,85 

Restricţii moderate III 114 122,68 6,65 

Restricţii severe IV 33 30.39 1,64 

Se exclud V 790 1144,23 61,99 

TOTAL  1147 1845,66 100 

Primele două grupe de soluri sunt identice cu grupele expuse mai sus (tabelul 2) şi ocupă  601,1 

ha. Ele sunt pretabile pentru irigaţie cu diferit grad de restricţii  şi constituie cca 38 % din suprafaţă 
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fondului irigațional (figura 2). Dintre solurile pretabile la irigaţie partea majoră (30 %) o constituie 

grupele I şi II reprezentate prin cernoziomuri. Prima grupă cu 13 % se poate folosi sub irigaţie fără 

restricţii, cea de a doua (17 %) cu restricţii minime. Grupa a treia reprezentate de soluri cenuşi şi 

deluviale (7 %) se poate folosi sub irigaţie cu restricţii moderate. 

Grupă a patra pretabilă la irigaţie constituită din soluri aluviale (1,6 %) la încadrarea în sistemul 

irigaţional necesită restricţii severe. Solurile grupelor de la V până la IX sunt excluse din amenajările 

hidrice si alcătuiesc 62 % .  

 

CONCLUZII 

1. Compoziția chimică și indicii de calitate ai apelor utilizate la irigație variază într-un diapazon 

larg. Fără restricții pot fi utilizate 24% din surse; cu restricții minime (corectarea reacției, a raportului 

de adsorbție a sodiului și indicatorului magnezial) pot fi aplicate 35% din resursele acvatice; cu 

restricții majore (aplicarea amendamentelor pentru apă și sol, a regimurilor speciale de irigare, 

plantelor tolerante la salinitate și alcalinitate) – 13%. Nu sunt pretabile la irigare din cauza riscului de 

degradare accelerată a solului 28% din sursele de apă. 

2. Fondul irigațional al localității Cigârleni alcătuiește 669 ha. Componentele principale ale 

acestuia sunt subtipurile de cernoziom carbonatice, obișnuite, tipice, levigate și argiloiluviale, care 

sumar alcătuiesc 548 ha. Suprafața solurilor cenușii pretabilă la irigare este de 90 ha, iar cea a solurilor 

aluviale – 30 ha.  
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IMPACTUL IRIGĂRII PRIN ASPERSIUNE ASUPRA DEGRADĂRII SOLULUI 

 

R. CEBAN  
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Abstract. The detailed study of the mechanics of irrigation erosion during sprinkler irrigation 

allowed to describe the role of erosion caused by the energy of drops in the degradation processes of 

irrigated soils.. On the basis of experimental and theoritical generalizations was made quantitative 

and qualitative evaluation of all kinds of soil erozion by sprinkling irrigation. The wasrevealed the 

mechanism of influence of ground slopes on the irrigation erozion. It was stated the character of the 

irrigation influence on the storm soil erozion. It was stated that the ground slopes irrigation by the 

irrigation rate of 400...600 m³/ha led to storm soil erozion. Moreover, storm soil erosion on the ground 

slopes is encreased by 25-30% during excessive irigation.  

Key Words: Sprinkling irrigation , Irrigation erozion, Ground slopes. 

 

INTRODUCERE 

Udarea prin aspersiune este condiţiionată de asigurarea unor instalaţii şi echipamente speciale, 

care permit realizarea ploii aspersate cu anumiţi parametri privind:  

-  intensitatea, astfel ca aceasta să fie inferioară vitezei de infiltraţie a apei în sol, pentru a se 

evita băltirile sau scurgerea la suprafaţă şi eroziunea prin irigaţii;  

-  granulometria (fineţea) ploii, care trebuie corelată cu natura şi faza de vegetaţie ale plantei, 

dar şi cu însuşirile fizice ale solului (textură, structură, permeabilitate pentru apă etc);  

-  uniformitatea stropirii  – adică modul de distribuţie pe suprafaţa terenului a apei aspersate – 

care trebuie să aibă ca efect umezirea cât mai uniformă a solului;  

-  durata udării,  care trebuie astfel stabilită încât norma de udare (m) să se distribuie integral. 

Ploaia artificială exercită o acţiune complexă de dezagregare şi transport asupra particulelor de 

sol căzând pe suprafaţa solului. Această acţiune agresivă depinde de caracteristicile ploii, dintre care 

se remarcă în principal cantitatea şi intensitatea. Eroziunea se declanşează sub acţiunea energiei 

cinetice a picăturilor de ploaie, care vin în contact cu un teren înclinat. Odată desprinse sub acţiunea 

impactului, agregatele de sol sunt ridicate în aer şi transportate. 

Viteza de transport, precum şi traiectoriile pe care le capătă în aer agregatele de sol, datorită 

impactului picăturilor de ploaie, sunt foarte diferite, fiind în funcţie de panta terenului, intensitatea 

ploii, grosimea peliculei de apă care se formează la suprafaţa terenului şi caracteristicile fizico-

mecanice ale solului (V.Budiu şi D.Mureşan (1996), citați de DÎRJA (2000)). 

Studierea în detalii a mecanicii eroziunii irigaționale la irigarea prin aspersiune a permis 

descrierea rolului eroziunii de la picături în procesele de degradare a solurilor irigate. 

Scopul lucrării este elaborarea metodelor de prognozare şi argumentarea măsurilor de 

preântâmpinare a degradării erozionale a solurilor irigate. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările au fost efectuate în condiţii de câmp, de asemenea folosind metodele de modelare 

fizică şi matematică şi în baza rezultatelor proprii (cercetarea asupra prognozării eroziunii solului de 

la irigarea prin aspersiune), precum şi folosind rezultatele altor cercetători în acest domeniu. 

                                                         

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Studierea în detalii a mecanicii eroziunii irigaționale la irigarea prin aspersiune a permis 

descrierea rolului eroziunii de la picături în procesele de degradare a solurilor irigate. 

Eroziunea provocată de picături contribuie la la formarea, în zona acțiunii ploii artificiale cu 

picături mășcate, scurgeri la suprafață și spălări ale solului, înainte de a i se da norma de irigare 

calculată. Mai mult ca atît, la eroziunea prin picături, în curenții șuvoaelor de apă, nimerște o parte 
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însemnată a particolelor de sol împroșcate. Totodată picăturile mășcate ale ploii artificiale, nimerind 

în curentul șuvoiului mărește concentrația materialului ce se găsește în el. 

Pentru determinarea solului împroșat este propusă dependența: 

P= 0,01 × k × m × η ×( 5,5 × imn – 65 ) 

unde: m- norma de irigare, mm; 

 η- coeficientul ce depinde de tipul aspersorului; 

 k- coeficientul ce depinde de tipul solului ( pentru cernozeomul luto- argilos obișnuit k 

= 1); 

 Imn – intensitatea momentană a ploii artificiale mm/min. 

Această formulă este justă pentru imn ˃ 12 mm / min, ce corespunde pentru majoritatea 

aparatelor, mașinilor și utilajelor de irigare prin aspersiune. În tabelul ce urmează sunt arătate valorile 

energiei cinetice a normei de irigare, în cazul căderii verticale a picăturilor ploii artificiale la o 

înălțime de cădere, ce aprovizionează mărimea stabilă a vitezei. 

Odată cu mărirea picăturilor, crește esențial și energia cinetică a normei de irigare. 

 Tabelul 1 - Energia cinetică a normei de irigare 

Diam. 

picături- 

lor, mm 

Viteza 

căderii 

m/sec 

Norma de irigare, m3/ha 

100 200 300 400 500 600 

0,12 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 

3,0 

4,0 

0,72 

1,62 

2,47 

3,27 

4,03 

4,64 

5,17 

5,65 

6,09 

6,49 

8,06 

8,83 

2,56 

12,96 

36,14 

52,82 

80,23 

106,36 

132,00 

157,69 

183,21 

208,07 

320,92 

385,17 

5,12 

25,92 

60,28 

105,64 

160,46 

212,72 

264,00 

315,38 

366,42 

416,14 

641,21 

770,34 

7,68 

38,89 

90,42 

158,46 

240,69 

319,08 

396,00 

473,07 

549,63 

624,21 

962,13 

1153,51 

10,24 

51,85 

120,56 

211,28 

320,92 

425,44 

528,00 

630,76 

732,84 

832,28 

1283,05 

1540,68 

12,80 

64,81 

15,07 

246,10 

401,15 

531,80 

660,00 

788,45 

916,05 

1040,35 

1063,97 

1925,85 

15,36 

77,77 

180,84 

316,92 

481,44 

638,16 

79200 

946,14 

1099,26 

1248,42 

1924,89 

2311,82 

 

Pentru a explica caracterul eroziunii solului la irigarea prin aspersiune este necesar de menționat 

faptul că faza de absorbție se sfîrșește odată cu apariția luciului apei la suprafața solului. 

În tabelul ce urmează sunt arătate datele, ce prezintă valoarea stratului de precipitații absorbit 

de sol pînă la apariția luciului apei la suprafața solului și băltoacelor. De aici urmează că partea cea 

mai însemnată a ploii de pînă la scurgere se absoarbe în sol, în prima fază a absorbției. 

 În ultima fază, de sol este absorbită pînă la 32% din norma de pînă la scurgere. De aici urmează 

că odată cu creșterea intensității ploii are loc micșorarea stratului de precipitații ce se absorb în sol 

pînă la apriția băltoacelor, cu creșterea intensității ploii de la 1,2 pînă la 1,8 mm/min norma de pînă 

la scurgere se micșorează aproximativ de 3 ori. 

La cercetarea înclinației terenului asupra valorii normei de pînă la scurgere s-au luat în 

considerație dependența ei de umiditatea inițială a solului. 
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Tabelul 2 - Cracteristica componenților normei de pînă la scurgere  

(la diametrul picăturilor 1 mm) 

Intensitatea 

ploii, 

mm/min 

Norma de 

pînă la 

scurgere, 

mm 

Faza de absorbție 

Liberă Cu presiune 

Durata 

irigării pînă 

la apariția 

luciului 

Stratul 

precipitațiilor 

pînă la 

apariția 

luciului 

Durata fazei 

de absorbție 

cu presiune 

Stratul absorbției 

cu presiune (de la 

apariția luciului 

pînă la băltoacă) 

1,35 

1,45 

1,55 

1,60 

1,65 

1,75 

37,8 

34,8 

27,9 

25,6 

24,7 

17,5 

9 

7 

6 

5 

4 

2,5 

12,1 

10,8 

9,3 

8,0 

6,6 

4,4 

19 

17 

12 

11 

11 

7,5 

25,7 

24,0 

18,6 

17,6 

18,1 

13,1 

 

La umiditatea inițială a solului, în stratul de un metru, de 13,6%; 19,2% și 19,9% din masa 

solului uscat, norma de irigare de pînă la scurgere constitue corespunzător 25,5; 12 și 10,5mm.  

 

Tabelul 3 - Acțiunea dimensiunii picăturilor asupra duratei irigării pînă la formarea băltoacelor. 

Intensitatea 

ploii, mm/min 

Durata irigării (min) pentru 

diametrul picăturilor, mmm 

Stratul de precipitații (mm) pentru 

diametrul picăturilor, mm 

1,0 1,75 1,0 1,75 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

1,6 

1,7 

1,8 

- 

30 

25 

23 

16,5 

12 

7 

24,0 

20,5 

17 

14 

12,0 

1,0 

- 

- 

39 

35 

34,5 

26,4 

20,4 

12,6 

28,8 

26,7 

23,8 

21,0 

19,2 

17,0 

- 

 

Este studiată acțiunea principalelor caracteristici ale ploii artificiale  ( diametrul picăturilor și 

intensitatea ) asupra procesului formării normei de pînă la scurgere. Datele obțiunute confirmă 

micșorarea normei de pînă la scurgere odată cu mărimea intensității ploii. Astfel, norma de pînă la 

scurgere intensitatea ploii 1,8; 1,7; 1,6; 1,5; 1,4; și 1,3 mm/min constituie corespunzător 12,6; 20,4; 

34,5; 35 și 39 mm. Aceste date adeveresc acțiunea puternică a intensității ploii asupra normei de pînă 

la scurgere – cu mărimea intensității ploii de la 1,7 pînă la 1,2 mm/min, norma de pînă la scurgere se 

mărește aproximativ de 3 ori 
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Abstract: Lucrarea prezintă evaluarea pretabilității solului pentru irigație în teritoriul 

administrativ-teritorial de nivelul I (Cigârleni, raionul Ialoveni) utilizând sistemul geoinformațional 

pentru calitatea solului. Pe obiectul de studiu au fost evidențiate 10 grupe pedoameliorative de sol 

dimensionat și localizat spațial în funcție de pretabilitatea lor pentru irigare.  

Cuvinte cheie: pretabilitatea solurilor la irigație, grupe pedoameliorative, fondul irigațional. 

 

INTRODUCERE 

După amplasarea geografică teritoriul Republicii Moldova se încadrează în zona cu umiditate 

insuficientă şi instabilă. Schimbările climaterice din ultima perioadă, provoacă intensificarea 

secetelor în timp având un caracter tot mai agresiv, mărind deficitul de umiditate în sol şi aer, ce 

conduce la reducerea considerabilă a recoltelor culturilor agricole şi chiar pierderea ei. Aplicarea 

irigaţiei devine practic principala soluție pentru optimizarea regimului de umiditate în sol şi 

asigurarea culturilor agricole în apă. Posibilitatea organizării irigaţiei este condiţionată de 

pretabilitatea solurilor şi calitatea apelor. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

La elaborarea studiului au fost folosite următoarele materiale: harta pedologică din localitatea 

Cigârleni, raionului Ialoveni la scara 1:10000; harta digitală a învelişului de sol al Republicii Moldova 

la scara 1:10000 elaborată în anul 2011; materialele de teledetecţie spaţială „Orto-Foto” la scara 

1:5000 a ARFC. 

Au fost efectuate lucrările de cercetare în câmp pentru actualizarea și corectarea limitelor 

contururilor de sol dimensionate digital în birou de pe materialele de teledetecție geospațiale [1, 2]. 

Lucrările au fost efectuate în programul MapInfo (2D) și ArcGIS (3D). 

Impactul antropic asupra apelor de suprafață este determinat în mare măsură de activitatea 

sectorului agrar și celui industrial. Conform ultimilor estimări, compoziția chimică și indicii de 

calitate ai apelor de suprafață înregistrează modificări negative. Aceasta se referă, în primul rând, la 

râurile interioare și la bazinele de acumulare (lacuri, iazuri) și se exprimă prin creșterea gradului de 

mineralizare, schimbarea reacției și compoziției ionice [3, 4]. Toate acestea alcătuiesc factorul 

limitativ de utilizare a apelor de suprafață la irigație [5, 6]. 

Pentru evaluarea stării de calitate a solurilor și actualizarea materialelor cartografice pedologice 

au fost prelevate probe de sol din 13 profile. În cadrul investigațiilor asupra stării de calitate a apelor 

de suprafață au fost prelevate 8 probe de apă din obiectele acvatice ai comunei Cigîrleni, raionul 

Ialoveni. În laborator sau efectuat analiza probelor de sol și determinați indicii fizico-chimici, chimici 

iar în apele de suprafață prelevate, a fost determinată compoziția chimică și analizați indicii de calitate 

irigaționali.  

Toate materialele de câmp și de birou au fost supuse unei analize conjugate şi studiate în sistem 

[7, 8]. Ulterior acestea au fost utilizate la elaborarea informației cartografice actualizate. Rezultatul 

lucrărilor geoinformaţionale a fost finalizat cu elaborarea setului de hărţi digitale tematice din 

teritoriul localității Cigîrleni, raionului Ialoveni. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Schimbările climaterice din ultima perioadă, provoacă intensificarea secetelor în timp având un 

caracter tot mai agresiv. Ele măresc deficitul de umiditate în sol şi aer ce conduce la reducerea 

considerabilă a recoltelor culturilor agricole şi chiar pierderea ei. Aplicarea irigaţiei devine practic 

principala soluţie pentru optimizarea regimului de umiditate în sol şi asigurarea culturilor agricole cu 
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sursele necesare de apă. Posibilitatea irigării este condiţionată de pretabilitatea solurilor şi calitatea 

apelor. 

Utilizarea chiar şi apei dulci la irigaţie, conduce la intensificarea proceselor de degradare a 

solurilor. Pretabilitatea solului şi calitatea apelor pentru irigare se referă la normele de calitate a 

solurilor şi apelor de irigaţie care necesită a fi respectate la aplicarea ameliorării hidrice, în scopul 

eviterii şi prevenirii degradării solului. Acestea trebuie să reflecte principiile de bază privind 

supravegherea şi preîntâpinarea  consecinţelor negative. 

Întocmirea hărţii digitale a solurilor după pretabiltate la irigaţie permite vizualizarea spaţială 

destul de precisă a arealelor care uşor pot fi stabilite şi identificate în natură. În cadrul arealelor 

solurilor cu un potenţial înalt de fertilizare se întâlnesc şi cele supuse diferitor forme de degradare 

cum ar fi cele erodate, compactate, halomorfe, hidromorfe, afectate de alunecări de teren ş.a. Unele 

soluri cenuşii şi cernoziomuri sunt supuse proceselor de degradare prin eroziune, sărăturare, 

soloneţizare, slitizare, gleizare (tabelul 1). Ele sunt excluse din sistemil irigaţional. Toate solurile 

după pretabilitatea lor la irigaţie au fost împărţite în 10 grupe. 

Prima grupă este cea mai optimală şi constituie obiectul principal pentru irigaţie care include 

cernoziomurile carbonatice și obişnuite. De asemenea ea este cea mai mare (237,4 ha) unde ponderea 

ei din toate solurile pretabile la irigaţie constituie 35 %. Aceste soluri sunt răspândite preponderent 

în partea de est şi vest al zonei studiate (figura 1). Prezenţa carbonatului de calciu în orizonturile 

superioare are efect inhibitiv asupra procesului de dacalcifiere la aplicarea apelor cu gradul de 

mineralizare de 0.7 – 0.8 g/l. 

Tabelul 1 - Pretabilitatea la irigaţie a subtipurilor de sol 

Denumirea solurilor 
Grupele de 

solurilor 

Numărul 

arealelor 

Supafata, ha Pretabile 

la irigaţie totală slab erodate 

Cernoziomuri obişnuite, carbonatice I 88 237.4 152.6 237.4 

Cernoziomuri argiloiluviale, 

levigate, tipice 
II 122 311.0 192.5 311.0 

Soluri cenuşii III 64 90.3 64.6 90.3 

Soluri aluviale IV 33 30.4  30.4 

Soluri halomorfe și hidromorfe V 117 130.4   

Soluri moderat și puternic erodate VI 521 681.6   

Alunecări de teren VII 120 288.5   

Soluri vertice VIII 3 18.5 8,0  

Ravene IX 29 25.3   

Soluri deluviale X 50 32.4   

TOTAL  1147 1845.7 417.7 669. 1 

 

Grupa a doua constituie cernoziomurile argiloiluviale, levigate şi tipice având o răspândire largă 

în teritoriul cercetat. Ocupă o suprafaţă de 311 ha constituind circa 46 % din posibilele amenajări 

irigaţionale. Ele se caracterizează prin lipsa carbonatului de calciu în stratul 0 – 50 cm. Pentru irigaţia 

acestor soluri se recomandă utilizarea apelor cu grad redus de mineralizare (0.4 – 0.6 g/l) şi cu 

compoziţie chimică favorabilă.  

În cea de a treia grupă întră solurile cenuşii (90.3 ha), care ocupă 13,5 % din potenţialul 

irigaţional al solurilor. Ele sunt lipsite de carbonatul de calciu în partea superioară a profilului. Irigaţia 

acestor solurilor se efectuează cu apă dulce (0.4 – 0.6 g/l) care posedă compoziţie ionică favorabilă. 

Un factor limitativ pentru includerea acestor soluri în fondul irigaţional este prezenţa orizontului 

argiloiluvial (sau a unei părţi a acestuia) cu permeabilitate redusă pentru apă. 
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Fig.1. Răspândirea spaţială a grupelor pedoamelioretive de soluri 

 

Grupa a patra este formată din complexul de solurile aluviale. În sistemele de irigaţie pot fi 

incluse cele nesărăturate şi fără risc de sărăturare, neafectate de hidromorfizm şi fără caractere 

morfologice de slitizare care constituie 30.39 ha sau 4,5 % din potenţialul irigaţional. Sunt răspândite 

în luncile râurilor. Irigaţia solurilor aluviale se efectuează pe fond drenat pentru stabilizarea nivelului 

apelor pedofreatice sub nivelul critic (>2.0 m). Gradul de mineralizare a apelor pentru irigaţie nu va 

depăşi 0.8 – 1.0 g/l. 

Grupa a cincea este constituită din solurile saline, alcalice, cele afectate de sărăturate și 

hidromorfizm. Aceste soluri au o răspândire în lunci și pe versanți ocupând o suprafaţa de 130.4 ha. 

Formarea acestor soluri este condiţionată de acumularea sărurilor solubile sau a sodiului schimbabil 

în profil. Acestea soluri la prima etapă se exclud din irigaţie.  

În grupa a şasea întră solurile cu grad moderat şi puternic de eroziune (681.6 ha). Pentru a evita 

declanşarea procesului de eroziune irigaţională ele sunt excluse din amenajările de irigaţie. 

Grupa a şaptea include solurile afectate de alunecări (288.5 ha) și se exclud din fondul 

irigaţional din cauza riscului sporit de activizare a proceselor de alunecare. 

Cea de a opta grupă le constituie vertisolurile şi solurile cu caractere morfologice vertice (18.5 

ha) ce nu se încadrează în ameliorarea hidrică în legătură cu însuşirile fizice defectuoase: textura fină 
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argiloasă, compactare naturală excesivă, porozitate redusă şi permeabilitate pentru apă extrem de 

mică. 

Grupa  a noua este reprezentată de ravene (25,3 ha) în care lipseşte completament profilul de 

sol şi de asemenea se exclud. 

Grupa  zecea se caracterizează prin soluri deluviale colmatate (32,4 ha). Condiţiile de formare 

a lor este acumularea recentă a depozitelor de sol ca rezultat al eroziunii pron apă. Din cauza 

procesului de depozitare permanent ele se exclud din irigaţie. 

 

CONCLUZII 

1. Studiul pedologic în cadrul localității Cigârleni, raionul Ialoveni a fost efectuat cu utilizarea 

sistemului geoinformațional. Acesta a scos în evidență diferențe esențiale între materialele de arhivă 

și cele actualizate. 

2. Din suprafața 1845,7 ha a solurilor grupării pedoameliorative al zonei de studiu cele pretabile 

la irigație sunt 669 ha. Aici predomină subtipurile de cernoziom carbonatice, obișnuite, tipice, 

levigate și argiloiluviale, care sumar alcătuiesc 548 ha. Suprafața solurilor cenușii pretabile la irigare 

este de 90 ha, iar cea a solurile aluviale – 30 ha. 

3. Suprafața solurilor halomorfe și hidromorfe care necesită amendare chimică, respectiv 

drenare-desecare pentru eliminarea excesului de umiditate este de 130 ha. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ 

МОБИЛЬНОЙ И СТАЦИОНАРНОЙ ТЕХНИКОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА (МЕТАНА) 

 

А.В. ДИМОГЛО, Ф.Ю. БУРМЕНКО 
Приднестровский Государственный университет им. Т.Г. Шевченко 

 

Abstract. The article discusses some aspects of the use of modern gas-diesel internal 

combustion engines in stationary and mobile irrigation and drainage technology. 

The climatic conditions of the Republic of Moldova have been analyzed, which show a 

systematic tendency towards deterioration of the quality of land and a decrease in their economic 

value due to the low level of development of irrigated agriculture and the introduction of promising 

irrigation and drainage technology. 

Attaching importance to the fact that the main energy source of driving force and power in this 

technology is used diesel internal combustion engines using increasingly expensive diesel fuel, it 

becomes an important task to transfer diesel internal combustion engines to work on natural gas 

(methane) with minimal design changes in the basic model of internal combustion engines. 

Key words. Hydromelioration; Tests; Installation; Stand; Methane number; Start-up dose; High 

pressure fuel pump; Reclamation machines. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Климатические условия Республики Молдова благоприятствуют производству 

большого числа сельскохозяйственных культур, и получать при этом высокие урожаи. 

Однако, при всех благоприятных условиях, в сельскохозяйственном производстве имеются 

проблемы связанные с природно-климатическими и почвенными условиями, сущность 

которых заключается в следующем.  

Летний период в Молдове характеризуется малым количеством осадков (в среднем за 

летний период 150 мм на юге и 210 мм на севере). Летом, особенно в июне- июле, суммарное 

испарение увеличивается до 80…90 мм, поэтому в начале июля наступает засушливый период, 

который длится примерно 70…100 дней. Кроме этого, неблагоприятным метеорологическим 

явлением в летний период являются суховеи, во время которых происходит интенсивное 

испарение почвенной влаги, повреждение вегетативной массы растений, захват зерна и др.  

Природные условия Молдовы способствуют усиленному развитию водной эрозии почв. 

Практически 82% территории республики расположено на склонах, подверженных эрозии. В 

настоящее время в защите почв от эрозии нуждается более 80 тыс. га земли разрушенных 

оврагами, около 200 тыс. га выгонов и пастбищ. Ежегодный ущерб от эрозии в Молдове 

составляет около 200 млн. лей. 

Из 2 млн.612 тыс. га сельскохозяйственных угодий расположенных на территории 

Молдовы и Приднестровья более 250 тыс. га занимают малопродуктивные земли с крайне 

низкой продуктивностью 3…4 ц/га кормовых единиц. Сюда относятся степные солончаки - 

108 тыс. га, избыточно увлажненные почвы- 45 тыс. га и оползневые склоны (более 100 тыс. 

га) в районах Кодр, на склонах Днестра, Прута и их притоков [1]. 

Эти неблагоприятные природно - климатические и почвенные условия ухудшат качество 

земель и снижают их хозяйственную ценность. В условиях Республики Молдова важным 

резервом увеличения производства сельскохозяйственной продукции является развитие 

мелиорации и освоение малопродуктивных земель, которое позволяет получать гарантийные 

урожаи сельскохозяйственных культур вне зависимости от стихийных сил природы. 

Особо важным направлением мелиорации для Молдовы является орошение об 

эффективности которого можно судить по данным МолдНИИОЗиО. Орошение земель в 

условиях Молдовы обеспечивает следующие нормативные прибавки урожая: озимой 
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пшеницы 28±4 ц/га; зерна кукурузы 48 ± ц/га; силосной массы кукурузы 289 ± 28 ц/га, зеленой 

массы многолетних трав 390 ± 45ц/га; рассадных томатов 464 ± 34 ц/га [2]. 

На современном этапе технического прогресса в области транспортно-технологических 

машин и комплексов все больше начинает использоваться компримированный и сжиженный 

газ в качестве моторного топлива как альтернатива дизельному и бензину получаемых из 

нефти. Решение проблемы замены дорогостоящего дизельного топлива на более дешевое 

газообразное возможно и в его использования в качестве моторного топлива для тракторов, 

коммунальных и дорожно-строительных машин, технических средств агропромышленного 

комплекса, природообустройства, ирригации и мелиорации, других мобильных и 

стационарных энергетических установок.  

Учитывая то, что энергетическим источником движущей силы и мощности в этих 

машинах используется дизельные двигатели внутреннего сгорания, важной задачей 

становится перевод дизельных ДВС на работу на газомоторное топливо с минимальными 

конструктивными изменениями в базовой модели ДВС. Такую модернизацию возможно 

провести при режиме работы ДВС по газодизельному циклу, основанному на 

комбинированной схеме питания. Основным здесь по-прежнему является дизельное топливо, 

однако большая его часть его замещается газом - метаном. Дизельное топливо при этом 

выполняет функцию воспламенения топливовоздушной смеси – так называемый запальный 

разряд замещающий искровой. Степень замещения основного топлива альтернативным 

зависит от нагрузки на двигатель и самой топливной аппаратуры - оригинальной дизельной и 

устанавливаемой газовой. В настоящее время системы ведущих мировых производителей 

позволяют замещать до 80% дизтоплива в случае с метаном [3]. 

Эффективность использования газового топлива в газодизельных ДВС зависит от систем 

топливоподачи жидкого и газообразного топлив, их настройки и регулировки. Чтобы изучить 

и исследовать опытные образцы разрабатываемых вариантов конструкций 

модернизированных объектов необходимо проводить соответствующие испытания и 

диагностику на различных режимах работы. 

 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Улучшение технико-экономических и экологических показателей дизельных ДВС, 

снижение загрязняющих атмосферу выбросов вредных веществ с отработавшими газами и 

уменьшение расхода дорогого, а иногда и дефицитного дизельного топлива могут быть 

достигнуты конвертированием дизельных ДВС в газодизельные, использующие экологически 

более чистое и менее дорогое газовое топливо. Это в первую очередь сжатый природный газ, 

сравнительно дешевый и недефицитный, который по сравнению с сжиженным 

углеводородным газом (СУГ) дешевле на 50 % и не дефицитен и логистичен при развитой сети 

АГНКС и имеющихся в крупных агрофирмах малогабаритных, т.н. гаражных 

газонаполнительных станций. 

Рабочий цикл двигателя с самовоспламенением, работающего на газе по 

газожидкостному процессу, характеризуется тем, что в цилиндре двигателя во время такта 

сжатия находится газовоздушная смесь, а жидкое топливо вводится в цилиндр в конце такта 

сжатия и, самовоспламеняясь, поджигает смесь. В данном варианте расход дизельного 

топлива на воспламенения рабочего тела (газа) составляет всего 12-18 %, остальное топливо 

замещается природным газом.  

Для модернизации дизельного ДВС в газодизельный не требуется серьезных 

конструктивных изменений, тем самым конвертация может осуществятся не выводя техники 

из эксплуатации для этого необходимо всего лишь расположить на тракторе газовые баллоны 

в сборе с заправочной, распределительной и контрольной аппаратурой и установить на 

топливный насос высокого давления (ТНВД) ограничитель впрыска запальной дозы 

дизельного топлива. 

На кафедре технических систем и электрооборудования в агропромышленном комплексе 

Аграрно-технологического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко разработана топливная система 

http://spsu.ru/university/struct/agrotech
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газодизеля которая обеспечивает минимальные конструктивные изменения с использованием 

стандартного газового оборудования [3]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В качестве базовой объекта принята топливная система дизельного двигателя СМД-18 в 

котором используется итальянское газовое оборудование. Некоторые элементы оборудования 

подверглись модернизации, что обеспечило наилучшую конвертацию дизеля СМД-18 (рис. 1). 

Смешивание газового и воздушного потоков производится непосредственно во 

впускном коллекторе 1. Газовое топливо подводится по средствам электромагнитных газовых 

форсунок (инжектор) 20. Газовый инжектор - это быстродействующий электромагнитный 

клапан, который по сигналу от электронного блока управления 17 открывается, и через него 

проходит доза топлива (газа). Открытие и закрытие клапана происходит синхронно с 

вращением коленчатого вала. Электромагнитный инжектор обеспечивает открытие отверстия 

для прохода топлива за 0,6 мс и закрытие за 2,0 мс и позволяет работать с частотой до 250 Гц 

[4]. Место установки газовых форсунок обусловлено конструкцией впускного коллектора и 

рассчитана таким образом, что каждая форсунка обеспечивает газовым топливом работу двух 

цилиндров.  

Дозирование газового топлива осуществляется регулированием его подачи через 

электромагнитные газовые форсунки 20 по средствам управления электронной педалью 21. 

Поддержание заданной частоты вращения коленчатого вала производится 

автоматически, главным образом за счет изменения подачи газового топлива путем 

управления работой электромагнитных газовых форсунок 20 (изменение подачи жидкого 

топлива насосом высокого давления незначительно). Для этого на торце ТНВД смонтирован 

шаговый двигатель 11, соединенный через промежуточный рычаг с топливной рейкой насоса 

высокого давления. Шаговый двигатель 11, вращаясь (по часовой и против стрелки), 

обеспечивает изменение подачи жидкого топлива в незначительных пределах.  

Подача газового топлива к редуктору низкого давления осуществляется по 

традиционной схеме, принятой для газобаллонных установок автомобилей. Схема включает 

резервуары высокого давления 2 для хранения газового топлива, вентиль 3, газопроводы, 

редуктор высокого и низкого давления 5,7, запорный электромагнитный клапан 6, фильтр 4, 

другие элементы. 

Газовое топливо воспламеняется запальной порцией дизельного топлива. Подача 

запального топлива должна осуществляться в установленный момент времени в минимальном 

количестве. Момент подачи запального топлива устанавливается соответствующими 

регулировками ТНВД. 

Для обеспечения работы ТНВД в режиме газодизеля предусматривается установка 

ограничителя впрыска запальной дозы дизельного топлива, препятствующего перемещению 

топливной рейки на увеличение подачи жидкого топлива. Для облегчения управления, 

перевод ТНВД в газодизельный режим, осуществляется дистанционным переключением 

механизма установки подачи запальной дозы дизельного топлива. 

При выборе конструктивной схемы механизма установки подачи запальной дозы 

дизельного топлива, принималась во внимание необходимость внесения минимальных 

изменений в конструкцию ТНВД и регулятора с целью сохранения рабочих характеристик 

газодизеля в дизельном режиме без изменений. 
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Рисунок 1. Конструктивно-технологическая схема газодизеля 

 

Разработанная схема позволяет переводить дизельный двигатель на работу в 

газодизельный режим и не требует существенных конструктивных изменений и переделок 

деталей всережимного регулятора, легко монтируется и демонтируется. Весьма важно то, что 

отпадает необходимость в специальной топливной аппаратуре. 

Для оценки работы модернизированного ДВС в газодизельном режиме разработан 

аппаратно-программный комплекс «Газодизель - Pro» принцип действия которого основан на 

свойствах работы шагового двигателя (рис.2). Ротор которого делая один оборот в 3600 

способен разбить его на 200 шагов, т.е. один шаг будет равен 1,8˚ (360/200). А при помощи 

драйвера 2 шагового двигателя это значение можно уменьшить в 16 раз, таким образом вал 

двигателя может перемещаться с шагом 0,10 (1,80/16).  Скорость вращения вала двигателя 

составляет 0,06 с, а скорость перемещения на один шаг – 0,003 с [3]. 

Принцип действия основан на перемещении вилки тяги 11 регулятора топливного насоса 

при помощи шагового двигателя 1 по принципу винт-гайка от одного крайнего положения до 

другого с высокой точностью. 

Мелиоративные машины на 

15…20% создаются на базе 

строительных машин со сменными 

рабочими органами, на 60…70% на базе 

тракторов или колесных тягачей со 

специальным мелиоративным 

оборудованием и на 20…25% как 

специальные машины агрегатируемые с 

сельскохозяйственными тракторами. 

При этом большинство типов машин (до 

70% имеют рабочие органы 

непрерывного действия и примерно 60% 

оборудованы активными рабочими 

органами. Проведенные исследования показали, что на модернизированном ДВС достигается 

минимальное падение мощности на всех числах оборотов всего на 10…12%, в сравнении с 

двигателем, работающим на жидком топливе (рис.2), что вписывается в тяговый класс 

трактора 30 кН. 
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Рисунок 2. 

Сравнительные характеристики работы 

двигателя на жидком топливе и газодизеля 
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ВЫВОДЫ 

Следовательно, конвертированный двигатель работающий в газодизельном режиме 

можно устанавливать на трактор этого класса ДТ-75 на базе которого комплектуются ряд 

мелиоративных и строительных машин таких как бульдозеры, фронтальные погрузчики, 

трубоукладчики водопитающих сетей, одноковшовые экскаваторы, рыхлители и корчеватели. 

Данный трактор также агрегатирует широкозахватные дождевальные и оросительные 

установки различного типа. Аналогичный двигатель устанавливается на скрепера и грейдеры, 

а также на машины для производства работ по рекультивации земельных угодий и 

культуротехнических работ на лугах, пастбищах и террасах. 

Дизельными двигателями средней и высокой мощности комплектуют силовое 

оборудование технических объектов для привода стационарных и передвижных насосных 

станций и электрогенерирующих установок. В данной комплектации газодизель как правило 

работает в номинальном режиме при оптимальном числе оборотов коленчатого вала и при 

максимальной нагрузке (рис. 2). В таком установившемся графике работы ДВС обеспечивает 

максимальную мощность при минимальном расходе запальной дозы составляющего всего 12-

15 %, что позволяет экономить не менее 85% дизельного топлива. 
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ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ 
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Abstract. The paper considers the advanced foreign and domestic experience in the 

development of technologies and lines for primary processing of milk on farms. It is shown that in 

order to achieve a further increase in the level of automation of lines and a radical decrease in specific 

energy consumption for milk processing, it is impossible without optimizing the structure of total 

energy costs and the corresponding functional and structural restructuring of technological systems 

based on new energy saving, information technologies and technical means. 

Key words: energy saving technologies; Milk primary processing lines; ESS electrical 

equipment system; Low-voltage complete low voltage switchgear devices; Control object. 

 

BBЕДЕНИЕ 

Передовой отечественный и зарубежный опыт развития машинных технологий и линий 

первичной обработки молока на фермах [1,2,3] показазывает, что для того чтобы добиться 

дальнейшего роста уровня автоматизации линий и радикального снижения удельных 

энергозатрат на обработку молока невозможно без оптимизации структуры совокупных 

энергозатрат и соответствующей функционально-структурной перестройки технологичесюк 

систем на основе новых энергосберегаюшцх, информационных технологий и технических 

средств. Особую актуальность приобретает разработка и внедрение энергосберегаюпщх 

систем и установок с использованием естественного природного холода, а также применение 

электрифицированных технических средств и вычислительной техники для управления 

производственными процессами в оптимальных режимах, обеспечиваюшдх снижение 

энергоемкости процесса обработки молока и максимальное замещение ручного труда . Это 

требует создания и внедрения гибких энергосберегаюпщх линий с различным уровнем 

автоматизации в зависимости от типоразмера ферм, принятой технологии и географии 

расположения ферм. Использованию естественного холода для охлаждения и хранения 

молока и других с.х. продуктов посвящено большое количество работ [4,5,6]. В этом 

направлении большой вклад внесли такие ученые, как В.С.Горбачев, Л.Ф.Волконович, 

А.М.Мусин, Ю.А.Цой, и др.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Анализ развития технологий и линий первичной обработки молока на фермах выполнен 

на основе изучения технической зарубежной и отечественной литературы в данной области. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Современные тенденции развития сельскохозяйственного производства 

характеризуются широким внедрением технических средств и вычислительной техники для 

управления производственными. К этим средствам относятся устройства для транспортировки 

молока на обработку, устройства для [1...3],  группового и общего учета молока [5...6], 

средства очистки [,3,4] оборудование для охлаждения молока [1,2,4], в том числе с 

использованием естественного холода атмосферного воздуха и воды, регенерации 

низкопотенциальной энергии парного молока [1,2]. Использование энергосберегающих 

технологий и технических средств существенно изменяют структуру технологических линий 

и систему электрооборудования (СЭ), режимы их работы и методы управления ими [2,6,]. 
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Количество типоразмеров технологического оборудования, машин и систем управления, 

являющихся базой унификации СЭ, значительно увеличилось, что привело к расширению 

функций управления, росту разнотипного электрооборудования и отдельных пуско - 

защитных аппаратов, которыми комплектуются технологические машины и поточные линии. 

Это привело к усложнению алгоритмов управления процессом обработки молока и 

соответственно систем автоматики [3,6]. Режимы работы отдельных звеньев требуют большой 

частоты коммутаций и соответственно использования новой элементной базы с высокими 

надежностными показателями [2,5].  

     Технологический процесс обработки молока на фермах и система 

электрооборудования (СЭ) не отвечают современным требованиям по ресурсе и 

энергосбережению [1,2], функциональным возможностям [3], уровню автоматизации [4,5] и 

унификации [6,7]. СЭ, включающая типовые устройства управления серии РУС, не 

обеспечивает полноценную комплектацию линий нового поколения, снижает ее 

функциональные возможности из-за несоответствия алгоритмов управления для 80% машин 

[2,5], не позволяет реализовать энергосберегающие технологии и повысить эффективность 

процесса обработки молока. Проведенный анализ СЭ и технологического оборудования 

типоразмерного ряда линий обработки молока показал, что количество типоразмеров и 

типоисполнений низковольтных комплектных устройств НКУ быстро растет и уже превышает 

80 единиц [4,6], при этом около 60% электрифицированных машин комплектуются 

разнотипными шкафами, щитами, пультами и ящиками управления с различным 

электрооборудованием [2,3]. Номенклатурная избыточность составляет 10-20% и 

характеризуется коэффициентом взаимной унификации 0,4 - 0,9% [2,3].  

Развевлённая номенклатура типоразмеров и модификаций НКУ с низким уровнем 

унификации ограничивает возможности организации специализированного производства [6,7] 

и, тем самым, определяет высокий уровень затрат в сфере производства, а также снижает 

надежность работы электрифицированных машин в целом и усложняет их эксплуатацию. При 

формировании технологических линий число вариантов систем управления резко возрастает 

и решение задачи разработки сложной СЭ охватывающей несколько десятков машин 

возможно лишь путем создания унифицированных НКУ для всей номенклатуры 

технологических линий [2,4,6]. В связи с этим, возникла проблема унификации 

электрооборудования на уровне схемных решений, элементной и конструктивной базы 

(деталей и сборочных единиц), построения СЭ по блочно модульному принципу. Вместе с тем, 

ограниченный комплекс контролируемых и регулируемых параметров и технических средств 

не позволяет автоматизировать и интенсифицировать технологический процесс обработки 

молока на фермах [1,2,4].  

Для эффективного управления процессом обработки молока, необходимо иметь полную 

и достоверную информацию о контролируемых и регулируемых параметрах звеньев линии, 

характеризующих технологический процесс. Это требует комплексных исследований 

технологических линий как объектов управления для получения и обработки информации, 

необходимой для создания энергосберегающих технологических систем и разработки 

унифицированной СЭ и обоснования ее параметров . Отсутствие методологии и принципов 

построения автоматизированных энергосберегающих систем и синтеза унифицированной СЭ 

препятствует созданию единого комплексного подхода к исследованию технологических 

линий как объектов управления и разработке обобщенных методик, рекомендаций и 

практических методов построения и инженерного расчета энергосберегающих систем, 

позволяющих учесть все многообразие сложных взаимосвязей между звеньями и СЭ. 

Известные методы и существующие методики расчета и обоснования параметров и режимов 

работы технических средств [1,2,3 ] технологических систем и синтеза унифицированной СЭ 

[4,5] используют невзаимосвязанные модели, отражающие различные стороны 

функционально-структурной организации линий и СЭ без должного отражения концепции 

развития систем. Большинство моделей не зачитывают основного свойства разрабатываемых 

энергосберегающих технологических систем и СЭ - целостности в функциональном и 
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структурном аспектах. Сложные связи, существующие между системой управления и 

управляемым технологическим оборудованием, их параметрами и возмущениями, могут быть 

раскрыты и реализованы только при использовании современных методов исследования [2,3] 

и приемов математического моделирования.  

Математическое описание технологического процесса обработки молока при 

воздействии различных факторов с учетом разнообразных условий функционирования один 

из самых важных и ответственных этапов создания автоматизированных энергосберегающих 

систем и унифицированной СЭ, позволяющей точно выдерживать заданные параметры 

технологического процесса. Установлено, что повышение уровней автоматизации, 

унификации, надежности, улучшение энергетических, экологических и эксплуатационных 

характеристик линий, сокращение времени на обнаружение аварий и восстановление систем 

может быть достигнуто функционально - структурной организацией линий по модульному 

принципу и созданием унифицированной СЭ с гибкой иерархической структурой, 

позволяющей интенсифицировать процесс обработки молока и обеспечить комплексную 

автоматизацию ферм. Реализация такого подхода требует совершенствования существующих 

и разработки новых методов синтеза автоматизированных энергосберегающих систем, 

технических средств и унифицированной СЭ технологических линий обработки молока. 

Постоянно возрастающие требования к электрооборудованию, сложность и многообразие 

автоматизируемых технологических систем и процессов, выдвигают необходимость создания 

методологической базы синтеза унифицированных систем, разработки практических методов 

обоснования и формирования этих систем, максимально учитывающих сложность и 

особенности объекта управления. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Научные исследования, направленные на создание и разработку теоретических основ, 

методов создания новых эффективных энергосберегающих технологий, технических средств 

и унифицированной СЭ, обеспечивающих интенсификацию технологического процесса 

обработки молока на фермах, актуальны и имеют важное народнохозяйственное значение.  

2. Особую актуальность приобретает разработка и внедрение энергосберегаюпщх систем 

и установок с использованием естественного природного холода, а также применение 

электрифицированных технических средств и вычислительной техники для управления 

производственными процессами в оптимальных режимах, обеспечиваюшдх снижение 

энергоемкости процесса обработки молока и максимальное замещение ручного труда. 
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CONTRIBUTII LA PERFECȚIONARE MAȘINELOR ELECTRICE CU MAGNEȚI 

PERMANENȚI PENTRU IMPLIMENTARE ÎN AGRICULTURA MODERNĂ 

 

N. URSATII 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Abstract: The paper presented a study of synchronous machines with permanent magnets and 

axial magnetic flux for its implementation in the supply of electricity to agricultural consumers. 

Different topologies of these machines were analyzed using the toroidal stator winding. We came up 

with proposals to improve the topology of the synchronous generator with a stator and two rotors 

with permanent magnets in the NN-SS system by installing permanent magnets in the form of a pod. 

The installation of permanent magnets in the proposed form allows us to increase the power produced 

by the studied generator without changing its basic dimensions. 

 Keywords: Agricultural technologies, generator, permanent magnets, axial magnetic flux, 

toroidal winding, stator, rotor. 

 

ÎNTRODUCERE 

Dezvoltarea foarte rapida a agriculturii cât și a tehnologiilor agricole din ultimul timp au creat 

probleme semnificative la nivel national, în ceea ce priveşte acoperirea nevoilor energetice tot mai 

ridicate în agricultură.  

Este cunoscut că sistemul național de alimentare cu energie electrică este dezvoltat doar în 

localitați, intersectând doar unile terenuri agricole, iar construcția unui sistem de alimentarea cu 

energie electrică la anumite terenuri agricole și conectarea acestuia la cel național este foarte 

costisitoare.  

În agricultura modernă orce sistem tehnic de reglare automată a proceselor tehnologice include 

neapărat sursa de alimentare cu energie electrică [1] 

Prin urmare de multe ori rezolvarea problemei mai puțin costisitoare este ca energia electrică 

necesară să fie produsă în zona de consum. Pe lângă convertoarele fotovoltaice, convertoarele solare 

și convertoarele de energie a biomasei, generatoarele sincrone oferă cea mai bună soluție. În zonele 

unde există mici cursuri de apă sau vânturi frecvente, utilizarea generatorului sincron în regim 

autonom este avantajoasă, având în vedere că acesta produce atât energie activă, cât şi reactivă, iar 

păstrarea unor valori prescrise pentru tensiune şi frecvenţă este la îndemâna utilizatorului.  

 

MATERIALE ŞI METODE 

Studiul a fost efectuat în baza cercetarilor științifice din domeniul mașinelor electrice cu flux 

magnetic axial și magneți permanenți, au fost studiate topologiile mașinelor cu flux axia, tipurile de 

înfășurări statorice folosite și poziționarea magneților permanenți pe rotoare.  

Pe baza studiului efectuat s-au adus propuneri pentru perfecționarea mașinei electrice cu 

magneți permanenți si flux axial prin împlimentarea magnețolor permanenți suplimentari. 

   

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Odată cu apariţia noilor tehnologii de fabricare a materialelor active şi a dispozitivelor noi de 

realizare a proceselor tehnologice, cum ar fi: fabricarea oţelului electrotehnic laminat la rece în rulouri 

[2], compensarea parţială sau totală a forţelor electromagnetice de atracţie unilaterală în regim de 

motor sau de generator. Apare şi posibilitatea cercetărilor științifice mai aprofundate a maşinilor 

electrice cu flux magnetic axial, la care sa tras puţină atenţie în trecut. Aceste maşini reprezintă interes 

teoretic şi practic pentru proiectarea, producerea în vederea majorării eficienţei utilizării materialului 

activ, în raport cu folosirea acestuia în maşinile cilindrice cu flux magnetic radial. 

Actualmente, aceste performanţe sunt evidente şi anume: dimensiuni axiale reduse, utilizarea 

oţelului laminat la rece cu pierderi magnetice scăzute, suprafaţa de răcire majorată a statorului şi 

rotorului, posibilitatea de a înlocui cuplajul rigid mecanic dintre stator şi rotor cu unul magnetic. 
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Mai mult ca atât, în aceste maşini poate fi obţinută viteza unghiulară redusă, deoarece diametrul 

fiind majorat, permite montarea unui număr mare de bobine, prin urmare, şi a realizării unui număr 

mare de poli. Aceste maşini sunt folosite, în mare măsură, ca generatoare electrice antrenate de turbine 

hidraulice cu palete verticale și eoliene, fără multiplicarea vitezei unghiulare. 

În prezent tehnologiile de producere a magneţilor permanenţi a impulsionat majorarea inducţiei 

magnetice remanente cu (20-30) %. Astăzi se produc magneţi permanenţi cu inducţia magnetică 

remanentă de (1,2-1,3) T. Aceste calități permit elaborarea pachetului statorului în forma de inel fără 

crestaturi, ducând la simplificarea construcției mașinei electrice cu folosirea înfăşurării statorice 

toroidale. 

Punând accent pe cele menționate,  în prezent cercetările în domeniu electromecanicei atrag o 

mare atenţie înlocuirii excitaţiei electromagnetice a maşinilor sincrone cu excitaţie cu magneţi 

permanenţi, deoarece: 

- magneţii permanenţi înlătură contactul electric, ceea ce conduce la majorarea fiabilităţii 

mașinei electrice 

- contribue la micşorarea pierderilor şi temperaturii de încălzire a maşinii sincrone. 

- tehnologia producerii magneţilor permanenţi sa ridicat la o nouă treaptă de producere, iar 

parametrii mecanici, termici şi magnetici ai acestora sau îmbunătăţit esenţial.  

Aceste avantaje importante ale magneţilor permanenţi sunt de perspectiva pentru utilizarea 

acestora ca element de bază în sistemul de excitaţie a mașinei sincrone. 

Implimentarea generatoarelor sincrone cu magneți permanenți și flux axial în producerea de 

energie electrice direc la locul de consum, poate fi considerată mai avantajoasă deoarece aceste 

generatoare permit conectarea directa cu turbina instalației excuzând multiplicatorul care reprezintă  

o cotă seminficativa din costul instalației electrice.   

În lucraere s-au studiat diferite topologii a mașinelor axiale[3,4], cele mai răspândite fiind: 

- un stator şi un singur rotor cu magneţi permanenţi (fig. 1a) 

- două statoare şi un rotor cu magneţi permanenţi sistemul NN-SS (fig.1b) 

- două statoare şi un rotor cu magneţi permanenţi sistemul NS-NS (fig.1c) 

- un stator şi două rotoare cu magneţi permanenţi sistemul NS-NS (fig.1d) 

- un stator şi două rotoare cu magneţi permanenţi sistemul NN-SS (fig.1e) 

Mașina sincron cu flux axial şi magneţi permanenţi format dintr-un singur stator şi un singur 

rotor (fig. 1a) este cea mai simplă construcție a mașinei axiale, acest model de mașină electrică nu 

este agreată de specialiști datorită forţei axiale neechilibrate ce apare între stator și rotor, care poate 

duce la deformarea părților componente ale mașinei, această construcție este folosită în practică însă 

necesita fixarea pachetului statoric de carcasa mașinei electrice în mai multe puncte  şi folosirea 

rulmenților speciali [2]. 

Topologiile mașinelor electrice prezentate în figurile 1b și 1c sunt mai rar utilizate în practică, 

deşi aceastea asigură compensarea forţelor electromagnetice dintre rotor şi stator, însă folosind 

înfășurarea toroidală părţile frontale ale înfăşurărilor statorice depăşesc cu mult părţile active ale 

înfăşurărilor. 

Modelul maşinii axiale din figura 1d. este folosită mai frecvent în regim de motor de putere 

mică în sisteme de comandă automată [5].  
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            a)                               b)                                c)                             d)                           e) 

Fig. 1 Mașini sincrone cu flux axial și magneți permanenți 

Folosind înfașurarea statorica toroidală pentru topologiile studiate putem constata că 

configuraţia cu două rotoare are avantajul unor pierderi în cupru şi fier reduse, datorită utilizării mai 

eficiente a  înfăşurării şi datorită faptului că fluxul magnetic se întoarce prin jugurile rotorice.  

În lucrare se propune de modificat topologiei generatorului cu un stator şi două rotoare cu 

magneţi permanenţi sistemul NN-SS (fig. 1e) prin plasarea pe arborele mașinei electrice a 

materialului feromagnetic pentru a avea posibilitatea de instalare a magneților permanenți 

suplimentari, totodată acest piesa din material feromagnetic calculată corect ne va permite fixarea 

rotoarelor mai exact si mai regid. Conform literaturii [2] de specialitate unul din parametrii de bază 

care reprezintă puterea generatoruilui este lungimea de calcul a intreferului 
l . În mod practice pentru 

mașinele electrice cu flux magnetic axial cu un stator și doua rotoare  lungimea de calcul a  intreferului 

va fi: 

int2 ( )exl D D =  −
                                                                       (1) 

unde: exD
- diametrul exterior a miezului magnetic al statorului 

          intD
- diametrul interior  a miezului magnetic al statorului 

Prin urmare plasând magneții permanenți suplimentari sub partea frontală a înfașurării stotorice 

din interiorul diametrului inferior al statorului lungimea de calcul se va majora cu: 

21.5 2 2( )s ps bîl h h  = + + +
                                                           (2) 

unde: bîh
- inalțimea bobinei înfașurării de la pachetul statoric spre magnet 

          psh
- lațimea pachetului statoric 

             - marimea întreferului   

Astfel vom obține lungimea totală  de calcul a întreferulu ca: 

t sl l l  = +
                                                                      (3) 

În așa fel măriduse lungimea de calcul tl care prin urmare va permite majorarea  puterei totale 

nS
(4) a acestuia, la aceleaşi dimensiuni cu aproximativ 15%. 

3 2

inf16.67 10 pol B med t

n

tem

n a k k D A B l
S

k

 −         
=

                                       (4) 

Pe când ceilalți parametri ai generatorului sincron cu magneți permanenți și flux axial rămân 

nemodificați. 
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Modul de plasare a magneților permanenți este prezentată în schema constructivă a mașinei 

sincron cu magneţi permanenţi sistemul NN-SS (fig. 2) , prin 

utilizarea magneților permanenți suplimentari care în ansablu se 

amplasează în formă de potcoavă, acest lucru ne permite utilizarea 

a 50% din parțile frontale ale înfășurării statorice ca parte activă a 

generatorului. 

Ca rezultat obținem un generator sincron cu magneți 

permanenți cu flux magnetic combinat. 

Avantajele topologiei popuse sunt: 

Construcția de bază a generatorului practic rămine fără 

modificări, adăugânduse doar doua piese oglindă pe care se încleie 

magnetii permanenți suplimentari. 

Se majorează puterea generatorului la aceleași dimensiuni. 

Dezavantajul acestei topologii este faptul că poate fi 

implimentată doar la modelul de mașini electrice cu un stator şi 

două rotoare cu magneţi permanenţi sistemul NN-SS. 

În perspectiva rămâne de efectuat un studiu asupra câmpului 

magnetic ce apare în întreferul mașinii electrice pentru a stabili dacă 

avem suprapuneri a liniilor de câmp magnetic datorită intersecției câmpului axial cu cel radial, și care 

este impactul acestora în favoarea s-au devavoarea acestei topologii. 

 

CONCLUZII 

Implimentarea topologiei propuse pentru alimentarea cu energie electrică în regim autonom 

pentru consumatorii agricoli are un avantaj deosebit, deoarece generatorul poate fi produs la 

dimensiuni reduse, prin urmare ușor de montat și permite instalarea acestuia în zona de consum. 

Generatoarele sincrone cu flux axial și magneți permanenți pe rotor sunt implementate tot mai 

larg la microcentralele electrice. Acestea, având turații reduse, pot fi utilizate cuplându-se direct la 

turbinele de acționare. 

Pentru a folosi transformarea energiei, utilizând la maxim înfășurarea statorică, s-a optimizat 

construcția rotorului generatorului. 

Magneții permanenți în formă de potcoavă, corespund cerințelor înaintate, cuprinzând practic 

toată partea frontală interioară  a înfășurării statorice, astfel fiind obținută eficiența maximă. 
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Fig. 2. Generator cu magneţi 

permanenţi şi flux magnetic 

axial în sistemul NN-SS 
1. magneţi permanenţi; 2.constructie 

penrtru fixarea magneților; 3. disc 

rotoric.; 4. arbore; 5. jug statoric;                    

6. înfășurare statorică; 7. carcasa  
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ОСОБЕННОСТИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ АВТОМАТИЗИРОВННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ОБРАБОТКИ МОЛОКА КАК ОБЪЕКТОВ 

УПРАВЛЕНИЯ.  

       
А. ВОЛКОНОВИЧ; Е. СКРИПНИК; А. КИРСАНОВА;  

В. СЛИПЕНКИ;О. ВОЛКОНОВИЧ;И. ВОЛКОНОВИЧ; 

 Т. МЕЛЪНИК; Н. УРСАТИЙ 
Государственный Аграрный Университет Молдовы 

 

Abstract. The paper discusses the features, goals and objectives of research of automated 

technological lines for milk processing as control objects. It is shown that theoretical research is 

needed, the essence of which is to adapt the general theoretical provisions of computational 

mathematics, systems engineering, theory of operations, algebra of logic and other branches of 

science to solve scientific problems in the field of automation of technological processes of milk 

processing. This requires a critical revision of the applied research methods and engineering 

calculations, their correction and addition, taking into account new opportunities and features of the 

implemented research objects in agriculture. 

Key words: Research of automated technological lines for milk processing; objects of 

management; Electrical equipment system (ESS); Low-voltage complete control devices (NKU). 

 

BBЕДЕНИЕ 

Используемые в настоящее время методы исследования и инженерного расчета 

автоматизированных технологических систем и установок в сельском хозяйстве [1,2,3] 

соответствуют ограниченным целям и задачам повышения производительности техники, 

удобства управления и т.д. Между тем современный уровень науки и техники позволяет 

ставить и решать более сложные и трудные задачи. Основной целью автоматизации должно 

стать получение существенного технико-экономического эффекта за счет улучшения 

технологических, энергетических и эксплуатационных характеристик, а также показателей 

качества получаемой продукции, их соответствие экологическим требованиям, повышение 

продуктивности животных. 

Автоматизированные энергосберегающие технологические линии обработки молока, 

отвечающие современным требованиям, стали сложными многофакторными объектами. 

Поэтому традиционные методы исследования, применимые к сравнительно несложным 

системам, в этом случае оказываются неэффективными [4,5].  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Особенности, цели и задачи исслелований автоматизировнных технологических линий 

обработки молока как обьектов управления расмотрены  на основе изучения технической 

зарубежной и отечественной литературы в данной области. Согласно традиционным методам 

исследования технологические системы рассматривались как автономные части общей 

системы обеспечения производства и первичной обработки молочной продукции. 

Существующие сложные связи машин и оборудования с другими составными частями 

производства считались известными и неизменными.  

Такой подход позволяет существенно упростить сложные процессы и явления и, таким 

образом, использовать для решения задач исследования привычные типовые схемы и 

математические приемы определения механических и энергетических характеристик машин и 

оборудования. 

Использование упрощенных структурных схем диктовалось возможностями 

вычислительных процедур, выполняемых "вручную". 
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При этом многие особенности и детали технологического процесса и происходящих при 

этом сложных явлений оставались вне поля зрения.  

Анализ публикаций и диссертаций по автоматизации технологического процесса 

обработки молока на фермах [3,4,6] показывает их отставание как от уровня передовой 

мировой науки, так и от уровня отечественной науки в области техники.  

В названых разработках слабо используются новые методы исследования с применением 

вычислительной техники, современных достижений математики, электроники. 

Как правило, исследования ограничиваются рассмотрением однодвухфакторных 

упрощенных моделей, что не дает возможности анализировать современные 

автоматизированные системы со сложными связями. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Особенности автоматизированных технологических линий обработки молока как 

объектов исследования.  

Используемые в настоящее время методы исследования и инженерного расчета 

автоматизированных технологических систем и установок в сельском хозяйстве [1,2,3] 

соответствуют ограниченным целям и задачам повышения производительности техники, 

удобства управления и т.д. Между тем современный уровень науки и техники позволяет 

ставить и решать более сложные и трудные задачи. Основной целью автоматизации должно 

стать получение существенного технико-экономического эффекта за счет улучшения 

технологических, энергетических и эксплуатационных характеристик, а также показателей 

качества получаемой продукции, их соответствие экологическим требованиям, повышение 

продуктивности животных. 

Автоматизированные энергосберегающие технологические линии обработки молока, 

отвечающие современным требованиям, стали сложными многофакторными объектами. 

Поэтому традиционные методы исследования, применимые к сравнительно несложным 

системам, в этом случае оказываются неэффективными [4,5].  

Согласно традиционным методам исследования технологические системы 

рассматривались как автономные части общей системы обеспечения производства и 

первичной обработки молочной продукции. 

Существующие сложные связи машин и оборудования с другими составными частями 

производства считались известными и неизменными.  

Такой подход позволяет существенно упростить сложные процессы и явления и, таким 

образом, использовать для решения задач исследования привычные типовые схемы и 

математические приемы определения механических и энергетических характеристик машин и 

оборудования. 

Использование упрощенных структурных схем диктовалось возможностями 

вычислительных процедур, выполняемых "вручную". 

При этом многие особенности и детали технологического процесса и происходящих при 

этом сложных явлений оставались вне поля зрения.  

Анализ публикаций и диссертаций по автоматизации технологического процесса 

обработки молока на фермах [3,4,6] показывает их отставание как от уровня передовой 

мировой науки, так и от уровня отечественной науки в области техники.  

В названых разработках слабо используются новые методы исследования с применением 

вычислительной техники, современных достижений математики, электроники. 

Как правило, исследования ограничиваются рассмотрением однодвухфакторных 

упрощенных моделей, что не дает возможности анализировать современные 

автоматизированные системы со сложными связями. 

В биотехнических системах животные являются составной частью технологической 

цепочки получения молочной продукции. 

От их взаимодействия с машинами и оборудованием зависит эффективность 

производства высококачественной молочной продукции. Исследование технологического 
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процесса обработки молока, технологических звеньев и биологического объекта по 

отдельности и затем сложение полученных результатов не дает полной достоверной картины 

происходящего, а иногда искажает ее . Дело в том, что исследование по частям системы с 

последующим суммированием результатов (принцип суперпозиции) приемлем при наличии 

линейных связей между этими частями.  

Между тем, эти связи в большинстве случаев оказываются нелинейными.  

Поэтому такой подход дает погрешности, оценить которые невозможно без 

экспериментальной проверки или без расчета на точной математической модели.  

Для исследования функционирования автоматизированных систем управления 

процессом обработки молока необходимы достаточно точные количественные показатели, т.к. 

смысл автоматизации прежде всего в том, чтобы путем точного управления технологическим 

процессом получить высококачественную молочную продукцию и максимальный эффект. Не 

имея точной информации о количественных показателях управляемого объекта невозможно 

сравнивать между собой варианты технического решения.      В настоящее время часто 

оценивают совершенство автоматизированного устройства по точности и надежности его 

работы. Эти показатели затем используют при расчетах экономической эффективности. При 

этом вопрос о том, как технические показатели действуют на технологический процесс 

обработки молока и качество ползучаемой продукции остается открытым. Такие методы 

исследования могут стать причиной принятия неправыльных технических решений.  

Поэтому необходимы теоретические исследования, суть которых заключается в том, 

чтобы адаптировать общетеоретические положения вычислительной математики, 

системотехники, теории операций, алгебры логики и других разделов науки для решения 

научных задач в области автоматизации технологических процессов обработки молока. Для 

этого требуется критический пересмотр применяемых методов исследования и инженерных 

расчетов, их корректировка и дополнение с учетом новых возможностей и особенностей 

внедряемых объектов исследования в сельском хозяйстве. Появление персональных ЭВМ 

расширило возможности исследований и дало толчок для совершенствования имеющихся и 

разработки новых методов исследования. Применение вычислительной техники совместно с 

методами исследования, разработанными для условий проведения вычисления "вручную", 

дает небольшой эффект, лишь сокращая время для выполнения вычислений. Ее возможности 

будут более полно реализованы только в том случае, когда будут разработаны новые методы 

проведения теоретических исследований. Результаты работы позволят научным работникам 

овладеть методами математического моделирования сложных систем с использованием 

компьютеров, методами исследования и оптимизации многофакторных процессов, что 

необходимо для создания и моделирования современных автоматизированных 

энергосберегающих технологических процессов обработки молока.  

Цели и задачи исследований. 

Проблема производства высококачественной молочной продукции на фермах 

приобретает все большее значение. Научные разработки в этом направлении находятся в 

начальной стадии. Поэтому важно уже на начальном этапе исследований определить 

концептуальные положения построения технологических процессов обработки для получения 

высококачественной молочной продукции.  

Обзор проводимых ранее исследований и литературы по рассматриваемой проблеме 

показывает, что научная база построения таких технологических линий и систем явно 

недостаточна для проектирования и внедрения конкретных технологий. Имеющиеся 

отдельные разработки охватывают только отдельные фрагменты сложной проблемы.                 

Основная трудность заключается в сложности, а в некоторых ситуациях невозможности 

применения традиционных подходов и методов инженерного расчета технологических систем 

и обоснования параметров систем электрооборудования СЭ, обеспечивающих качественный 

процесс обработки молока. В связи с этим необходимы новые методологические приемы и 

научные принципы для формирования требований к технологическому процессу обработки 

молока и СЭ, обеспечивающих получение высококачественной молочной продукции на 
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фермах. Необходимо в процессе разработки научной концепции создания технологических 

линий обработки молока на фермах учесть новейшие технологические решения отвечающие 

современным требованиям. К этим вопросам относятся и создание систем учета, 

транспортировки, охлаждения и хранения молока, ограничивающие микробиологическое его 

загрязнение в процессеобработки на ферме. Эти конкретные решения должны быть доведены 

до опытных образцов, прошедших производственную проверку. Целью этих работ  является 

разработка научно-методических основ и практических методов синтеза автоматизированных 

энергосберегающих технологий, технических средств и унифицированной системы 

электрооборудования (СЭ) технологических линий обработки молока, обеспечивающих 

интенсификацию технологического процесса обработки молока на фермах при улучшении его 

качества, а также энергетических, экологических и эксплуатационных характеристик. Для 

достижения этой цели необходимо решить  следующие задачи:  

-Обосновать и разработать принципы построения и функциональноструктурной 

организации автоматизированных энергосберегающих технологических систем и технических 

средств по модульному принципу, позволяющие формировать гибкие энергосберегающие 

линии обработки молока с требуемыми параметрами и характеристиками для любых типов 

животноводческих ферм с потенциальным расширением их функциональных возможностей 

при изменении задач. 

-На основании математического моделирования процессов аккумулирования холода и 

охлаждения молока разработать практический метод  

обоснования параметров и инженерного расчета комбинированных автоматизированных 

энергосберегающих систем охлаждения с использованием естественного и искусственного 

холода для всех типов технологических линий обработки молока животноводческих ферм. 

Создать опытные образцы новых систем охлаждения молока сезонного и круглогодового 

действия для Республики Молдова  и провести их испытания в производственных условиях.  

-На основе исследования технологических линий обработки молока как объектов 

управления обосновать контролируемые и регулируемые параметры процесса обработки, 

определить  стрзуктуру СЭ и комплекс технических средств для получения информации о 

состоянии объекта управления, выявить их влияние на показатели качества молока, 

энергетические, экологические и эксплуатационные характеристики линий.  

-Разработать метод синтеза унифицированной СЭ, позволяющий на основе 

формирования типовых алгоритмов управления базовых элементов (субблоков) и 

многократного их применения строить унифицированные низковольтные комплектные 

устройства управления (НКУ) и СЭ технологических линий обработки молока с гибкой 

иерархической структурой по блочно-модульному принципу без номенклатурной 

избыточности и перестраивать их при изменении технологических задач.  

-Разработать технические требования на типоразмерный ряд унифицированных НКУ, 

провести их испытания и дать технико-экономическую оценку. 

 

ВЫВОДЫ 

Показано, что необходимы теоретические исследования, суть которых заключается в 

том, чтобы адаптировать общетеоретические положения вычислительной математики, 

системотехники, теории операций, алгебры логики и других разделов науки для решения 

научных задач в области автоматизации технологических процессов обработки молока. Для 

этого требуется критический пересмотр применяемых методов исследования и инженерных 

расчетов, их корректировка и дополнение с учетом новых возможностей и особенностей 

внедряемых объектов исследования в сельском хозяйстве.  
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АНАЛИЗ МЕТЕОУСЛОВИЙ СЕВЕРНОЙ ЗОНЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ ДЛЯ РАСЧЕТА 

ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВОК ЕСТЕСТВЕННОГО ХОЛОДА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ 

МОЛОКА И ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ 
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Abstract. This article presents the results of a study on the establishment of the laws of 

distribution of the values of average daily temperatures and ambient air velocities in the northern 

agro-climatic zone of Transnistria in the period 2014-2021 during the storage seasons of fruits and 

vegetables, when the average daily outdoor ambient temperature does not exceed the established limit 

for the storage of fruit and vegetable products. The establishment of the laws of the distribution of 

temperatures and air velocities is necessary for further calculation of the parameters of the use of ice 

storage facilities and natural cold installations (accumulators with water) for storing fruits and 

vegetables, as well as the duration of ice freezing in the ice storage facility. The article presents the 

results of the application of mathematical modeling methods for the studied time intervals, the 

distribution laws of these meteorological data are found. 

Keywords. Cooling of fruits and vegetables; energy-Saving systems; Installation of natural 

cold; Distribution law; Probability density function. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Применение экологически безопасных, неисчерпаемых и экономически выгодных 

источников энергии является актуальной проблемой сегодняшнего дня. Таким 

альтернативные источником энергии, созданным самой природой, является естественный 

холод. Он позволяет сэкономить электроэнергию и продлить моторесурс холодильного 

оборудования. Под естественным холодом подразумевается холод наружного воздуха с 

отрицательной температурой. Естественный холод можно использовать в различных сферах 

для технологических нужд, для хранения фруктов и овощей, для охлаждения молока, кроме 

этого использование естественного холода позволит сохранить биосферу.  

История применения естественных источников холода имеет многовековые традиции – 

мудрые китайцы использовали природный лёд за тысячу лет до нашей эры. В США впервые 

на коммерческой основе начался сбор льда с поверхности озёр и рек зимой 1799 года 

(ОБОЛЕНСКИЙ Н., 2006). 

Эффективность охлаждения естественным холодом зависит от климатических условий 

конкретного региона. В данной статье приведены результаты исследования метеоданных 

территории Приднестровья, которое проведено с целью рассчитать параметры установок 

естественного холода и льдохранилищ, отличающихся от установок искусственного холода 

простотой конструкции, требующей минимальных энергозатрат за счет эффективного 

использования природных ресурсов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Задачи исследования решаются с помощью методик исследования энергосберегающих 

систем для  хранения фруктов и овощей с применением естественного и искусственного 

холода (Волконович Л., 2017, Волконович Л., 2019), а также на основе обработки исходных 

данных с помощью существующих методов теории вероятностей, математической статистики 

и математического моделирования (Долгов Ю., 2011, Долгов Ю., 2015). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для северной агроклиматической зоны Приднестровья исследование метеоданных 

(среднесуточных значений температуры и скорости окружающего воздуха) проводилось для 

2014-2021 гг., а именно для таких периодов хранения фруктов и овощей, когда среднесуточная 

температура воздуха поднималась не выше +14 0С. Для данного исследования по северной 

агроклиматической зоне исходными данными являются среднесуточное значение 

температуры метеостанции г. Каменка за непрерывные периоды: 23.09.2014-23.04.2015 г., 

28.09.2015-06.04.2016 г., 19.09.2016-27.04.2017 г., 27.09.2017-23.04.2018 г., 23.09.2018-

25.04.2019 г.;  04.10.2019-23.04.2020 г.; 14.10.2020-29.04.2021 г. 

Для проверки  гипотезы о том или ином законе распределения температур окружающего 

воздуха, были произведены расчеты параметров исходной выборки (Долгов, 2015). А именно 

найдены количество интервалов группировки (разрядов гистограммы) k, величина разряда 

(шага гистограммы) C, математическое ожидание M[X], дисперсия S2, среднеквадратическое 

отклонение S, центральные моменты распределения μ2, μ3, μ4, основные моменты 

распределения r3, r4, асимметрия (мера косости) α, эксцесс (мера крутости) τ, значение 

масштабного числа ñ0. В первую очередь производилась проверка гипотезы о подчинении 

выборки нормальному закону распределения, затем закону Вейбулла, логарифмически 

нормальному закону распределения и т.д. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть 

гипотезу о том или ином законе распределения использован χ2-критерий Пирсона. 

Для удобства и краткости результаты расчетов параметров выборок всех сезонов 

периода 2014-2021 гг. представим в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры выборки сезонов хранения фруктов и овощей 2014-2021 гг. 
Параметр 

выборки 

23.09.2014-

23.04.2015 гг. 

28.09.2015-

06.04.2016 гг. 

19.09.2016-

27.04.2017 гг. 

27.09.2017-

23.04.2018 гг. 

04.10.2019-

23.04.2020 гг. 

14.10.2020-

29.04.2021 гг. 

N 213 192 221 207 203 198 

k  9 9 9 9 9 9 

C 3,6 3,8 3,74 3,63 2,33 3,29 

M[X] 3,6653 3,9900 3,2546 3,5930 5,6161 3,1052 

S2 33,9681 33,9029 44,7360 46,7496 25,0400 29,5637 

S 5,7530 5,7987 6,7218 6,8312 4,9314 5,4151 

μ3 –25,3384 –107,1034 –43,4622 –34,1848 14,6750 –74,7326 

μ4 3287,4523 4205,2530 4929,8559 6052,2673 1172,2636 3037,2274 

r3 – 0,1331 – 0,5493 – 0,1398 – 0,1072 0,1224 – 0,4707 

r4 3,0011 3,7192 2,4149 2,7792 1,9822 3,5323 

α – 0,1331 – 0,5493 – 0,1398 – 0,1072 –1,0178 – 0,4707 

 τ 0,0011 0,7192 – 0,5851 – 0,2208 0,7192 0,5323 

�̃�𝟎 52,8456 50,3418 49,1141 43,9225 50,3418 47,9756 

закон  нормальный Вейбулла нормальный нормальный Вейбулла нормальный 

𝝌𝒑
𝟐 3,50 8,22  6,25 9,92 12,28 8,23 

𝝌таб
𝟐  11,07 9,49 11,07 12,59 12,59 9,49 

 

Установленные функции плотностей вероятности, а также функции распределения за 

вышеуказанные периоды заданы в таблице 2. 
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Таблица 2. Функции плотностей вероятности и функции распределения за 2014-2021гг. 
период Функция плотности вероятности распределения Функция распределения 
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По найденному аналитическому выражению функций плотности вероятности 

исследованных периодов построены графики данных функций (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Графики функций плотности вероятности для сезонов хранения фруктов и 

овощей периода 2014-2021 гг. 
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По найденному аналитическому выражению функций распределения исследованных 

периодов построены графики данных функций (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Графики функций распределения для сезонов хранения фруктов и овощей 

периода 2014-2021 гг.  

Аналогичная работа была выполнена при установлении законов распределения 

скоростей окружающего воздуха. За третий и четвертый периоды выборка подчиняется закону 

распределения Вейбулла, а в остальные периоды – логарифмически нормальному закону. 

 

ВЫВОДЫ 

Снижение энергозатрат при хранении фруктов и овощей и при охлаждении молока 

может быть достигнуто при использовании энергосберегающих установок природного 

(естественного) холода. Однако для расчета параметров этих установок необходимо 

исследовать метеоусловия. В данной статье приведены результаты такого исследования для 

территории северной агроклиматической зоны Приднестровья. Изложены результаты по 

установлению экспериментальных законов распределения среднесуточных значений 

температуры и скорости окружающего воздуха в течение сезонов хранения фруктов и овощей 

за период 2014-2021 гг., найдены уравнения функции плотности вероятности и функции 

распределения. Проверена и подтверждена адекватность каждой полученной математической 

модели. Продолжение исследования – выполнение расчетов таких параметров установок 

естественного холода и льдохранилищ как продолжительность использования установок 

естественного холода, продолжительность использования льдохранилищ, а также 

продолжительность намораживания льда в льдохранилище.   
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА УЧЕТА, ТРАНСПОРТИРОВКИ, ОЧИСТКИ  И ОХЛАЖДЕНИЯ 

МОЛОКА НА ФЕРМАХ. 

 

В. СЛИПЕНКИ; А. КИРСАНОВА; А. ВОЛКОНОВИЧ;  

О. ВОЛКОНОВИЧ; Н. УРСАТИЙ;  

И. ВОЛКОНОВИЧ; Н. МАНКУШ; Л. МАНКУШ 
Государственный Аграрный Университет Молдовы 

 

Abstract. The paper considers the analysis of the process of accounting, transportation, 

cleaning and cooling of milk on farms. It is shown that, in order not to engage in alteration of all 

equipment and technology at the first stage of using natural cold, it is necessary to justify the 

requirements for the cooling system and develop recommendations on how to fit a new source of cold 

into the existing standard schemes, ensuring the efficiency of the processing and accumulation of 

natural and artificial cold. 

Key words: Accounting, transportation, cleaning and cooling of milk; Accumulative - 

regulating capacities HPE; Refrigeration units; Natural cold systems; Accumulation of natural and 

artificial cold; 

 

 BBЕДЕНИЕ   

Наиболее неблагоприятными в экологическом отношении операциями технологических 

линий являются операции учета. На этих операциях происходит максимальный контакт 

обрабатываемого молока с поверхностью потенциального загрязнения с воздухом и 

внутренней поверхностью молочного оборудования. 

Существенное влияние на качество молока оказывает система транспортировки его к 

обрабатывающему оборудованию. Она включает трубопроводы, накопительно - 

регулирующие емкости (НРЕ) и аппаратуру для коммутации потоков.  

Функционирование технологических линий обработки молока характеризуется 

случайными потоками продукта [2,3]. Для стабилизации режимов тепловой обработки молока 

необходимо преобразовывать случайные потоки, поступающие с доильных установок, в 

детерминированные (периодические или равномерные). 

Поэтому НРЕ вынужденно ставят для согласования производительности машин и 

агрегатов. 

Необоснованное увеличение их вместимости связано со значительной потерей 

молочного жира, энергии, моющих растворов, воды и производственных площадей. 

В процессе обработки молоко должно очищаться от несвойственных ему компонентов, 

как попадающих в молоко из организма животного (вредных микроэлементов, лекарственных 

веществ, ингибиторов, токсинов, веществ, обуславливающих пороки вкуса и запаха), так и 

компонентов, попадающих в молоко из окружающей среды (частицы корма, подстилки, 

различные микроорганизмы и т.п.).  

Улучшение качества молока требует совершенствования методов очистки 

непосредственно после выдаивания на фермах. 

Охлаждение молока продолжает относится к числу экологически опасных энергоемких 

и трудоемких процессов. Низка еще надежность холодильных установок, работающих в 

технологических линиях. Новые холодильные установки на фермах составляют лишь 10%. 

Важнейшим альтернативным источником технологического холода является 

естественный (природный) холод. Основные его преимущества: простота обслуживания и 

ремонта оборудования; доступность; высокая надежность охлаждающих систем; способность 

к непрерывному акумулированию холода; экономия электроэнергии и дефицитного 

холодильного оборудования, материалов (масло, фреон); низкая себестоимость холода. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Анализ процесса учета, транспортировки, очистки и охлаждения молока на фермах 

выполнен на основе изучения технической зарубежной и отечественной литературы в данной 

области. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Учет молока 

Наиболее неблагоприятными в экологическом отношении операциями технологических 

линий являются операции учета. На этих операциях происходит максимальный контакт 

обрабатываемого молока с поверхностью потенциального загрязнения с воздухом и 

внутренней поверхностью молочного оборудования. Особенно неблагоприятны в 

экологическом отношении устройства типа УЗМ-1, АДМ-52 и молочные весы СМИ-500. Эти 

устройства требуют больших затрат рабочего времени на эксплуатацию, трудно промываются 

при циркуляционной промывке, имеют высокую стоимость. Применение этих устройств 

увеличивает бактериологическое загрязнение молока, расход воды, энергии, моющих средств 

[1,2,6].  

Точный учет надоенного молока - одна из наиболее сложных и ответственных операций 

на ферме, важнейшее условие правильной организации производства. Специфические условия 

фермских молочных блоков и технологических линий предъявляют особые требования к 

измерительным устройствам для учета молока от каждой коровы, от группы коров, 

закрепленных за одной дояркой и обш;ий (коммерческий) учет. Учет молока на фермах 

производится на трех уровнях: на уровне индивидуального, группового и общего 

(коммерческого) учета молока.  

Информация об индивидуальном удое коров на фермах необходима для ведения 

племенной и зоотехнической работы, определения рациона кормления коров, режима их 

содержания и, в конечном итоге, оказывает непосредственное влияние на количество и 

качество получаемого молока на ферме. Для индивидуального учета молока при доении в 

стойлах используются счетчики типа УЗМ-1.  

Недостатками индивидуальных счетчиков молока, используемых на молочных фермах 

при проведении контрольных доек являются их высокая материалоемкость, большие 

габариты. Это делает их неудобными при эксплуатации. Эти счетчики обладают высокими 

погрешностями, особенно при отклонении устройства от вертикального положения, что 

отрицательно сказывается на точности их показаний. Такое положение требует создания 

нового класса приборов свободных от этих недостатков.  

Для общего учета молока широко используются молочные весы типа СМИ-250 и СМИ-

500, входящие в типовые комплекты оборудования технологических линий обработки молока. 

Весы СМИ-500 с молокоприемным баком БМ-1000 имеют большую поверхность контакта 

молока с окружающей средой. Они громоздки, требуют больших площадей. Взвешивание на 

них требует больших затрат ручного труда, они имеют открытые ванны для сбора и 

взвешивания молока, при этом разрывается технологический поток. Их использование делает 

невозможной автоматическую циркуляционную промывку. Устаревшая система  путем 

накопления молока в ванне и взвешивания должна быть заменена современными 

компактными устройствами дистанционного учета, обеспечивающими учет молока 

изолировано от окружающей среды при минимальном контакте с поверхностью 

оборудования.  

 Транспортировка молока.  

Существенное влияние на качество молока оказывает система транспортировки его к 

обрабатывающему оборудованию. Она включает трубопроводы, накопительно - 

регулирующие емкости (НРЕ) и аппаратуру для коммутации потоков.  

Функционирование технологических линий обработки молока характеризуется 

случайными потоками продукта [2,3]. Для стабилизации режимов тепловой обработки молока 
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необходимо преобразовывать случайные потоки, поступающие с доильных установок, в 

детерминированные (периодические или равномерные). 

 Поэтому НРЕ вынужденно ставят для согласования производительности машин и 

агрегатов. 

 Необоснованное увеличение их вместимости связано со значительной потерей 

молочного жира, энергии, моющих растворов, воды и производственных площадей. 

 Они имеют большие размеры и непосредственный контакт с окружающим воздухом, 

что ухудшает санитарное качество молока, особенно в летнее время, и приводит к его потерям. 

На стенках НРБ оседает молочная пена, в которой содержится до 30% молочного жира [7], 

который сбрасывается в канализацию при промывке. 

 Промывка НРЕ связана со значительными затратами рабочего времени , промывочных 

растворов и воды. Современные системы дискретного и аналогового регулирования приводов 

позволяют агрегатировать молочные машины, т.е. совмещать их функции, например, учета и 

перекачки молока, 

а также автоматически регулировать величину расхода насосных агрегатов. Это дает 

возможность создать поточно-транспортные системы с высоким быстродействием и 

качеством регулирования.  

Вместимости НРЕ таких систем могут быть существенно уменьшены. 

 При этом сокращается контакт молока с поверхностью молочного оборудования и 

воздухом, уменьшается общее время его обработки и промывки оборудования. Это позволяет 

снизить потери молочного жира, бактериальную обсемененность молока, а также сократить 

расход промывочных растворов и воды  

 Очистка молока.  

В процессе обработки молоко должно очищаться от несвойственных ему компонентов, 

как попадающих в молоко из организма животного (вредных микроэлементов, лекарственных 

веществ, ингибиторов, токсинов, веществ, обуславливающих пороки вкуса и запаха), так и 

компонентов, попадающих в молоко из окружающей среды (частицы корма, подстилки, 

различные микроорганизмы и т.п.).  

Улучшение качества молока требует совершенствования методов очистки 

непосредственно после выдаивания на фермах. 

 Очистка проводится тремя основными методами: методом фильтрации, центробежная 

очистка, комбинированная очистка [3,4]. По существующим требованиям, очистка молока 

входит в его первичную обработку на всех животноводческих фермах. В этой связи очистке 

молока должно уделяться особое внимание, выполнение которой прямо связано с качеством 

молока и вырабатываемых молочных продзтстов.  

Особые требования предъявляются к очистке молока от грубых примесей (частицы 

соломы, подстилки и др.) до тонкого фильтрования (до 40 мкм). Наилучшими 

характеристиками обладают центробежные очистители (такие как сепаратор-нормализатор-

сливкоотделитель Ж5-ОСЦ-1 производительностью до 1 т. молока в час). Недостатком этих 

устройств является их относительная сложность, связанная с эксплуатацией быстроходных 

электромеханических систем с использованием мультипликаторов. На малых фермах, где 

используется до 70...80% доильные установки с переносными ведрами АД-100А, ДАС-2Б, 

ДАС-2В молоко очищают и охлаждают следующим образом:  

- фильтрацией через цедилки при выливании из доильных ведер во фляги, которые 

устанавливают в ванне с проточной водой;  

- подачей под воздействием вакуума и насоса через очистительную установку в 

резервуар-охладитель или резервуар-термос.  

- подачей самовсасывающим насосом типа 36МЦС-12-9 в центробежный 

молокоочиститель типа 0М-1А или ОМА-ЗМ, который прогоняет очищенное молоко через 

проточный пластинчатый охладитель.     Менее эффективен и наиболее трудоемок первый из 

перечисленных способов обработки молока. При этом способе очистки трудно получить 

молоко, соответствующее требованиям ГОСТ 13264-98 [4]. При втором способе очистки 
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затраты труда на обработку молока составляют не менее 1,2... 1,4 чел. ч при каждой дойке. 

Затраты труда при третьем способе очистки составляют 1,1... 1,15 чел. ч. Эффект очистки у 

сепараторов-сливкоотделителей значительно хуже, чем у сепараторов - молокоочистителей. 

Основная причина заключается в недостаточной длине участка выделения механических 

загрязнений у сепараторов-сливкоотделителей.  

Необходимый для выделения "грязевой частицы" TOK выделения в сепараторе-

сливкоотделителе составляет, как правило, лишь около 1/4 участка выделения сепаратора 

молокоочистителя.  

Следовательно, выходящие сливки имеют высокое содержание немолочных 

компонентов. Учитывая, что на фермах в колхозах в основном нашли применение 

пастеризационно-охладительные установки и сепараторы небольшой производительности 

(обычно 1,0 м/ч) с ручной выгрузкой осадка, а время их непрерывной работы превышает 

допустимое время работы в 2-5 раза, что приводит к снижению эффекта очистки молока и 

загрязнению сырья и сепаратора. С точки зрения требований бактериологии сепараторы - 

молокоочистители с ручной выгрузкой осадка обладают небольшим сроком непрерывной 

работы без останова и мойки. Поэтому фильтры дают сравнимый с сепаратором - 

молокоочистителем эффект очистки в течение одного времени (около 2 часов). Стоимость 

фильтра относительно невысока и отличается от стоимости сепаратора на порядок в меньшую 

сторону. В тоже время эксплуатационная надежность сепаратора - молокоочистителя 

оценивается выше, чем фильтра, но требует значительно больше эксплуатационных затрат 

(обслуживание, электроэнергия, наладка и т.п.).  

Как показывает проведенный анализ недостатком существуюших фильтров является 

невозможность регулирования степени очистки, быстрое забивание фильтруюп];их элементов 

крупными частицами примесей. Это приводит к сокращению требуемого интервала времени 

между очисткой фильтров, уменьшению их надежности в процессе эксплуатации, снижению 

производительности и технических характеристик всей технологической линии.  

Охлаждение молока.  

Охлаждение молока продолжает относится к числу экологически опасных энергоемких 

и трудоемких процессов. Низка еще надежность холодильных установок, работающих в 

технологических линиях. Новые холодильные установки на фермах составляют лишь 10% [4]. 

Низкая надежность приводит к большим потерям молока, молочной и другой 

сельскохозяйственной продукции. Наиболее распространенными в сельском хозяйстве 

являются парокомпрессионные холодильные системы типа АВ-30, ТХУ-14, ТХУ-16, ТХУ-23, 

МКТ-20, МВТ-20, МВТ-14, УВ-10 и др. с водяным и воздушным охлаждением конденсатора. 

Высокая экономичность этих систем может быть обеспечена только при интенсивном 

охлаждении и конденсации хладоагента в конденсаторах этих систем. Применение для этих 

целей специальных градирен для охлаждения "оборотной" воды неэффективно, они весьма 

сложны в эксплуатации, энергоемки, имеют высокую стоимость и на большинстве ферм не 

работают. Поэтому на большинстве ферм, использующих холодильные парокомпрессорные 

системы с водяным охлаждением конденсатора, используется вода из системы водоснабжения 

фермы. Это приводит к большим потерям воды, заболачиванию местности, ее экологическому 

загрязнению. В зависимости от хладопроизводительности установки, на охлаждение 

конденсатора расходуется в среднем от 5000 до 15000 м3 воды в год.  

Важнейшим альтернативным источником технологического холода является 

естественный (природный) холод. Основные его преимущества: простота обслуживания и 

ремонта оборудования; доступность; высокая надежность охлаждающих систем; способность 

к непрерывному акумулированию холода; экономия электроэнергии и дефицитного 

холодильного оборудования, материалов (масло, фреон); низкая себестоимость холода. 

Применение высокоэффективных систем охлаждения с одновременной утилизацией тепловой 

энергии молока для подогрева воды, используемой для поения животных, подмыва вымени и 

промывки молокопроводных систем, существенно улучшает энергетический баланс линий. 
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При этом утилизация тепла может осуществляться как в обычных теплообменниках, так и в 

холодильных установках, используемых в качестве тепловых насосов.  

Применение систем естественного холода позволяет приблизить холодильные системы 

к местам производства и хранения сельхозпродукции. В настоящее время на фермах возросла 

потребность в холодильном оборудовании использующем воздушные, испарительные, 

водяные, ледяные и грунтовые воды естественного охлаждения, что позволит сделать 

естественный (природный) холод основным при охлаждении и хранении сельхозпродукции. 

Естественный холод может быть широко использован практически на всей территории Р.М. 

Исследования проведенные в последние годы показали [3,4,5], что весьма перспективным 

является создание комбинированных технологий охлаждения молока блочно-модульного типа 

с высокоэффективными роторными аэродинамическими распылителями и водоэжекторами 

совместно с аккумуляторами холода использующими лед в качестве аккумулирующего тела. 

Источники искусственного холода и тепла в таких системах работают в качестве доводчиков. 

Приемник естественного холода устанавливается на открытом воздухе вне производственного 

помещения, а подзарядная холодильная установка в производственном помещении. Такие 

системы обладают преимуществами, которых не имеют существующие холодильные машины. 

 

ВЫВОДЫ 

Использование нового источника холода повлекло за собой изменение технологии 

обработки и охлаждения молока и всего оборудования, что усложнило структуру линий. Для 

того, чтобы на первом этапе использования естественного холода не заниматься переделкой 

всего оборудования и технологии, необходимо обосновать требования к системе охлаждения 

и разработать рекомендации, как вписать новый источник холода в существующие типовые 

схемы, обеспечив эффективность процесса обработки и аккумуляции естественного и 

искусственного холода.  
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METODOLOGIA DE MĂSURARE A REZISTENȚEI IZOLAȚIEI INSTALAȚIILOR 
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Abstract: The paper presented a study of synchronous machines with permanent magnets and 

axial magnetic flux for its implementation in the supply of electricity to agricultural consumers. 

Different topologies of these machines were analyzed using the toroidal stator winding. We came up 

with proposals to improve the topology of the synchronous generator with a stator and two rotors 

with permanent magnets in the NN-SS system by installing permanent magnets in the form of a pod. 

The installation of permanent magnets in the proposed form allows us to increase the power produced 

by the studied generator without changing its basic dimensions. 

Keywords: Electrical installation, insulation, megahmmeter, cable, conductors, electricity, 

safety standard. 

 

INTRODUCERE 

Dezvoltarea și automatizarea industriei agricole duce la creșterea unităților de instalații electrice 

în acest domeniu. Supravegherea tehnică a acestor instalații este vitală atât pentru agricultorii care o 

exploatează. 

Buna funcţionare a instalațiilor electrice va fi permanent asigurată prin efectuarea reviziilor 

obligatorii a aparatelor și utilajelor respective. Deteriorarea sau îmbătrânirea izolaţiei utilajelor 

electrice poate duce la traumatism,  avarii, incendii și alte urmări nedorite. Accelerarea  procesului 

de îmbătrânire a izolației este influențată de  o mulțime de factori :  Umiditate, temperatură, 

exploatarea   nesatisfăcătoare  a instalațiilor electrice,  acțiunea chimică şi organică  a mediului 

înconjurător,  acţiunea mecanică s.a. 

Măsurarea rezistentei izolaţiei se face in curent continuu. Din cauza valorilor mari ale 

rezistentei de izolaţie (materialele izolante de calitate pot avea rezistente de izolație de 1010...1020Ω), 

sunt necesare tensiuni ridicate şi instrumente sensibile. Tensiunea de măsurare se adopta în funcţie 

de tensiunea nominală a echipamentelor încercate, dar nu mai mică de 100V [1]. 

Pentru preîntâmpinarea urmărilor nedorite, ca urmare  a „învechirii” izolaţiei,  documentația 

unificată  de  normative tehnologice (РД 34.45-51.300-97) şi alte documente  călăuzitoare prevăd 

volumele, normele, controlul permanent şi periodic a stării izolaţiei  electrice. 

Încercările electrice a izolației utilajului electric și ridicarea probelor uleiului de transformator 

din rezervoarele acestora pentru analiza chimică trebuie efectuate la temperatura izolației nu mai mica 

de 5 0C, cu excepția cazurilor când cerințele normative necesită temperaturi mai ridicate. 

Caracteristicile rezistenței izolației utilajului electric se recomandă a fi măsurate după o schemă tipică 

și la aceeași temperatură. Până la efectuarea încercărilor și măsurărilor la utilajele electrice (cu 

excepția mașinilor electrice rotative care se află în exploatare  și pentru alte cazuri indicate în 

normative) partea exterioară a izolației utilajelor trebuie să fie curățată de colb și murdărie, cu 

excepția cazurilor, când încercările și măsurările se efectuează prin metode ce nu necesită 

deconectarea utilajului electric.  

Rezistenţa minimă a izolaţiei electrice pentru diverse aparate, electroconsumatori, cabluri si fire 

electrice sunt citate: în cap.1.8„NAIE” și în „NE1-01:2019”. 

Conform NE1-01:2019 se recomanda măsurarea rezistenței izolației cu megaohmmetrul, iar 

rezultatul corect, a măsurărilor rezistenţei izolaţiei electrice,  este valoarea primită după 60 secunde 

de la începutul măsurărilor,  fiindcă după perioada indicată de timp curenţii de scurgere provocaţi de 

fenomenul de polarizare se sting. 
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MATERIALE ŞI METODE 

Măsurarea rezistenţei electrice a izolaţiei se efectuează cu aparatul de măsurat  

„Megohmmetru”, în Republica Moldova cele mai răspândite megohmmetre folosite sunt cele de 

producţie sovietica M-4100/1-5 şi ceva mai noi analogice celor sus numite de producţie Ucraineană 

ЭС-0202/1-Г şi  ЭС-0202/2-Г. La megohmmetrele sovietice numărul de după bară reprezintă 

tensiunea de la bornele aparatului: M-4100/1  -- 100V;  M-4100/2  -- 250 V; M-4100/3  -- 500V; M-

4100/4  -- 1000V; M-4100/5  -- 2500V. Megohmmetrele de producţie Ucraineană reprezintă o 

modernizare a acelor sovietice si sunt de două tipuri:  ЭС-0202/1-Г- care are diapazoanele de tensiuni 

la borne de 100V; 250 V; 500V; şi ЭС-0202/2-Г- care are diapazoanele de tensiuni la borne de 500V; 

1000 V; 2500V;   

În lucrare se analizează variantele şi particularităţile de folosire a megohmmetrului din  seria 

ЭС-0202/2-Г care este utilizat pentru măsurarea rezistenţei electrice a izolaţiei a diferitor instalaţii 

electrice (tab.1). 

Tabelul 1 

 

Aparatul de măsurat de modificaţia dată poate fi utilizat începând cu temperaturi de la -30 ºC 

până la +50 ºC cu umiditatea relativă a aerului până la 90%.  Diapazonul de măsurări este de la 0 până 

la 10000 MΩ, cu tensiunea de ieşire 500 ±50 V;1000 ±100V; 2500 ±250V. Regimul de lucru a 

megohmmetrului este intermitent: măsurarea – 60 sec, pauză – 120 sec, viteza de rotaţie a 

generatorului megohmmetrului în timpul măsurărilor trebuie să fie cuprinsa între 120 -144 rot/min 

[4].  

Poziţia de lucru : se aşează în poziţie orizontală pe o suprafaţă netedă şi dură 

Pe panoul frontal sunt dispuse: 

dispozitiv de calcul; 

nişe pentru conectarea firelor de unire cu obiectul  verificat; 

organele de comandă; 

Comanda aparatului de măsurat:   

 - Întrerupătorul diapazoanelor de măsurare pe două scări: 

Pentru măsurarea rezistenţei pe intervalele (0-50) MΩ 

Pentru măsurarea rezistenţei pe intervalele (50-10000) MΩ; 

 - Întrerupător de tensiune 500V, 1000V, 2500V. 
 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

 Măsurările rezistenţei electrice a izolaţiei la aparatele electrice cu tensiuni cuprinse între 100V. 

şi 380V , cât şi a electroinstrumentului manual, lampei portative cu utilaj augziliar, transformatoarelor 

de sudat se efectuează cu megohmmetrului la tensiunea de 500V. 

Conform anexei 2, tabelul 39 „NE1-01:2019”  rezistenţa izolaţiei aparatelor electrice cu 

tensiuni cuprinse între 100V. şi 380V trebuie sa corespundă standardelor sau cerinţelor din fabrică 

pentru fiecare aparat in parte, dar să nu fie mai mică de 0.5 MΩ. 

Nr. 

 

Denumirea aparatelor şi utilajului, 

cablurilor si firelor, reţelelor. 

Tensiunea 

Megometrul

ui  (V) 

Argumentare 

Conform normelor 

1. 
Electroinstrument manual, lampă portativă cu 

utilaj augziliar, transformatoare de sudat ş.a. 
500 

Anexa 2 tab. 39„NE1-

01:2019”; 

2. 

Motoare electrice; Plite electrice de uz casnic, 

Ascensoare,  Cabluri de forta si iluminat(cu 

sectiunea de pâna la 16 mmp), fire electrice în 

panouri, reţele secundare ş.a. 

1000 

Punctul 1.8.37 tab1.8.34 

„NAIE” 

Anexa 2 tab. 39„NE1-

01:2019” 

3 
Cabluri de forţă (cu sectiunea mai mare de  16 

mmp) şi condensatoare ş.a. 
2500 

Punctul 1.8.40 art. .2 

„NAIE” 

Punctul 1.8.30 art.1 

„NAIE” 
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Pentru electroinstrumentul manual, lampe portative cu utilaj augziliar, transformatoare de sudat 

rezistenţa : 

- izolaţiei de pe conductoarele de curent    ≥2MΩ 

- izolaţiei suplimentare                                 ≥5MΩ 

- izolaţiei suplimentare îmbunătăţită          ≥7MΩ 

 Pentru instrumente măsurările se fac intre bobine împreună cu conductoarele de forţă şi carcasă 

sau pârtile exterioara metalice a instrumentelor. 

Pentru transformatorul de sudat măsurările se efectuează între bobina primară şi cea secundară, 

cit şi între fiecare bobină si carcasa aparatului de sudat. Măsurările se efectuează nu mai rar de o dată 

la 6 luni. 

Măsurarea rezistenței izolației la motoarele electrice de curent alternativ cu tensiunea nominală 

până la 660 V se efectuează cu megaommetru de 1000 V, iar la motoarele cu tensiunea nominală mai 

mare de  660 V se efectuează cu megaommetru de 2500 V [2]. 

Conform  cerintelor  ”NAIE” pentru motoarele electrice de curent alternativ cu tensiunea 

nominală până la 660 V in cazul că motorul este rece(10-30 0C) rezistența izolației nu trebuie să fie 

mai mică de 1 Mohm, iar la o temperatura 600 C nu trebuie să fie mai mică de 0.5 Mohm. 

La motoarele cu o tensiune mai mare de 660V rezistenta izolației nu se normează, dar trebuie 

de luat în considerație necesitatea de uscare. 

Pentru a determina nivelul de umiditate avem nevoie de următoarele mărimi: 

-valoarea stabilizata a rezistentei de izolație măsurată după 60 sec, de la aplicarea tensiunii 

înalte continue –R60 

-coeficientul de absorbție, adică raportul rezistentei de izolație, măsurată după 60 sec, R60 si 

rezistența măsurată la 15 sec, R15 – de la aplicarea tensiunii înalte continue;   Kab= R60/ R15. Înfășurarea 

poate fi considerat suficient de uscat dacă Kab corespunde cerințelor  p.1.8.15 tabelul 1.8.9. din 

”NAIE”, un coeficient de absorbție mic, apropiat de 1, indică o umezire a izolației sau un defect de 

izolație [1]. 

Mărimea izolația înfășurării rotorice nu se normează, măsurarea rezistenței izolației acestei 

înfășurări se face la motoarele sincrone și la motoarele asincrone cu rotor fazic la care tensiunea 

nominală este de 3000V și mai mare sau puterea de 1000 kW și mai mare cu ajutorul megohmmetrului 

de 1000V. 

Măsurarea rezistenţei  izolaţiei la utilajele electrice frigorifice, utilajele electrice de ridicat, de 

transportat, la reţele electrice de forţă şi de iluminare, panouri de distribuţie, șine şi conductoare de 

curent se efectuiază la instalaţiile nou instalate, reconstruite, la reparația capitală şi reglementară, dar 

nu mai rar decât o dată în 12 luni în condiţiile de exploatare. 

Normativele rezistenţei izolaţiei instalaţiilor sus menționate se consideră satisfăcătoare, dacă 

este mai mare sau egală cu 0.5 MΩ iar ăsurările se efectuează cu megohmmetrului la tensiunea de 

1000V [2]. 

La circuitele secundare de comandă, protecție, măsurări, automatizare și altele circuite a 

instalațiilor frigorifice, cât și a altor instalații electrice agroalimentare se permite de a nu efectua 

măsurările rezistenței izolației dacă pentru aceasta este nevoie de un volum mare de lucru pentru 

demontarea schemei, dacă aceste scheme sunt protejate de siguranțe fuzibile sau întrerupătoare care 

au caracteristici inverse celor de curent. Verificarea stării acestor circuite, utilaje și aparate electrice 

se efectuează cu o atenție sporită vizual pe exterior nu mai rar de o dată pe an.  În cazul când exista 

nulul legat la pământ verificarea se efectuează concomitent cu încercările de apreciere a acționării 

protecției la instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ. 

Rezistența izolației: 

șinelor de curent continuu, șinelor de tensiune din cutiile de comandă( deconectate de la 

circuite) se efectuează cu megaommetru de 500V sau 1000V și trebuie să fie egală sau mai mare de 

10 MΩ  

circuitelor de comandă, protecție, automatizare telemecanică si de excitație a mașinilor de 

curent continuu cu tensiuni cuprinse între 500V și 1000V, conectate la circuitul de curent de bază se 

efectuează cu megaommetru de 500V sau 1000V și trebuie să fie egală sau mai mare de 1 MΩ, iar 
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pentru circuitele menționate cu tensiunea până la 60 V care normal sunt alimentate de la o sursa 

suplimentară se efectuează cu megaommetru de 500V și trebuie să fie egală sau mai mare de 0,5 MΩ 

circuitelor, ce conțin elemente microelectronice, calculate la tensiunea de lucru mai mare de 60 

V se efectuează cu megaommetru de 500V și trebuie să fie egală sau mai mare de 0,5 MΩ, iar pentru 

cele calculate la tensiunea de lucru de 60 V și mai mică se efectuează cu megaommetru de 100V și 

trebuie să fie egală sau mai mare de 0,5 MΩ 

Pentru cazanele, plitele și cuptoarele electrice măsurările electrice se efectuează  nu mai rar 

decât o dată în 12 luni, aceste se efectuează  când utilajul se afla in stare fierbinte. Conform anexei 2, 

tabelul 39 „NE1-01:2019” rezistenţa izolaţiei utilajelor sus menționate se consideră satisfăcătoare, 

dacă este mai mare sau egală cu 1 MΩ. Măsurările se efectuează cu megohmmetrului la tensiunea de 

1000V [2]. 

Rezultatele măsurărilor rezistenţei electrice a izolaţiei utilajelor electrice descrise mai sus se 

înscriu în tabelul 2 în dependență de numărul de faze si tipul schemei electrice. 

 Tabelul 2 

№ 

d/o 

Denumirea circuitului măsurat, 

tensiunea nominală 

UMΩ, 

V 

Rezistența de izolație MΩ 

L
1
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2
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2
-L

3
 

L
3
-L

1
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1
-N

  

(P
E

N
) 
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2
-N

 

(P
E

N
) 

L
3
-N
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E

N
) 

L
1
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E
 

L
2
-Р

Е
 

L
3
-Р

Е
 

N
-P

E
 

Rizo 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Cu 5 fire/borne  + + + + + + + + + +  

 Cu 4 fire/borne  + + + + + +      

 Cu 3 fire/borne     +   +   +  

 Cu 2 fire/borne     +        

Măsurările rezistenţei electrice a izolaţiei liniilor de cablu de forţă cu secțiunea conductorilor 

ma mare de 16mmp se efectuează la tensiunea megohmmetrului de 2500V, în decursul unui minut. 

Măsurările se fac pe cablurile deconectate de reţea şi descărcate de sarcină electrică.  

   Măsurările rezistenţei electrice a izolaţiei liniilor (fig. 1) : 

de cablu  monofilare, fără ecran (înveliş, armură), care sunt instalate în pământ, se efectuează  

între fir şi “pământ”;  

de cablurile monofilare montate în mediul aerian, măsurările rezistenţei electrice a izolaţiei – 

nu se efectuează. 

de cablu  monofilare, cu ecran (înveliş, armură), se efectuează  între fir şi ecran  

de cablu  multifilare, fără ecran (înveliş, armură), se efectuează  între un fir şi celelalte fire unite 

între ele. 

de cablu  multifilare, cu ecran (înveliş, armură),se efectuează  între fiecare fir şi celelalte fire 

unite între ele şi ecran (înveliş, armură). 

 
Fig. 1 Măsurarea rezistenţei electrice a izolaţiei intre liniilor de cablu cu megohmmetrul 

a) fără ecran       b) cu ecran 
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Între prima şi a doua măsurare, liniile de cablu se descarcă de sarcina electrică prin unirea  

tuturor  părţilor metalice a cablurilor între ele şi priza  de pământ nu mai puţin de cât pe 2 minute. 

Rezistența izolaţiei liniilor de cablu cu tensiunea până la 1kV se consideră satisfăcătoare, dacă 

nu este mai mică de 0.5 MΩ., pentru cablul cu tensiunea mai mare de 1 kV aceasta rezistență nu se 

normează, însă măsurările ei trebuie efectuate până și după încercarea cablului cu tensiuni înalte [1].   

La cablurile de 3-10 kV cu izolație din cauciuc măsurările se efectuează după fiecare reparație, 

care nu sunt legate de remontarea cablului, până la începerea sezonului (pentru utilajele de sezon) și 

nu mai rar de o dată pe an pentru instalațiile staționare. 

       Măsurările rezistenţei electrice a izolaţiei la condensatorii de forţă se efectuează la fel cu 

megohmmetrul la tensiunea de 2500 V conform Fig. 2.  Pentru a nu pune ]n pericol personalul înainte 

de măsurare, este necesar în prealabil descărcarea condensatorului verificat  prin  unirea  bornelor cu 

pământul. Rezistenţa electrică a izolaţiei la condensatoarele “trifazate” se măsoară  succesiv  între 

fiecare pereche de borne  unite cu corpul şi a treia bornă   

Măsurările rezistenţei electrice a izolaţiei la condensatoarele de forţă se îndeplinesc  după 

graficul de reparaţii curente, dar nu mai rar de o dată pe an. 

Rezistenţa electrică a izolaţiei  între borne şi corpul condensatorilor trebuie să corespundă  

 cerinţelor instrucţiunilor uzinei  producătoare . 

 
Fig. 2 Măsurarea rezistenţei electrice a izolaţiei condensatoarelor de forță 

 

Rezultatele măsurărilor rezistenţei electrice a izolaţiei liniilor de cablu şi a condensatorilor de 

forţă se înscriu în tabelul 3 în dependență de tipul acestora. 

Tabelul 3                                                                                    

№ 

d/o 

Denumirea rețelei 

măsurate, tensiunea nominală 

UMΩ, 

V 

Rezistența de izolație, MΩ 
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+
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P
E

-
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+

L
2
+

L
3
+

N
) 

Rizo 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1 Cu 5 fire/borne  + + + + +  

2 Cu 4 fire/borne  + + + +   

3 Cu 3 fire/borne  +   + +  

4 Cu 2 fire/borne  +   +   

 

Efectuarea măsurarrilor rezistenței izolației înfășurărilor transformatorului de putere ce 

alimentează fermele agricole, fabricile agroindustriale și alte obiective agricole căt și non agricele se 

efectuează până și după reparația acestuie, cu determinarea raportului R60/R15 (R60 - aloarea stabilită 



391 

a rezistentei izolație măsurate după 60 sec, R15 - valoarea stabilită a rezistentei izolație măsurate după 

15 sec)- Valoarea minimă permisă a rezistenței izolației pentru punerea în exploatare a 

transformatorului după reparația capitală este reglementată de mărimile indicate în tabelul 4  

Tabelul 4 

Tensiunea nominală a înfășurării 

de înaltă tensiune, kV 

Valoarea rezistenței izolației R, (MΩ) la 

temperatura înfășurării, 0C 

10 20 30 40 50 60 70 

Pâna la 35 450 300 200 130 90 60 40 

110 900 600 400 200 180 120 80 

Mai mare de 110 Nu se normează 

 

La reparațiile curente și între reparații mărimea rezistenței izolației R60 și raportul R60/R15 nu se 

normează, dar acestea nu trebuie să se micșoreze pe timpul exploatării mai mult de 30 %, dar trebuie 

de luat în considerație toți parametrii izolației și de-i comparat cu datele obținute la măsurările 

precedente. 

Măsurările se efectuează cu megaommetru de 2500V, conform tabelului 6  

Tabelul 6                                        

Consecutivitatea 

măsurărilor 

Transformator cu două bobine  Transformator cu trei bobine 

Înfășurarea 

expusă 

măsurărilor 

Partea 

împământată a 

transformatorului 

Înfășurarea 

expusă 

măsurărilor 

Partea 

împământată a 

transformatorului 

1 JT Rezervor, ÎT JT Rezervor,MT, ÎT 

2 ÎT Rezervor, JT MT Rezervor, JT, ÎT 

3 (JT+ÎT)* Rezervor ÎT Rezervor, JT, MT 

4   (JT+MT)* Rezervor, JT 

5   (JT+MT+ÎT)* Rezervor 

 

La reparațiile curente măsurările se efectuează dacă pentru acesta nu este necesar de demontat 

schema transformatorului. Pentru transformatoarele cu tensiunea de 220 kV măsurarea rezistenței 

izolației se recomandă de a o efectua la temperaturi nu mai mici de 30 0C, iar pentru cele cu tensiunea 

până la 150kV  la temperaturi nu mai mici de 10 0C. 

Mărimea rezistenței izolației utilajului din apropierea înfășurărilor care pot provoca scurtcircuit 

nu se normează, aceste măsurări se efectuează cu megohmmetre cu tensiunea de 1000V sau 2500 V., 

pentru transformatoarele cu răcire în ulei aceste măsurări se efectuează doar la reparațiile capitale, iar 

pentru cele cu răcire în aer și la reparațiile curente. 

Până la începutul lucrărilor de măsurări  a rezistenţei electrice a izolaţiei, e necesar de a 

deconecta  de la reţeaua de alimentare instalaţia electrică care va fi supus măsurărilor. De a atârna în 

locurile de deconectare placardele necesare conform regulilor. Se verifica lipsa tensiunii la instalaţia 

electrică şi se îndeplinesc  toate cerinţele de securitate conform Normelor de Securitate la Exploatarea 

Instalatiilor Electrice (NE1-02:2019). Apoi se deşurubează toate becurile electrice dacă există în 

circuitul care urmează a fi supus măsurărilor electrice se şuntează diodele din circuit, se deconectează 

consumatorii, aparatele de măsurat, de evidenţă dacă există, se îndeplinesc şi alte măsuri necesare 

pentru a nu defecta instalaţia electrică, după care se efectuează măsurările. Măsurările se efectuează 

pe porţiuni 

Pentru îndeplinirea lucrărilor de masurare a rezistenței electrice a izolației se instalează 

indicatorul de tensiune la tensiunea necesară măsurărilor, iar indicatorul diapazonului de măsurare in 

poziţia I. La rotirea manivelei generatorului începe a ilumina indicatorul BH, ceea ce indică prezenţa 

tensiunii la bornele megohmmetrului. 

Încredinţindune în lipsa tensiunii de lucru asupra utilajului ce urmează a fi supus măsurărilor, 

utilajul se conectează la bornele Rx ale aparatului de măsurat, în cazul necesităţii ecranării, pentru 
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micşorarea influenţii curenţilor de scurgere asupra măsurărilor, ecranul utilajului ce urmează a fi 

supus măsurărilor se conectează la bora «Э» a aparatului de măsurat. 

Pentru îndeplinirea măsurărilor electrice manivela generatorului megohmmetrului se roteşte cu 

o viteză de120 -144 rot/min.  

După 60 de secunde se ridică datele rezistenţei izolaţiei, după necesitate se trece la cel de al 

doilea diapazon de măsurare. 

După finisarea măsurărilor întrerupătorul de diapazon se poziţionează în poziţia de mijloc. 

Norme de Securitate la Exploatarea Instalațiilor Electrice 

Măsurarea rezistenţei electrice a izolaţiei se efectuează numai la scoaterea de sub tensiune a 

obiectului cercetat. Specificul acestor lucrări este ceea că la obiectul cercetat se dă tensiune de la 

aparatul de măsurat. Echipa care îndeplineşte măsurările electrice trebuie să fie compusă de regula 

din doi membri [3]:  

Executorul de lucrări, cu grupa de calificare in domeniul electrosecurității IV. 

Membrul de echipă, cu grupa de calificare in domeniul electrosecurității III. 

Încercările pot fi efectuate doar de personalul, care a trecut o pregătire specială și verificarea 

cunoștințelor asupra schemelor și regulilor de încercare a utilajelor electrice, și care au o experiență 

minim de o lună la încercările utilajelor electrice, obținută în timpul cursurilor speciale. 

Verificările cunoștințelor se efectuează în același tip cu verificarea cunoștințelor Tehnicii 

Securității la Exploatarea Instalațiilor Electrice în aceiași termeni și aceeași comisie în care este 

prezent un specialist în domeniul încercărilor utilajelor electrice, cu grupa in domeniul 

electrosecurității nu mai jos de V. 

Persoanele, admise la îndeplinirea încercărilor electrice, trebuie să aibă însemnări referitor la 

aceasta în legitimație [3]. 

Încercările electrice în instalațiile electrice cu tensiunea mai mare de 1000 V admiterea la 

îndeplinirea lucrărilor se efectuează conform autorizației de lucru, în instalațiile electrice cu tensiunea 

sub 1000 V de la care este deconectat cablul de alimentare admiterea la îndeplinirea lucrărilor poate 

fi efectuată prin dispoziție. 

Este strict interzisă procedura de măsurare a rezistenţei izolaţiei până când nu ne încredințăm 

în lipsa tensiunii asupra utilajului ce urmează a fi supus măsurărilor. 

Locul de muncă  se primeşte de către executorul de lucrări  sub semnătură; 

Înainte de începutul lucrărilor cu megohmmetrul  echipa care îndeplineşte măsurările electrice 

trebuie să  se convingă de lipsa persoanelor ce ar putea executa lucrări la obiectele cercetate, şi să 

interzică  persoanelor ce se află în apropiere să atingă de porțiunile conducătoare de curent, pe care 

va fi dată tensiune de la generatorul megohmmetrului, în cazuri necesare - se pune pază; 

La executarea măsurărilor este necesar să folosim mijloace de protecţie de electrocutare, 

prevăzute de “Regulamentul de protecţie a muncii la exploatarea instalaţiilor electrice a 

consumatorilor”. 

La finisare măsurărilor locurile de muncă se iau în primire de personalul operativ a 

întreprinderei - beneficiare în ordinea stabilită de “Regulamentul de protecţie a muncii la exploatarea 

instalaţiilor electrice a consumatorilor”. 

La efectuarea măsurărilor rezistenţei izolaţiei trebuie să se îndeplinească cerinţele tehnicii 

securităţii expuse în „Regulile tehnicii de exploatare a utilajului electric al consumatorilor” şi în 

„Normele de Securitate la exploatarea Instalațiilor Electrice”.  

 

CONCLUZII 

Rezistenţa izolaţiei reprezinntă un criteriu important în ceea ce privește evaluare calităţii şi 

siguranţei de utilizare a instalației electrice. Verificarea stării izolaţiei este prevăzut de normele legale 

şi prevede inspectarea periodică a cablurilor și instalaţiilor electrice. Măsurarea rezistenţei izolaţiei 

permite depistarea defectelor ascunse ale izolației cablurilor şi instalaţiilor electrice, influențate de 

anumiți factori cum ar fi umiditate, temperatură, exploatarea  nesatisfăcătoare  a instalațiilor electrice,  

acțiunea chimică şi organică  a mediului înconjurător,  acţiunea mecanică s.a. 
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Măsurarea rezistenţei  izolaţiei se efectuiază la instalaţiile nou instalate, reconstruite, la 

reparația capitală şi reglementară, dar nu mai rar decât o dată în 12 luni în condiţiile de exploatare. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВОК ЕСТЕСТВЕННОГО ХОЛОДА ДЛЯ 

СЕВЕРНОЙ АГРОКЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
 

А. КИРСАНОВА  
Государственный аграрный университет Молдовы 

 

Abstract. This article presents the results of a study on the calculation of the parameters of 

natural cold installations (accumulators with water) and ice storage facilities for storing fruits and 

vegetables in the northern agro-climatic zone of Transnistria. The values of the duration of use of 

natural cold installations, the duration of use of ice storage facilities or refrigeration units, as well as 

the duration of freezing of ice in the ice storage are found. For this purpose, the laws of temperature 

distribution during the fruit and vegetable storage season are used, when the outdoor air temperature 

does not exceed the established temperature norm for storing fruit and vegetable products (not higher 

than +14 0C). 

Keywords. Cooling of fruits and vegetables; Cold storage batteries; Ice storage facilities; 

Energy-saving systems; Natural cold installations; Distribution law;  Probability density function. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним их крупных потребителей электроэнергии является холодопотребляющее 

оборудование. «Сектор искусственного охлаждения (включая кондиционирование воздуха) 

потребляет около 17 % всей используемой в мире электроэнергии» (Didier Coulomb, 2016). Эти 

данные подтверждают то, что разработка энергосберегающих систем является одной из 

важнейших задач современного мира. 

 Одна из актуальных проблем сельского хозяйства – это разработка энергосберегающих 

систем для хранения фруктов и овощей, одним из путей ее решения в плане повышения 

эффективности охлаждения фруктов и овощей – это применение энергосберегающих систем 

с использованием природного (естественного) холода. 

Целью настоящего исследования является  расчет значений продолжительности 

использования установок естественного холода (аккумуляторов с водой), продолжительности 

использования льдохранилищ или холодильных установок, а также продолжительности 

намораживания льда в льдохранилище в северной агроклиматической зоне Приднестровья. 

Поскольку ключевыми факторами для данного исследования являются метеоусловия региона, 

то для этого использованы ранее установленные нами законы распределения температур в 

течение сезонов хранения фруктов и овощей, когда температура наружного воздуха  не 

превышает установленную температурную норму хранения плодоовощной продукции (не 

выше +14 0С) за период 2014-2021 гг., а именно за непрерывные периоды сезонов хранения 

фруктов и овощей: 23.09.2014-23.04.2015 г., 28.09.2015-06.04.2016 г., 19.09.2016-27.04.2017 г., 

27.09.2017-23.04.2018 г., 23.09.2018-25.04.2019 г.;  04.10.2019-23.04.2020 г.; 14.10.2020-

29.04.2021 г. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Задачи исследования решаются с помощью методик функционирования 

энергосберегающих систем, применяемых для хранения фруктов и овощей с использованием 

естественного и искусственного холода (Волконович Л., 2017, Волконович Л., 2019). При 

решении задач  для обработки исходных данных использованы методы и методики теории 

вероятностей, математической статистики и математического моделирования (Долгов Ю., 

2011, Долгов Ю., 2015). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На предыдущих этапах исследования было установлено и математически обосновано 

выделение в Приднестровье двух агроклиматических зон (Кирсанова, 2019). Как было 
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доказано, в Приднестровье выделены: северная агроклиматическая зона (Каменский и 

Рыбницкий районы) и южная (Дубоссарский и Григориопольский районы, г.Тирасполь, г. 

Бендеры и Слободзейский район). 

 В настоящем исследовании по северной агроклиматической зоне Приднестровья для 

сезонов хранения фруктов и овощей периода 2014-2021 гг. произведены расчеты следующих 

параметров установок естественного холода и льдохранилищ:  

1) продолжительности использования установок естественного холода (аккумуляторов 

с водой) TA для хранения различных фруктов и овощей (Волконович Л., 2019): 

TA = τ ∙ F(t),       (1) 

где τ – длительность сезона хранения фруктов и овощей (количество суток),   

F(t) – значение функции распределения значений наружных температур воздуха в течение 

сезона хранения фруктов и овощей.  

2) продолжительности TЛ использования льдохранилищ или холодильных установок: 

TЛ = Tопт  – TА,      (2) 

где Tопт – это оптимальная продолжительность хранения фруктов и овощей, 

соответствующая максимальной прибыли от реализации сельхозпродукции (Волконович Л., 

2019). 

3) продолжительности TН намораживания льда в льдохранилище как произведение 

суммарной плотности вероятности f(X) отрицательных среднесуточных температур на 

длительность τ сезона хранения фруктов и овощей (Волконович Л., 2019): 

TН  = τ ∙ 
i

i Xf ).(

  

    (3) 

Из формул (1)-(3) очевидно, что для расчета указанных параметров установок 

естественного холода и льдохранилищ необходимо предварительно установить законы 

распределения наружных температур воздуха, найти аналитическое выражение функции f(X) 

плотности вероятности и функции F(t) распределения температур в каждом сезоне хранения 

фруктов и овощей указанного пятилетнего периода. 

Исследование проводилось на основе данных систематических метеонаблюдений для 

периода, когда наружные среднесуточные температуры находятся в интервале до +14 0С, 

поскольку необходимо ориентироваться на установленные температуры хранения фруктов и 

овощей. Таким образом, исходные данные настоящего исследования – это среднесуточные 

значения температуры за указанный период в северной агроклиматической зоне 

Приднестровья (данные метеостанции, установленной в г. Каменка). Поскольку установка 

естественного холода эксплуатируется на территории Приднестровья при наружных 

температурах, не превышающих предельные температуры хранения фруктов и овощей и 

отключается с переключением на льдохранилище (или холодильные установки), то 

выполнение расчетов до этих предельных температур оправдано (Волконович Л., 2019).  

Таблица 1. Расчет продолжительности TН намораживания льда в льдохранилище по 

северной агроклиматической зоне Приднестровья 

 
параметр 

i
i Xf )(  

τ, сут. TН, сут. 

п
е
р

и
о
д
 

23.09.2014-23.04.2015 0,2336 213 50 

28.09.2015-06.04.2016 0,2094 192 40 

19.09.2016-27.04.2017 0,2855 221 63 

27.09.2017-21.04.2018 0,2719 207 56 

04.10.2019-23.04.2020 0,1219 203 25 

14.10.2020-29.04.2021 0,2522 198 50 

Среднее значение 47 
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Используя формулу (3) рассчитаем продолжительность TН намораживания льда в 

льдохранилище и результаты расчетов отобразим в таблице 1. 

По формуле (1) рассчитаем продолжительность использования установок естественного 

холода (аккумуляторов с водой) TA для хранения различных фруктов и овощей с учетом 

предельных температур хранения, полученные значения сведем в таблицу 2.  

Обозначим периоды: 1 – 23.09.2014-23.04.2015 гг., 2 – 28.09.2015-06.04.2016 гг., 3 – 

19.09.2016-27.04.2017 гг., 4 – 27.09.2017-23.04.2018 гг., 5 – 23.09.2018-25.04.2019 гг., 6 – 

04.10.2019-23.04.2020 гг., 7 – 14.10.2020-29.04.2021 гг., предельную температуру t пр. 

Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Расчет продолжительности использования установок естественного  

холода (аккумуляторов с водой) TA по северной агроклиматической зоне Приднестровья 

Наименов

ание 

фруктов  

и овощей 

t пр, 

 0С 

Номер периода  

1 2 3 4 5 
 

6 

 

7 

F(X) TА F(X) TА F(X) TА F(X) TА 
F(X

) 
TА F(X) 

TА 
F(X) 

TА 

Виноград,  

капуста, 

чеснок, 

свекла, 

морковь 

+1 0,3216 69 0,2708 52 0,3521 78 0,3521 73 0,3739 80 0,1918 39 0,3487 69 

Яблоки +2 0,3861 82 0,3252 62 0,4078 90 0,4078 84 0,4191 90 0,2509 51 0,4191 83 

Груши +3 0,454 97 0,3858 74 0,4654 103 0,4654 96 0,4643 100 0,317 64 0,4923 97 

Картофель +4 0,5232 111 0,4518 87 0,5238 116 0,5238 108 0,5095 110 0,3883 79 0,5656 112 

Маточны

й лук 
+10 0,8646 184 0,8548 164 0,8259 183 0,8259 171 0,7807 168 0,8029 163 0,8985 178 

Отдельн.  

сорта  

томатов 

+12 0,9263 197 0,9367 180 0,8908 197 0,8908 184 0,8711 187 0,8915 181 0,9498 188 

Зеленый 

лимон 
+14 0,9638 205 0,9797 188 0,9362 207 0,9362 194 0,9615 207 0,9477 192 0,9779 194 

Используя данные таблицы 2, по формуле (2) найдем продолжительность TЛ 

использования льдохранилищ или холодильных установок (таблица 3).  

Таблица 3. Расчет продолжительности TЛ использования льдохранилищ  

в северной агроклиматической зоне Приднестровья 

Наименование 

фруктов и овощей 

период   

1 2 3 4 5 6 7 

Виноград, капуста,  

чеснок, свекла, 

морковь 

Tопт  – 69 Tопт  –52 Tопт  –78 Tопт  –73 Tопт  – 80 Tопт  – 39 Tопт  – 69 

Яблоки Tопт  –82 Tопт  –62 Tопт  –90 Tопт  – 84 Tопт  –90 Tопт  –51 Tопт  –83 

Груши Tопт  – 97 Tопт  –74 Tопт  –103 Tопт  –96 Tопт  –100 Tопт  –64 Tопт  –97 

Картофель Tопт  –111 Tопт  –87 Tопт  –116 Tопт  –108 Tопт  –110 Tопт  –79 Tопт  –112 

Маточный лук Tопт  –184 Tопт  –164 Tопт  –183 Tопт  –171 Tопт  –168 Tопт  –163 Tопт  –178 

Отдельные сорта  

томатов 
Tопт  –197 Tопт  –180 Tопт  –197 Tопт  –184 Tопт  –187 Tопт  –181 Tопт  –188 

Зеленый лимон Tопт  –205 Tопт  –188 Tопт  –207 Tопт  –194 Tопт  –207 Tопт  –192 Tопт  –194 

Очевидно, что из-за значительного отличия температур (в сторону повышения) во 

втором и в пятом периодах результаты расчетов параметров установок естественного холода  

для этого периода существенно отличаются от параметров этих же установок остальных 

исследованных периодов. 
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ВЫВОДЫ 

Использовании энергосберегающих систем природного (естественного) холода 

аккумуляторов с водой и льдохранилищ позволяет снизить энергозатраты на хранения 

фруктов и овощей. В настоящем исследовании произведены расчеты продолжительности 

использования установок естественного холода, продолжительности использования 

льдохранилищ или холодильных установок, а также продолжительности намораживания льда 

в льдохранилище. Установлено, что установки естественного холода могут быть 

использованы для хранения винограда, капусты, чеснока, свеклы и моркови в течение 39-80 

суток, яблок – 51-90 суток, груш  – 64-103 сутки, картофеля  – 79-116 суток; маточного лука – 

181-197 суток. Аналогичная работа была проведена ранее для южной агроклиматической зоны 

Приднестровья. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР И АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЛИНИЙ ОБРАБОТКИ МОЛОКА НА ФЕРМАХ. 

 
А. ВОЛКОНОВИЧ; О. ВОЛКОНОВИЧ;  

Л. МАЛАЙ; Е. СКРИПНИК; А. КИРСАНОВА;  

Н. УРСАТИЙ; В. СЛИПЕНКИ;Т. МЕЛНИК: 
Государственный Аграрный Университет Молдовы 

 
Abstract. The paper provides an analytical review and analysis of trends in the development 

of technological processes and technical means of milk processing lines on farms. Studies [1,2,3,4] 

have established that improving the quality of dairy products, eliminating losses in the production 

process while reducing the energy consumption and labor intensity of the processing process can be 

solved only on the basis of the introduction of the latest resource-saving technologies that provide 

comprehensive automation of milking and dairy units livestock farms. 

Key words: Lines for primary processing of milk; Automated technological processes; 

Technical facilities; Resource-saving technologies. 

 

BBЕДЕНИЕ 

Молочные продукты, вырабатываемые в нашей стране, по ассортименту и качеству не 

всегда отвечают возросшим требованиям и потребностями народного хозяйства и запросам 

населения, что наносит большой материальный и социальный ущерб.  

Особенно важно обеспечить высокое качество молока при производстве детского и 

диетического питания. 

Неудовлетворительное качество молочной продукции объясняется целым рядом 

факторов, однако главный из них - низкое качество исходного сырья, поступающего с ферм 

на перерабатывающие предприятия, потери и порча его в процессе обработки и хранении. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Аналитический обзор и анализ тенденций развития технологических процессов и 

технических средств линий обработки молока на фермах выполнен на основе изучения 

технической зарубежной и отечественной литературы в данной области.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ.  

Неудовлетворительное качество молочной продукции объясняется целым рядом 

факторов, однако главный из них - низкое качество исходного сырья, поступающего с ферм 

на перерабатывающие предприятия, потери и порча его в процессе обработки и хранении. 

Обработка молока на фермах энергоемкий процесс.  

В целом по стране на эту операцию затрачивается не менее 1,0 млрд. кВт.ч в год [1, 2]. 

Установленная мощность электродвигателей технологической линии обработки молока 

на ферме 200 коров составляет более 20 кВт, а на ферме 400 коров - более 30 кВт. 

Затраты на основные операции: учет, транспортировку, очистку, охлаждение, хранения 

молока и промывку оборудования на ферме 100 коров составляют в среднем 30000 кВт.ч в год 

[2]. 

Около 20% этой энергии расходуется на охлаждение молока и около 40% для подогрева 

воды, идущей на технологические нужды. Качество получаемого молока на фермах остается 

еще неудовлетворительным, а его обработка - энергоемким и трудоемким процессом.  

Отмечены большие потери молочного жира в процессе обработки молока на фермах. 

Качество молока: механическая и бактериальная загрязненность, вкус, запах, содержание 

жира зависят в основном от параметров оборудования и от соблюдения режимов доения, 
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учета, очистки, транспортировки, охлаждения, а также качества промывки технологического 

оборудования, степени изолированности молока от окружаюпщей среды и плошъади его 

контакта с поверхностью оборудования [2].  

Данные исследований показывают, что при получении молочной продукции по 

традиционным технологиям до 30...35% загрязняющих веществ попадает в организм КРС с 

кормами, около 25...30% с водой, 15...20% с медикаментами в процессе лечения животных, а 

остальные с воздухом [2,3].  

До 25% загрязняющих веществ попадает в процессе обработки молока, 

транспортировки, а также в процессе ее расфасовки и хранения. Эти цифры могут изменяться 

в зависимости от конкретного хозяйства, и технологии производства продукций. 

Бактериальная обсемененность молока наиболее точно отражает санитарные условия, в 

которых оно было получено.  

Стандарт допускает наличие в миллиграмме до 0,3 млн. бактерий, поэтому 

первоочередными задачами при его получении являются предотвращение попадания в него 

бактерий в момент выдаивания, качественная первичная обработка и реализация его в самое 

короткое время. 

Основными внешними источниками обсеменения молока является плохо вымытое 

оборудование, контакт молока с поверхностью молочного оборудования и окружающим 

воздухом. 

Для производства высококачественных детских и диетических продуктов     питания, 

сычужных сыров, стерилизованных продуктов должно использоваться молоко только 

высшего и первого сорта, отвечающего ГОСТ 13264-98. Молоко коровье.  

Требования при заготовках Молоко, поставляемое непосредственно в торговую сеть, 

больницы, и для общественного питания минуя завод, должно соответствовать требованиям 

ГОСТ 13277-97 

 на пастеризованное молоко, а поставляемое детским реждениям, дополнительно и 

санитарно-ветеринарным требованиям.  

Молоко высшего сорта характеризуется 16-18 град. Т, степень чистоты по эталону - 1, 

бактериальная обсемененность - до 300 тыс/см, содержание соматических клеток - не более 

300 тыс/см. Молоко первого сорта характеризуется - 16-18 град. Т, степень чистоты - 1, 

бактериальная обсемененность - от 300 до 500 тыс/см, содержание соматических клеток - 1000 

тыс/см. Молоко второго сорта характеризуется 16-20 град. Т, степень чистоты по эталону - 2, 

бактериальная обсемененность - от 500 до 4000 тыс/см, содержание соматических клеток - 

1000 тыс/см^. Молоко, отвечающее требованиям высшего, первого или второго сорта, 

температура которого выше 10°С, принимают на молочном заводе. Факторами, влияющими 

на качественные показатели молока в процессе доения и обработки, являются пыль, грязь и 

остатки моющего раствора и молока в оборудовании. Меры борьбы с такими видами 

загрязнений известны. Это - строгое соблюдение гигиены и технологических требований [4].           

Поэтому все операции по обработке молока должны производиться в закрытом потоке. От 

качества выполнения этих операций в значительной мере зависят технико-экономические 

показатели молочно товарной фермы. Для предотвращения попадания загрязнений в молоко 

необходимы комплекс мероприятий, охватывающих способы содержания животных, доения 

и обработки молока, правильная эксплуатация технологического оборудования, непрерывный 

контроль за его техническим и санитарным состоянием, применение новейших технологий и 

технических средств, обеспечивающих сохранность качественных характеристик молока на 

стадии ее получения и обработки. Поэтому, получение высококачественной молочной 

продукции на фермах представляет собой сложнейшую научно-техническую проблему, 

нерешенную до сих пор [2,4].   

В настоящее время оборудование для обработки молока на фермах комплектуется в 

основном из машин и аппаратов в т.ч. выпускаемых для молочной промыпшенности. Это 

оборудование не приспособлено для использования на молочно-товарных фермах и 

комплексах.     Существующие технологические линии обработки молока на фермах не 
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отвечают комплексу функциональных, энергетических, экологических, технико 

экономических требований и требований блочно-модульного построения и унификации.           

Применяемое оборудование имеют большую поверхность контакта с окружающей средой.' 

Примером такого оборудования служат весы СМИ-500 с молокоприемной емкостью БМ-1000. 

Все это имеющие открытые ванны для сбора и взвешивания молока.     В летнее время мухи 

заносят в молоко болезнетворные микробы. Применяемые в борьбе с мухами ядохимикаты 

также попадают в молоко. Радикальным средством борьбы с такими загрязнениями является 

создание оборудования, исключающего контакт молока с воздухом. Устаревшая система учета 

молока путем накопления в ванне и взвешивания должна быть заменена современными 

компактными счетчиками молока. 

Не обеспечивается заводская готовность при монтаже, т.к. низка агрегатированность 

звеньев, которые не обеспечивают выполнение нескольких технологических операций 

ухудшает технико-экономические характеристики линий. Одной из важных мер для 

подавления жизнедеятельности микрофлоры и сохранению качества молока является его 

охлаждение до 4...6°С. По мере снижения температуры бактериальная обсемененность 

снижается, до 80% [3,4] первичной микрофлоры погибает. Это дает возможность 

поддерживать кислотность молока на требуемом уровне в течение суток. Однако эффект от 

охлаждения можно ожидать лишь в том случае, когда молоко получено в хороших санитарных 

условиях и содержит не более 150 тыс. бактерий в 1 мл [4]. Если количество микроорганизмов 

превышает указанное значение, продукция будет иметь низкое качество. Охлаждение молока 

до 10°С поддерживает бактериологическую стабильность в нем в течение 5...6 часов, а до 

4...6°С - свыше 24 часов [3].  

Применяемое в настоящее время холодильное оборудование не отвечает современным 

требованиям и является экологически опасным. Известно, что применяемые в холодильных 

агрегатах фреоны, попадая в атмосферу, снижают содержание озона. Поэтому международная 

научная общественность требует снижения его потребления. Одним из решений, отвечающим 

этим требованиям, является применение для охлаждения молока естественного холода. 

Установки такого принципа действия просты по устройству и помимо этого дают большую 

экономию электроэнергии. Поэтому, при разработке и построении современных систем 

обработки молока необходимо обеспечение приоритета естественных, природных процессов 

и возобновляемых источников энергии. 

Проведенными исследованиями [1,2,3,4] установлено, что улучшение качества 

молочной продукции, устранение потерь в процессе производства при одновременном 

снижении энергоемкости и трудоемкости процесса обработки может быть решено только на 

основе внедрения новейших ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих 

комплексную автоматизацию доильно-молочных блоков животноводческих ферм. В 

настоящее время обработка молока непосредственно на фермах приобретает все большую 

экономическую целесообразность. Технологические линии обработки молока являются 

сложными системами, состоящими из отдельных подсистем (звеньев), расположенных по 

ходу технологического процесса и взаимодействующих между собой. 

Они должны выполнять следующие основные операции [3,4]: транспортировку молока 

от доильных аппаратов на обработку; индивидуальный, групповой, общий учет молока; 

транспортировку молока; очистку; охлаждение молока; кратковременное хранение; промывку 

оборудования. 

При этом должна обеспечиваться и соблюдаться максимальная поточность 

технологического процесса обработки, использование малоемкостных систем, минимальный 

расход ресурсов, таких как вода, фреон, промывочные растворы.   Оборудование для 

переработки молока должно быть разработано и спроектировано с учетом случайного 

характера упления молока, колебаний в сезонном и годовом циклах, возможности переработки 

покупного молока при минимальной вместимости резервуаров для хранения молока, 

минимальной длины молокопроводов. 
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В соответствии с требованиями блочно-модульного принципа построения 

технологических линий дополнительный комплект энерго и ресурсосберегающего 

оборудования должен быть частью общей системы и отвечать общим требованиям, 

предъявляемым к технологической линии, т.е. обеспечивать проведение технологических 

операций в ресурсе и энергосберегающих режимах с минимальным воздействием как на 

обрабатываемый продукт, так и на экосистему в месте расположения фермы.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Потребность в разработке новых систем управления обуславливается прогрессом в 

области освоения новых технологий и технологического оборудования для технологических 

линий обработки молока. 

 2. Создание новых рабочих органов и технических средств требует принципиально 

новых систем электрооборудования, превосходящих существующие по уровню унификации, 

автоматизации, надежности, заводской и монтажной готовности. 
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ARGUMENTAREA TEORETICĂ A PARAMETRILOR CONSTRUCTIVI AI 

BRĂZDARULUI CU DOUĂ DISCURI PENTRU MAȘINA DE PLANTAT RĂSADURI. 

 

R. GOROBEȚ, V. SALAUR,  
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Abstract. The purpose of the study is to determine the optimal angle between the coulter discs, 

in the plane passing through the point of contact of the discs and the center of rotation of the disc, and 

the optimal angle which determines the position of the point of contact of the discs with respect to 

the vertical plane. These are the main constructive parameters, which determine the shape and quality 

of the formation of the planting channel. Based on this study, the coulter will be made, which will 

then be subjected to experimental research. 

Key words: plantation; seedlings; nutritious pots; technological process; coulter. 

 

INTRODUCERE 

Principala direcție de dezvoltare a sectorului agroindustrial modern este intensificarea acesteia 

pe baza mecanizării complexe, a chimizării și a valorificării extinse a terenurilor. În același timp, se 

acordă o atenție specială creșterii eficienței agriculturii pe baza progresului științific și tehnologic și 

consolidării în continuare a bazei sale materiale și tehnice. Legumicultura în Republica Moldova a 

fost şi continuă să rămână una din principalele ramuri ale agriculturii menită să asigure populaţia cu 

legume în stare proaspătă şi industria de conserve cu materie primă În prezent, în țara noastră, 

producția de legume este organizată pe baza unor întreprinderi agricole de stat specializate, ceea ce 

deschide posibilități largi pentru industrializarea proceselor de producție a culturilor de legume. 

Condiţiile pedoclimatice relativ favorabile ale ţării noastre, tradiţiile şi experienţa acumulată permit 

cultivarea multor specii de plante legumicole și obţinerea unor recolte bogate şi a unui beneficiu 

impunător la majoritatea culturilor. Pentru aceasta este necesar și de o bază tehnică, multe lucrări din 

tehnologiile de cultivare a legumelor se realizează manual sau tehnica de care dispun agricultorii 

Republicii Moldova nu îndeplinesc pe deplin cerințele agrotehnice. Aceasta se referă și la tehnica 

agricolă menită pentru lucrarea de plantare, perfecționarea cărora este o problemă destul de actuală 

În procesul tehnologic de producție a legumelor, un loc semnificativ îl ocupă operațiunea de plantare 

a răsadurilor, proces tehnologic care se realizează la viteze de până la 1 km/h și deci mașinile de 

plantare au o productivitate scăzută și consumatoare de energie, datorită rezistenței mari la tracțiune. 

O creștere semnificativă a productivității unităților de plantare și o scădere a consumului de energie 

pot fi realizate prin perfecțonarea organelor de încorporare a răsadurilor în sol. 

Cu studiul organelor de încorporare în sol a mașinilor de semănat și de plantare s- au ocupat o 

serie de cercetători Abașkin A., Amirhanov M., Bednov G. Boikov V., Bumacov.V, Sarsenov V., 

Serbin V., Melnic Iu., Nazar B., Emelianov P., Constantinov și mulți alții [1,2,3,4,5,6,7]. În practica 

locală și mondială se întîlnesc diferite construcții de brăzdare atât pentru mașinile de semănat cât și 

pentru mașinile de plantare. Brăzdarul este organul de lucru de care în cea mai mare măsură depinde 

calitatea procesului de plantare a culturilor legumicole și procentul de plante utile. Principalele 

neajunsuri ale brăzdarelor utilizate actualmente în construcția mașinilor de plantare este rezistența 

mare la tracțiune și nu asigură o calitate bună a rigolei de plantare. . În baza analizei neajunsurilor 

brăzdarelor existente se propune o nouă variantă a brăzdarului pentru mașina de plantare a răsadurilor 

crescute în ghiveciuri nutritive. 
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MATERIALE ȘI METODE 

Cercetările teoretice se bazează pe metodile matematice cunoscute, pe metoda de proiectare 

plană a corpurilor spaţiale, pe modurile de elaborare a desenelor tehnice și a informaţiei despre 

corpurile spaţiale din desenul tehnic, precum și a metodelor graficii inginerești. Argumentările 

rezultatelor obținute sa realizat în baza analizei profilurilor teoretice a rigolei de plantare. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Principalii parametri ai brăzdarului cu două discuri sunt: diametrul discurilor; unghiul   dintre 

discuri în planul MM1 (planul care trece prin punctul de contact al discurilor și centrul de rotație a 

discului) și unghiul   care determină poziția punctului de contact M față de planul vertical. 

 

a)                                                                b) 

Fig. 1. Schema de calcul a parametrilor constructivi ai brăzdarului cu două discuri. 

 

Diametrul discului se stabilește din condiția asigurării adâncimii maxmale de lucru și poate fi 

calculat cu relația (Fig.1b), 

2
cos

2
2











++

=

R
d

a

D ,                                                             (1) 

a – adâncimea maximală de lucru; 

d – diametrul flanșei discului; 

−R rezerva necesară microreliefului solului ( mmR 50...30= ) 

  - unghiul dintre discuri. 

Parametrii care determină forma rigolei de plantare depinde de unghiurile   și  . Parametrii 

rigolei sunt lățimea minimă și maximă a rigolei. Lățimea minimă se determină în felul următor. 

Discurile  sunt amplasate unul față de altul sub un unghi   muchiile discurilor se ating în punctul M 

(Fig.1a), care se află sub un unghi  față de planul vertical. Dacă discul se taie pe direcția planului 

MM1 atunci în secțiune vom primi valoarea reală a unghiului  . Punctul A este punctul care este 

situat pe fundul brazdei. Pentru a determina distanța dintre discuri în acest punct, și aceasta va fi 

lățimea minimală a rigolei, să proiectăm punctul A pe linia MM1 , vom obține punctul A1, apoi punctul 
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A1 se proiectează pe linia medie dintre discuri, obținând astfel punctul A2. Din triunghiul dreptunghic 

se constată că, 

2
sin11


= MAAA  

Deoarece MA1 = MO-A1O = R – Rcos   = R ( )cos1−  

Deci ( )
2

cos1
2

sin 1
1

b
RAA =−= 

  

Sau     ( )


cos1
2

sin21 −= Rb                                             (2) 

Lățimea minimă a brazdei pe fundul rigolei trebuie să corespundă diametrului maximal al 

ghveciului în care se crește răsada. Din relația 2 putem constata că lățimea brazdei pe fundul rigolei 

la un diametru constant al discurilor depinde de unghiul  și de unghiul   (Fig. 2). 

 

Fig. 2. Variația distanței minime dintre discuri în funcție de unghiurile   și  . 

 

Din Fig. 2. se observă că cel mai mult asupra lățimii rigolei influențează unghiul . În limita 

unghiului .60...40 00=  și a unghiului 
00 25...20= lățimea minimă a rigolei variază în limita de 

mmb 40...151 =  ce ar corespunde majorității tipurilor de forme și dimensiuni al ghiveciurilor. 

Analogic poate fi determinată distanța dintre discuri în orice punct luat pe muchia discului. 

Importante pentru procesul de plantare sunt punctele D, G , L și K (Fig. 1a). Deci în mod analogic 

vom obține: 

punctul D, caracterizează distanța maxmală dintre discuri la nivelul suprafeții solului: 

( ) 


+−= cos1
2

sin22 Rb                                               (3) 
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în care 
R

aR −
= arccos  ; 

Distanța maximală dintre discuri din punct de vedere tehnologic trebuie să corespundă lățimii 

tubului de cădere a răsadei. La o lățime egală sau mai mică decât lățimea tubului de cădere s-ar mări 

distanța dintre axa de rotație a discului și axa de simetrie a tubului, ce ar putea aduce la mărirea 

neuniformității de încorporare a răsadurilor în sol, din cauza autonăruirii rigolei până la momentul 

fixării răsadei în sol. Deci din punct de vede tehnologic ar fi ca axa de simetrie a tubului de cădere să 

fie cât mai aproape posibil de axa de rotație a discului. Acest fapt ar contribui esențial la mărirea 

gradului de uniformitate a adâncimii de încorporare a răsadei în sol. Distanța maximală dintre discuri 

în funcție de poziția tubului de cădere este determinată de punctul G (Fig. 1b). În baza relației 3. sa 

construit graficul variației distanței dintre discuri (Fig. 3). 

 

Fig.3. Variația distanței maximale dintre discurile brăzdarului în funcție de unghiurile   și  . 

Din curbele prezentate în Fig. 3 se vede că factorul cel mai influent asupra distanței dintre 

discuri este unghiul  ; 

punctul G, caracterizează poziția tubului de cădere a răsadei față de axa de rotație a discului. 

Distanța dintre discuri în acest punct va determina lățimea tubului de cădere și se stabilește din relația, 

( ) 


+−= cos1
2

sin2Rbg
,                                                             (4) 

în care  −  unghiul, care determină poziția punctului G. 

Unghiul   se stabilește din condiția ca punctul G să fie la o distanță l  față de axa de rotație a 

discului și se determină cu relția (Fig. 1a), 

R

l
arcsin= ;                                                                    (5) 

punctul L, caracterizează distanța maximală dintre discuri la intrare, la nivelul suprafeții solului. 

Pentru cazul când acest punct va fi mai sus de nivelul suprafeții solului, mărirea distanței dintre discuri 

ar aduce la căderea solului din fața brăzdarului în interiorul acestuia, ce ar reduce gradul de 

uniformitate a adâncimii de încorporare a răsadurilor în sol. Distanța dintre discuri în acest punc se 

poate determina cu relația, 

( ) 


+−= sin1
2

sin2Rbl
,                                               (6) 
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în care 
R

aR −
= arcsin . 

Din relația 6. se poate constata că la variația unghiurilor 
00 80....20=  și 

00 25...20= distanța 

dintre discuri variază în limita 40...0=lb mm. Precum cu cât unghiul  este mai mic cu atât distanța 

dintre discuri este mai mare și deci este mai mare cantitatea de sol, care poate pătrunde în zona dinre 

discurile brăzdarului. Deci pentru a exclude pătrunderea solului în zona interioară a brăzdarului 

unghiul   trebuie să fie cât mai aproape de valoarea de 800, însă ținând cont că la mărirea unghiului 
060 se mărește înălțimea crestei ce duce la o abatere a adâncimii de lucru a brăzdarului mai mare 

decât se admite de cerințele agrotehnice, riesă că valoarea maximală a unghiul 
060 . 

Punctul K, caracterizează punctul de ieșire a plăcii de presare (în cazul când placa de presare 

va fi necesară de instalat) în afara discului. Înălțimea la care va fi situat punctul K față de fundul 

rigolei va determina înălțimea la care va fi redusă înălțimea crestei formate de discuri pe fundul rigolei 

iar distanța dintre discuri va determina lățimea plăcii de presare în acest punct. Distanța dintre discuri 

în acest punct se determină cu relația, 

( ) 


+−= cos1
2

sin2Rbk
                                          (7) 

în care − unghiul, care determină poziția punctului K. 

Unghiul    se stabilește din condiția ca punctul K să fie la o înălțime h  față de fundul teoretic 

al rigolei și se determină cu relția (Fig. 1a), 

R

hR −
= arccos .                                                       (8) 

Înălțimea h reprezintă abaterea teoretică a adâncimii rigolei de plantare de la adâncimea de 

lucru reală a brăzdarului și se determină din condiția ca cantitatea de sol determinată de aria suprafeții 

crestei teoretice (
1

S ) și înălțimea căreia este îlăturată fie prin autonăruire, fie că cu ajutorul unei plăci 

de nivelare, să acopere cu sol suprafețile adiacente a crestei ( 2S ), deci din condiția (Fig. 4), 

 

Fig. 4. Profilul teoretic al rigolei de plantare. 

22
1

SS = ,                                                                  (9) 

în care 1S - aria triunghiului MCD; 

             2S - aria triunghiului ACK ( ACK = DEF). 
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( )
( ) tghh

hhCD
S cr

cr 2.

1
2

−=
−

= ,                                        (10) 

în care 
crh

b
arctg

2

1= , 

          ( )cos1−= Rhcr , 

          − unghiul ce determină poziția punctului de contact al discurilor (punctul M,  

                      Fig. 1a). 

Luînd în considerație că  tgtg =  se obține 

 tghtgh
hAC

S 22

2
2

==


= ,                                              (11) 

Substituind relațiile 10. și 11. în 9. obținem, 

02 22 =−+ crcr hhhh                                                                (12) 

Soluția ecuației 12 după unele transformări este, 

( )cos14,04,0 −== Rhh cr                                                         (13) 

Din relația 13 putem constata că principalul factor, care determină neuniformitate teoretică a 

adâncimii de lucru, este unghiul  . În baza relației 13 sa stabilit neuniformitatea teoretică a adâncimii 

de lucru în funcție de unghiul  (Fig. 5.). Valoarea h trebuiie să fie luată în considerație în procesul 

de reglare a adâncimii de încorporare în sol a răsadei. 

 

Fig. 5.Variația abaterii adâncimii de lucru în funcție de unghiul .  

Din graficul prezentat se poate de constatat că respectarea abaterii teoretice a adâncimii de lucru 

în limita cerincelor agrotehnice, fără a utiliza elemente suplimentare de nivelare a crestelor, poate fi 

numai la un unghi 
050 . La o valoare mică a unghiului  se mărește treptat distanța dintre discuri 

de la punctul de contact M spre punctul L de la nivelul suprafeții solului și deci apare pericolul de 



408 

pătrundere a solului în zona dintre discurile brăzdarului ce va contribui la mărirea neuniformității 

adâncimii de lucru. Cu mărirea unghiului ,, ”crește înălțimea crestelor formate pe fundul rigolei 

(Fig. 6), nivelarea cărora necesită elemente suplimentare pentru presarea fundului rigolei, iar la o 

anumită valoare nici aceasta nu va îndestula cerințele agrotehnice. La un unghi 
080  practic se 

formează în interiorul brăzdarului două rigole (Fig. 6d), fapt care nu poate corespunde tehnologiei 

plantării răsadurilor.  

 

Fig. 6. Profilul teoretic al rigolei de plantare pentru diferite valori a unghiului  . 

 

Acest fapt este utilizat în construcția brăzdarului cu două discuri, pentru semănatul în rânduri 

dese (la semănătoarea SZU-3,6). Deci valorile optimale ale unghiului  pentru brăzdarele cu două 

discuri utilizate în tehnologia plantării răsadurilor ar fi valorile din limita .60...40 00=  

 
CONCLUZII 

1. La un unghi de contact a discurilor brăzdarului 
040 crește pericolul de pătrundere a 

solului în spațiul dintre discuri, ce ar provoca o încorporare în sol neuniformă a răsadurilor. 

2.La un unghi 
060  crește înălțimea crestei de pe fundul rigolei, ce duce deasemenea la o 

reducere bruscă a adâncimii de încorporare în sol a răsadurilor, iar la un unghi 
080 pactic se 

formează în interiorul brăzdarului două rigole, ce nu corespunde tehnologiei de plantare. 

3. Abaterea adâncimii de încorporare în sol a răsadurilor în lmita cerințelor agrotehnice poate 

fi numai la un unghi 
050 . 

4. Pentru asigurarea plantării majorităților formelor și dimensiunilor ai ghiveciurilor nutritive 

unghiul optimal de contact al discurilor se află în limita 
00 50...40= , iar al unghiului dintre discuri 

00 25...20= . 
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ESTIMAREA TEOREICĂ A PARAMETRILOR ENERGETICI AI MOTORULUI 4DC-

125/110 ALIMENTAT CU COMBUSTIBIL MIXT ÎN BAZA CALCULUI TERMIC 
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Abstract: The article presents a mathematical model of thermdynamic calculation of 

compression ignition engines. As an example was chosen the 4DC-125/110 engine and on the basis 

of mathematical model are simulated energetics and economics performances for it supplying by 

various types of fuel to identify the best results of working. 

Key word: Diesel fuel, mathematical model, combustibles, methane, biofuel, effective power, 

excess air coefficient, exhaust gases, gas emission, autovehicule’s engines. 

  

INTRODUCERE 

În ultimii ani se atestă o creştere tot mai frecventă a prețurilor la combustibilii tradiționali mai 

ales la benzină şi motorină, iar acest fapt impune căutarea unor soluții de alimentare a motoarelor 

autovehiculelor cu comustibili alternativi. O soluție în acest caz ar fi utilizarea gazului natural 

(metanului) comprimat în calitate de carburant, care poate îmbunătăți și situaţia ecologică.  

În motoarele cu aprindere prin comprimare au loc procese gazodinamice şi termodinamice 

complexe însoţite de schimburi rapide de căldură, masă, lucru mecanic cu mediul exterior în paralel 

cu fenomene fizice şi chimice ce determină modificări calitative şi cantitative ale fluidului de lucru 

(formarea amestecului carburant dintre aer şi combustibil cu arderea în timp a acestuia). [1] 

Pentru estimarea teoretică a parametrilor energetici și economici ai motorului se utilizează 

calculul termic. Totodată acesta oferă posibilitatea determinării acestor parametri pentru cazurile 

funcţionării atît pe combustibil tradițional (motorină) cît şi pe combustbili alternativi compatibili cu 

sistemul de alimentare al motorului.  

Scopul lucrării constă în efectuarea unui calcul teoretic pentru motorul diesel de model 4DC-

125/110, dacă acesta ar fi alimentat cu diferite tipuri de combustibili. [2] 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

În calitate de model matematic al calcului termic a fost acceptată metoda descrisă în lucrarea 

“Indicații metodice ale calcului termic al MAI”. [3] 

Această metodă poate fi aplicată şi pentru cazul substituirii combustibilului tradițional cu un alt 

tip de combustibil (biocombustibil, parțial cu gaz metan etc), iar articolul dat are ca scop prezentarea 

metodicii de calcul cu estimarea rezultatelor teoretice pentru motorul 4DC-125/110 alimentat cu 

amestec de diferite tipuri de combustibil. 

 

REZULTATE ȘI INTERPRETĂRI 

În cele ce urmează se prezintă calculul termic efectuat după metoda aleasă, motorul având 

următoarele caracteristici prezentate în tabelul 1. O serie de valori preliminare necesare vor fi utilizate 

din informaţia existentă în literatura de specialitate, caracteristici ale motorului cât şi din baza 

experimentală. 
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Tabelul 1. Parametrii iniţiali pentru calcul 
 

 

Parametrii 

Combustibilul 

 

 
Motorină 

 
Motorină+CH4 

(80%+20%) 

 
Motorină+Biocombustibil 

din ulei de rapiţă 

(80%+20%)  

 
Biocombustibil + CH4 

(80%+20%) 

1  

Turaţiile motorului, n, 

min-1 

 

2200 

 

2200 

 

2200 

 

2200 

2  

Numărul de cilindri, i 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

3  

Raportul de 

comprimare, ε 

 

16 

 

16 

 

16 

 

16 [2]    

4  

Cilindreea, Vl 

 

4,75 

 

4,75 

 

4,75 

 

4,75  

5 Presiunea mediului, 

P0, MPa 

0,102 0,102 0,102 0,102 

6 Temperatura 

mediului, T0, 0K 

293 293 293 293 

7 Preîncălzirea 

amestecului, ΔT, 0K 

15 15 15 15 [2]    

8 Pierderile de presiune 

în galeria de admisie 

(pierderi 

gazodinamice), ΔPa, 

MPa 

 

0,02 

 

0,02 
 

0,02 
 

0,02 [6]    

9 Temperatura gazelor 

reziduale, Tr, 0K 

850 850 900 [2] 850 

10 Gradul de creştere a 

presiunii, λ 

1,4 1,42 1,3 [2] 1,42 [6]    

11 Coeficientul 

excesului de aer, α 

1,5 

 

 1,44 1,25 [2] 1,44 [6]    

12 Coeficientul de 

utilizare a căldurii, ζ 

 

0,82 

 

0,82 

 

0,82 

 

0,82 [6]    

13 Coeficientul de 

plenitudine a 

diagramei indicate, ν 

 

0,94 

 

0,94 

 

0,94 

 

0,94 [6]    

14 Puterea calorifică 

inferioară, Qd, MJ/kg 
42,70[6]  43,38[6] 41,68[6] 39,31[6] 

 

Puterea calorifică inferioară a combustibililor va fi: 

- motorină, Qd =42,7 MJ/kg. [5,6] 

- biocombustibil din ulei de rapiţă, Qd =43,24 MJ/kg. [4] 

- metan industrial, Qd =46,1 MJ/kg. [5] 

Parametrii procesului de schimbare a gazelor.   

Primordial se determină presiunea la sfîrşitul procesului de admisie-Pa, iar în cazul motoarelor 

ordinare se poate obţine din relaţia: 

;,0 MPaPPP aa −=                                                                  (1) 
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Presiunea gazelor reziduale (la sfârşitul evacuării)-Pr, se poate obţine din egalitatea: 
4

0 1 (0,55 10 ) , .rP P n MPa− = +                                                           (2) 

Coeficientul gazelor reziduale se apreciază după formula: 

0 r
r

r a r

T T P

T P P




+  
=

  −
                                                                               (3) 

Temperatura la sfârşitul admisiei se determină din relaţia: 

00 ,
1

r r
a

r

T T T
T K





+  +
=

+
                                                                 

(4) 

Parametrii procesului de comprimare. Procesul de comprimare în motoarele cu aprindere prin 

comprimare se desfăşoară politropic cu exponentul nc=constant. [2]. Mărimea acestuia poate fi 

determinată după expresia lui V. A. Petrov. [3]. 

c

100
n 1,41

n
= −

                                                                    
(5) 

Presiunea la sfârşitul comprimării se determină după relaţia:  

.nc

c aP P MPa=                                                                     (6) 

Temperatura la sfârşitul comprimării va fi egală:  
1 0,cn

c aT T K −
= 

                                                                    
(7) 

Parametrii procesului de ardere. Cunoscând compoziţia masică a aerului de 77% azot şi 23% 

oxigen se obţine cantitatea minimă teoretică de aer necesară arderii complete: 

2min
min 2 2

1 8 .
8 ,

0,23 0,23 3 .

O kg aer
L C H O

kg comb

 
= = + − 

 
                                           (8) 

sau în kmoli:     0 2 2

min 1 8 .
8 ,

29 6,67 3 .

L kmoli aer
L C H O

kg comb

 
= = + − 

 
                               (9) 

Cantitatea gazelor reziduale se determină prin expresia: 

0,
. .

r r

kmoli
M L

kg comb
 =                                                               (10) 

 

Cantitatea produselor de gaze arse pentru un kilogram de combustibil în cazul când α>1. 

2 2
0 ,

4 32 . .

H O kmoli
M L

kg comb
=  + +                                                  (11) 

Cantitatea produselor până la ardere şi după ardere va fi: 

până la ardere:                                        0(1 )c rM L =  + ;
..

.

combkg

molk
                          (12) 

după ardere:                                            ,rz MMM += .
..

.

combkg

molk
                               (13) 

Coeficient de variaţie moleculară se determină prin relaţia: 

z

c

M

M
 =                                                                     (14) 

Căldura specifică molara a fluidului proaspăt-Cv1, pentru intervalul de temperaturi (500...3000) 
0K se obţine după expresia: 

1 20,16 0,00173v c cC A B T T= +  = +                                                       (15) 
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Pe de altă parte: 

1 1( 8,315 ) d
v

c

Q
C S

M





+  + =                                                             (16) 

11 0,92
+28,315A


=                                                                    (17) 

1 413,8
15,5 10B



− 
= +  
 

                                                                 (18) 

Temperatura la sfîrşitul arderii se determină din expresia: 
11 11 2 1

01

1

( ) 4
,

2
z

A A B S
T K

B

  



−  + 
=                                                    (19) 

Presiunea gazelor la sfârşitul procesului de ardere: 

,z cP P MPa= 

                                                                    

(20) 

Gradul de destindere prealabilă se determină din relaţia: 

z

c

T



= 


                                                                        

(21)

 

Parametrii procesului de destindere. Admiţând că procesul de destindere are drept scop 

cedarea energiei fluidului motor pistonului, acesta poate fi considerat că decurge cu un exponent 

politropic nd = constant. [3]. 

Exponentul politropic de destindere se determină din expresia: 
130

n 1,22d
n

= +
                                                                    

(22) 

Gradul de destindere al procesului se determină din formula: 





=

                                                                            

(23) 

Presiunea la sfîrşitul destinderii se calculează din relaţia: 
1

,
d

b z n
P P MPa


=

                                                                   
(24) 

Temperatura la sfîrşitul destinderii se calculează din expresia: 

0

1

1
,

d
b z n

T T K
 −

=
                                                                     

(25) 

Presiunea medie a ciclului teoretic va fi: 

1 1

1 1 1
( 1) 1 1 ,

1 1 1d c

pc
i p n n

d c

P
P MPa

n n

 
 

  − −

    
= −  + − − −    

− − −                              

(26) 

Presiunea medie indicată se determină din expresia: 
/

i ,iP P MPa=                                                                     (27) 

Randamentul indicat se determină din: 

( )8,315 1c c

i i

c d

M T
P

P Q




  −
=


                                                             

(28) 

Viteza medie a pistonului se calculează din expresia: 

12
,

60 / 30
pm

S S n
w m s

n

− 
= = 

                                                              
(29) 
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Presiunea pierderilor mecanice se obţine din relaţia: 

0,089 0,0118 ,m pmP w MPa= + 
                                                          

(30) 

Randamentul ce reflectă pierderile mecanice se obţine din formula: 

1e i m m
m

i i i

P P P P

P P P


−
= = = −

                                                                
(31) 

Presiunea medie efectivă rezultă din relaţia: 

,e i mP P P MPa= −
                                                                        

(32) 

Randamentul efectiv al motorului se obţine din expresia: 

e i m  =                                                                           (33) 

Consumul specific efectiv de combustibil se determină din expresia: 
310

,e

e d

g
g

Q MJ
=


                                                                         

(34) 

Puterea efectivă a motorului se determină cu ajutorul relaţiei: 

,
120

e l
e

P V n
N kW

 
=

                                                                   
(35) 

Cuplul motor se obţine din relaţia: 
9554

,e
e

N
M N m

n


= 

                                                                 
(36) 

 

   Tabelul 2. Parametrii energetici şi economici obţinuţi 

Parametrii 

Combustibilul 

Motorină 
Motorină+CH4 

(80%+20%) 

Motorină+Biocombustibil din 

ulei de rapiţă 

(80%+20%) 

Biocombustibil din 

ulei de rapiţă+ CH4 

(80%+20%) 

1 
Randamentul 

indicat, % 
40,7 43,4 40,0 45,5 

2 

Presiunea 

pierderilor 

mecanice, MPa 

0,19 0,19 0,19 0,19 

3 
Presiunea medie 

efectivă, MPa 
0,67 0,56 0,65 0,5 

4 
Randamentul 

efectiv, % 
31,5 32,2 30,8 32,7 

5 

Consumul 

specific efectiv 

de combustibil, 

g/MJ 

74 72,6 76 81,1 

6 
Puterea efectivă, 

kW 
58,9 49,0 57,4 43,9 

7 
Cuplul motor, 

N·m 
255,1 212,6 249,1 190,5 

 

CONCLUZII 

În baza modelului matematic al simulării alimentării motorului cu diferite amestecuri de 

combustibil printre care persistă şi cel tradiţional, putem concluziona următoarele: 
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- Puterea efectivă s-ar diminua cu 16,6% (49 kW) faţă de cazul substituirii unei cantităţi masice 

de 20% de motorină cu metan; respectiv s-ar înregistra o diminuare cu 2,38% (57,4 kW) în cazul 

substituirii motorinei cu 20% de biocombustibil, iar pentru ultimul caz am avea o micşorare de 25% 

(43,9 kW) dacă amestecul utilizat va fi format din biocombustibil şi metan în proporţie masică de 

80% şi respectiv 20%. 

- Randamentul efectiv ar atinge valoarea minimală de 30,8% (pentru cazul amestecului de 

motorină şi biocombustibil), iar cel maximal de 32,7% s-ar înregistra pentru cazul utilizării 

amestecului format din biocombustibil şi metan de proporţia respectivă.  

În urma obținerii rezultatelor teoretice putem spune că cea mai optimă soluție din punct de 

vedere al puterii și economiei de combustibil s-ar obţine cînd motorul va fi alimentat cu combustibil 

tradițional şi metan, adică va funcționa după un ciclu termodinamic gazo-diesel.  
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Abstract. Some universities are successfully involved in creating and developing new high-

growth technology businesses while others struggle to do so. Clearly, the characteristics of the 

university and its environment are important, but explain only part of this variation. We explore how 

universities can promote new research-based businesses by suggesting that the nature of the support 

supplied depends on the demands of the spin-off firms. Adopting a demand side perspective, we seek 

to understand the challenges faced by new technology businesses and hence identify how universities 

can assist their start-up and development. From the academic entrepreneurship literature, we derive 

how universities can supply support for the development of firm competencies either directly or 

indirectly. The paper nuances the common conception of a university as one uniform entity in relation 

to spin-offs, and assesses the literature including all levels within the university, from central 

university administration, TTO, department, research group, scientist, and students. 

Keywords: university spin-off, technology, intrapreneurship, innovation. 

 

INTRODUCTION 

It is well documented that universities can play an important role as seedbeds of new technology 

ventures, and the creation of new businesses on the basis of university research has become an 

important part of innovation policy in most countries. Despite high expectations and significant 

attention to the role of universities in creating high growth businesses, the results in many contexts 

appear disappointing. Arguably, universities such as MIT and Stanford are seedbeds 3 of many high-

growth ventures, while the majority of institutions have a track record comprising a very limited 

number of successful spin-off firms. The reasons behind these variations are multifaceted, and a better 

understanding of how universities promote high-growth ventures is valuable in designing policies 

and infrastructure to promote academic entrepreneurship. University spin-off ventures are sometimes 

narrowly defined as firms that exploit intellectual property or patented inventions generated from 

university research. A large share of university spin-offs do not involve intellectual property formally 

disclosed to the university. We assess the role that universities can play in the start-up and growth of 

technology firms and define university spin-offs as new ventures initiated within a university setting 

and based on technology derived from university research. The qualities of the entrepreneurs are 

essential in explaining spin-off creation and success. Moreover, the university context plays an 

important role, both in relation to the individuals starting university spin-offs and their ventures. Some 

university characteristics associated with spin-off firm formation are well established in the literature, 

such as intellectual eminence, faculty quality, or scientific productivity. It is increasingly recognized 

that entrepreneurs and their ventures are imprinted by their founding environment. Hence, it is clear 

that both the extent of venture creation and the type of ventures created are influenced by university-

level factors. What is less clear is how different university-level factors lead to the establishment and 

subsequent performance of science-based ventures. Understanding how university conditions 

influence spin-off creation and development provides a much more relevant basis 4 for deriving 

policy implications than just listing the characteristics of successful institutions. Most characteristics 

are difficult to change, at least in the short run, while it might be possible to compensate for 

disadvantages. For instance, star scientists are able to overcome both geographic distance to venture 

capitalists as well as the disadvantages of not being affiliated with a top research university when 

founding a new technology venture. Understanding how universities can promote the establishment 

and growth of spin-offs requires detailed knowledge about how these firms develop and the type of 

conditions and support that facilitate their success. Absent this knowledge risks a mismatch between 

the supply of support provided and the demand for support from the spin-off firm. We adopt an 

entrepreneurial competency perspective that is developed to understand how university spinoffs 
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emerge. By reviewing and building upon current evidence from the literature, we explore the 

following research question: how do different levels within the university contribute to the 

development of entrepreneurial competencies in spin-offs? By applying a firm level, or demand side, 

perspective, our paper contributes to the literature on university spin-off support. We show that 

different levels within the university may have more or less important roles in supporting the 

development of entrepreneurial competencies in spin-offs. Our paper provides a framework to assess 

how different levels within the university can help support spin-off creation both directly and by 

accessing competencies from external actors. Hence, we integrate the existing literature to provide a 

more holistic understanding on how the multifaceted university organization can support spinoff 

creation and growth. The paper concludes by discussing how the competencies to promote new spin-

off venture creation and development can be facilitated at different levels within universities. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Spin-off definition and types 

Over past two decades, the field of academic entrepreneurship has found greater visibility, and 

universities are being increasingly considered as a source for creation of high-technology firms. With 

greater attention focused on the linkage between science, technology, and university spin-offs, 

universities are moving from their traditional roles of research, teaching and knowledge dissemination 

to a more advanced role of creating spin-offs and promoting academic entrepreneurship.[9] 

Cohen and colleagues highlighted the need to emphasize the transfer and commercialization of 

knowledge generated within universities. Other scholars also point towards the growing need for 

universities to disseminate their generated knowledge beyond the narrow confines of the academic 

community. Universities and governments, both in technologically advanced and developing nations, 

have shown greater interest in academic entrepreneurship and university spin-offs as a means of 

building links between universities and industry. 

Determination of “spin-off” was studied internationally. Spin-offs first appeared in USA in 

1920s and became popular since 1950s. [3]. According to Gaughan, notion spin-off gained amplified 

popularity in Europe only in early 1990s. 

There is no common definition of a university spin-off firm, but typical definitions address the 

transfer of a core technology from the parent organization to the new venture and the transfer of 

human capital, for example through researchers or students leaving the parent organization to form 

the new venture. In table 1 it is presented some definitions used in previous studies of university spin-

off firms. 

Table 1: Definitions used in previous studies of university spin-off firms 

Definition Reference 

1 2 

"... a spin-off company is one that produces a product or 

service originating from research at a university." 

(Brett et al., 1991 :xix) 

" ... SMEs set up to exploit research findings" (Mustar, 1997:38) 

"A spin-off is a new company that is formed (1) by 

individuals who were former employees of a parent 

organization, and (2) a core technology that is transferred 

from the parent organization" 

(Stcffensen ct al., 2000:97) 

" ... new firms created to exploit commercially some 

knowledge, technology or research results developed 

within a university." 

(Pirnay et al., 2003:355) 

" ... a venture founded by employees of the university 

around a core technological innovation which had initially 

been developed at the university." 

(Vohora et al., 2004:149) 

" ... a university spin-off is a new company formed to 

exploit a piece of intellectual property created in an 

academic institution." 

(Shane, 2004:4) 
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" ... new ventures that are dependent upon licensing or 

assignment of the institution's intellectual property for 

initiation." 

(Lockett and Wright, 2005) 

 

Recently, some authors have developed typologies of university spin-off firms designed to 

clarify the concept. These typologies are also elaborating around the nature of technology or 

knowledge and the degree of the involvement by university academics and students. Table 2 presents 

three typologies of university spin-off firms. A more comprehensive review of typologies used in 

prior spin-off research can be found in Mustar et al. [5]. 

Table 2: Typologies of university spin-off firms 

References Typology Description 

Nicolaou 

and Birley 

(2003a) 

Orthodox spin-off both the academic inventor(s) and the technology are 

spinning out from the academic institution 

Hybrid spin-off 
involves the technology spinning out, while the 

academic(s) retains their university position 

Technology spin-

off 

technology spins out, while the academic(s) 

maintains no operative connection with the newly 

established firm 

Pirnay et al. 

(2003) 

Type I Involving codified knowledge and researchers 

Type  II Involving tacit knowledge and researchers 

Type III Involving codified knowledge and students 

Type IV Involving tacit knowledge and students 

Radosevich 

(1995) 

Inventor 

entrepreneur 

Laboratory employees who actively seek to 

commercialize their own inventions 

Surrogate 

entrepreneur 

Entrepreneurs who are not the inventors but who 

acquire rights to federally-sponsored technology 

 

Even though these typologies are useful for defining the topic, they have two weaknesses. First, 

many spin-off cases can belong to several types at the same time. This is especially likely for 

university spin-off firms, as many are team based and rely on complex configurations of advanced 

technology [4]. Hence, students, academics and external entrepreneurs may be involved in developing 

technologies consisting of both tacit and explicit knowledge. The second weakness is that such 

typologies do not account for the development over time. 

Typologies as those presented in Table 2 relates to a specific point in time, while the process 

from research to an independent new venture can take many paths, involving different actors at 

different times in the process. 

The logic of university spin-offs agreed upon is, however, that they are new ventures based on 

knowledge developed within the university context. For the process perspective proposed in this 

thesis, a university spin-off firm is defined as a new venture initiated with in a university setting and 

based on technology from a university. This definition follows the logic of Shane who define "a 

university spin-off as a new company founded to exploit a piece of intellectual property created in an 

academic institution". In addition, the definition used in this thesis requires that the spin-off venture 

process should be initiated within the university setting. Spin-offs often commercialize research 

results where existing firms show little interest of applying the knowledge. The situation might be 

that the knowledge is of a kind that can’t be directly sold in the market due to high uncertainty, tacit 

nature, and heterogeneous expectations. Thus, spin-offs are special by the fact that the entrepreneurial 

process is initiated inside the university organization. Based on this definition, the university context 

is of particular interest in order to understand the creation of new spin-off ventures. The role of the 

university and the university employees may, however, differ throughout the development path of the 

new spin-off venture. 

Based on Van de Velde et al. [9] typology of corporate spin-offs, three types of corporate spin-

offs can be distinguish, which are: restructuring-driven spin-offs, assisted spin-offs and 
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entrepreneurial spin-offs. Authors indicate that these kinds of spin-off differ from each other by nature 

of knowledge transfer, detection of opportunity and its fulfillment, by performance. Parhankangas & 

Arenius in their work also identified three groups of corporate spin-offs, which are: spin-offs, that 

develop new technologies, spin-offs, that serves new markets and restructuring spin-offs. Tubke and 

Moncada et al. define just two type of corporate spin-offs, which are: entrepreneurial and 

restructuring-driven. [8] As Van de Velde et al., Parhankangas & Arenius also admit that types of 

corporate spin-off have difference in intensity of resource and knowledge transfer form parent to spin-

off, in time, that necessary for separation from the parent company, direction of future activities. 

Goolsbee & Maydew define one more type of corporate spin-off, which is real estate investment trust 

(REIT). Below we introduced table 3 with the main reasons of different types of spin-off creation. 

Table 3 - The main reasons of different types of spin-off creation 

Name of 

spin-off 
Reasons of creation Initiator 

Assisted 

(Technology) 

spin-off 

Development of new technologies, pure innovation, that are 

not core to the main strategic goals of the parent; 

Possibility to launch new company based on new 

technologies, that will develop and commercialize research 

results; 

Parent 

company 

Entrepreneurial 

spin-off 

Recognition of new market opportunities; 

Desire of employees to be self-employed; 

Rejection of the employees ideas by the management of 

parent company; 

Opportunity for employees to use on practice knowledge 

gained through work within parent company; 

Investment restriction of the parent company; 

Employee 

Market spin-off 
Follows the idea of new niche markets creation; 

Delivery of products to the new technology markets 

Parent 

company 

Restructuring-

driven spin-off 

Divestment of old core business that does not match 

company base strategy anymore; 

Divestment of low profit business; 

Threat of takeover from competitors; 

Parent 

company 

REIT spin-off 

Unlock the value of company’s real estate in a tax-efficient 

manner; 

Real estate requires too much management attention. 

Parent 

company 

Source: Compiled from Becker & Gassmann (2006); Compiled from Klepper & Sleeper (2005); 

Goolsbee & Maydew (2002); Linne (n.d.); Tubke (2004); Van de Velde et al. (2007); Wachtell, 

Lipton, Rosen & Katz, 2014. 

Assisted spin-offs usually occur in two main cases: when parent company tends to develop new 

technologies, that are not core to its strategic goals and when parent company want to launch new 

company based on new technologies, that will develop and commercialize research results. Assisted 

spin-offs generally have formal relations with their parent, which include parent company support 

during spin-off creation, technology and knowledge transfer, license agreement, equity participation 

of the parent company in spin-off. 

Entrepreneurial spin-off created by individual employees, which main aim is implementation 

of their business ideas that could not find support from the parent company. Generally, one of the 

main reasons of such type of spin-off creation is to take advantage of unused potential based on 

experience gained from the parent company. Among the other reasons that make employees leave 

parent company and start their own business are: recognition of new market opportunities, rejection 

of the employee idea development within the parent company, desire of employees to be independent 

entrepreneurs, investment restrictions of the parent company. Acquisitions and mergers of the parent 

companies also influence employee’s decision of entrepreneurial spin-off creation due to the 

employee’s identity problems inside recently formed organizations with new culture. Relations 
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between entrepreneurial spin-off and the parent can be formal or informal, which depends on the kind 

of support that spin-off get from the parent. In most cases informal transfer of knowledge between 

parent company and spin-off happens as generally entrepreneurial spin-offs not supported by the 

parent. 

Market spin-off introduces spin-off, which develops products based on already existing 

technology within the parent company. The main aim of market spin-off is to deliver products to the 

new technology markets, which close to the parent company. Such type of corporate spin-off 

generally have internal R&D units inside the parent company.  

Restructuring-driven spin-off occurs when company decides to separate its old core business, 

which is not match base strategy of the parent company anymore. Among the other reasons of 

restructuring-driven spin-off creation are: the decision of the parent company to escape takeover by 

the competitor, decision to divest low profit activities of the parent company, desire of the parent 

company to concentrate on its core activities. 

Real estate investment trust spin-off (REIT) introduces form of corporate restructuring, which 

split parent company into operating company and separate real estate investment trust. Real estate 

ownership gives parent company control over its assets, which requires from parent company 

significant management attention. The main target of creation of REIT spin-off is to unlock the value 

of company’s real estate in a tax-efficient manner. Till the time investment trust pays back at least 90 

percent of income to its shareholders, it is considered tax-free. 
 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

1. University initiatives to facilitate university spin-off firms 

Significant changes are currently going on in the university sector world-wide as a result of 

numerous policy changes in order to facilitate the commercialization of research. Policy makers at 

the national, regional, and university level have allocated a substantial amount of resources to 

promote the creation of university spin-off firms. Within universities, several institutional 

arrangements, like technology transfer offices (TTO), incubators, and internal seed funds have been 

set up to facilitate spin-offs. Very few institutions have, however, managed to get a positive revenue 

from commercialization activity. 

The majority of studies on university initiatives to promote spin-off creation have focused on 

university patenting and the operation of technology transfer offices (TTOs). These issues have rarely 

been seen in connection with other initiatives to stimulate spin-off creation from universities. Little 

is known about the range of initiatives used by universities to actively stimulate to the creation of 

spin-off firms, especially outside the US. A few years ago, Agrawal even claimed that there was 

virtually no scholarly research that had directly investigated the characteristics of the non-patent 

channels of commercialization. 

In spite of the numerous studies of different outputs from universities such as patents, licensing 

agreements and spin-off ventures, there is limited knowledge about how to handle critical resources 

and the managerial challenges facing the university spin-off process. Few studies have investigated 

how the universities adjust to these new expectations asked for by politicians and government, by 

taking a more direct role as actors in regional and national economic development. As 

commercialization activities may affect both teaching and research, there is a potential for conflict 

and resistance, as well as mutual benefits among the activities. 

Despite some reports from single cases, little is known about the diversity of university 

initiatives to promote spin-off firm formation. As a platform to understand the formation of university 

spin-off firms, the studies in this thesis starts by investigating how universities operate in order to 

facilitate this activity. This’s done by taking a broad perspective, looking at a range of different 

initiatives, including the role that students may play in the creation of research-based spin-off firms. 

2. The process of university spin-off firm formation 

In order to provide knowledge on how universities can facilitate the creation of spin-off firms, 

a better understanding of the micro-level processes leading to spin-off firm formation is needed. There 

is a lack of understanding of the process leading to new enterprises in general, and university spin-

offs in particular. More multi-level and process research on the university spin-off phenomenon have 
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been requested assert that a focus on knowledge gaps in the research on university spin-offs would 

be a viable approach to a better understanding of this phenomenon. Knowledge gaps can be assessed 

at different levels of analysis or actors, and at different stages of development. Hence, the knowledge 

gap approach includes both a multi-level and a process approach in one matrix. 

This thesis focuses on the initial phases of the entrepreneurial process. Existing studies assert 

that the initial development process of university spin-offs played a critical role for their further 

development. Business models are modified as the entrepreneurs improve their knowledge about 

opportunities and resources. Findings substantiate that the entrepreneurial team of academic spin-offs 

evolves over time and change in composition and resource configurations are modified as the spin-

offs develops. According to Mustar et al., a dynamic view on how business models of university spin-

offs evolve over time is largely absent from literature. Hence, there is a need to go beyond studies of 

the factors and conditions influencing the process by making, more detailed investigations of the 

process as it unfolds over time. 

Most spin-off studies rely on data consisting of only successful spin-offs that have overcome 

the initial phases of development. The preparatory phases leading to the creation of a new venture are 

seen as a neglected issue both in the spin-off literature and in entrepreneurship theory claim that no 

adequate conceptual framework including the initial stages of seeing the commercial potential in 

university inventions, has been developed. Heirman and Clarysse found that the start-up process 

differed highly depending on heterogeneity in initial resources, and that many start-ups have no clear 

idea about the business model or significantly change their business model during the start-up process. 

Hence, in order to explore the spin-off process, it seems necessary to include the initial phases of 

development and follow the process as it unfolds over time within the university setting. 

One of the main goals of this thesis is to explore the process of spin-off venture formation 

within a university context. Better knowledge of the processes at the micro level would also help 

increase the understanding of how to facilitate such processes at university and national policy level. 

Here, both the new venture creation process and the university context are of particular interest. The 

process approach taken by this thesis is particularly suited to investigate questions on how processes 

unfold in real time contexts. 

3. University capabilities to facilitate spin-off firm formation 

The first research question addressed the initiatives found in universities to facilitate spin-offs, 

while the second research question focuses on the spin-off process itself. The last part of this research 

will look at the university capabilities to facilitate the spin-off process. The university spin-off process 

is initiated inside the institutional context of a university which constrains and facilitates the spin-off 

process, both formally and informally. Another distinct feature of the university as the context for 

entrepreneurship is that universities are often considered a part of the public sector. Hence, other 

stimulants and constrains to entrepreneurship than in the private sector may apply. The academic 

culture values publishing and disinterested research, while commercial and entrepreneurial activity 

may be a sensitive issue within universities. Thus, the difference in culture and work practice between 

university and industry is substantial and constitutes a challenge for spin-off processes. 

Universities are characterized by a high degree of complexity and a large set of loose couplings. 

Diverse goals and outputs such as teaching, research, societal utility, and a combination of non-profit 

and commercial activity add to this complexity. The internal complexity is due to the highly 

specialized competence and autonomous work practice of the employees, the creative nature of work 

tasks, and the norms and structure of the science system. The external complexity is evident from the 

many stakeholders such as students, funding agencies, industry, and other adopters of research results, 

combined with the changing operational contexts and expectations to universities. This calls for a 

need to expand the entrepreneurship and spin-off literature by investigating the specific challenges of 

new venture formation within the university setting. 

Taking the process of spin-off firm formation as a starting point, the capabilities of the 

university to facilitate such processes are crucial. In spite of the numerous studies of different outputs 

from universities, such as patents, licensing agreements, and spin-off ventures, little is known about 

how the institutional context affects the spin-off process. 
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Recently, several studies have used a resource-based perspective to investigate the role that 

universities can play in facilitating spin-off firm formation. Moray and Clarysse found that the 

resource endowments of spin-offs are influenced by the way technology transfer is organized in the 

parent organization, but also that the organizational policies change in a learning process. The 

resource-based theory tends to be equilibrium oriented and may not be fully able to explain how 

universities may deal with dynamic processes such as spin-off firm formation. Hence, there is a need 

for more in-depth understanding of the organizational capabilities that facilitate commercialization 

of research and new venture creation within a university setting.  
 

CONCLUSIONS 

This paper has built on key findings from the academic entrepreneurship literature and adopted 

an entrepreneurial competency perspective to outline how universities can promote the creation and 

development of spin-off firms. It is evident that spin-off creation is an activity strongly integrated 

with other university activities. The entrepreneurial competency framework provides a demand side, 

that is spin-off firm. perspective on how universities could be supportive. Characteristics of 

supportive university environments have often been studied, while less is known about how 

universities in general can develop their ability to generate successful spin-offs. This paper discussed 

how all levels within the university can facilitate spin-off firm creation and development. By using 

the entrepreneurship competency framework, we show that the role played by the different university 

levels were dependent on the type of competency considered. While the individual academic plays a 

key role in supporting the development of all three entrepreneurial competencies, other levels may 

play more or less important roles depending on the competency considered. The central university 

management and students seems to play a more indirect role in spin-off support. Assessing how 

universities can assist high-growth technology ventures is challenging because of large variations in 

the types of new ventures, the type of universities, and the contexts they operate within. Hence, there 

is clearly room for more research that integrates the firm’s and the university’s perspective. If spin-

off creation is to be a successful endeavour at more than a few universities, more knowledge is needed 

on how this activity could become integrated and mutually beneficial to the activities at all levels 

within the university. Moreover, a better understanding is warranted on how universities can handle 

and nurture the relationships to external actors that provide crucial input to competency development 

in spinoffs. 
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Abstract: The article presents the results of the research on determining the constructive and 

technological parameters of the reliable installation, intended for agricultural enterprises, which 

operate on the basis of the electrohydraulic effect. 

This installation can be widely used by agricultural enterprises for various purposes, such as: 

disinfection and pumping of liquids, including water from tanks, treatment of agricultural waste, 

processing or treatment of agricultural products. 

The main problem of the efficient use of the electrohydraulic installation, consists in the 

optimization of the system parameters for obtaining the high voltage pulses. 

Thus, the article is dedicated specifically to research on the optimization of the constructive and 

technological parameters of the electrohydraulic installation and the system for obtaining high voltage 

pulses. 

Keywords: electrohydraulic effect; high voltage pulses; electrode system; the optimization of 

the parameters. 

 

INTRODUCERE 

Actualmente, tehnologiile din sectorul agrar se perfecţionează cu pași foarte rapizi, inclusiv şi 

cele din ingineria mediului, însă, acest fapt impune anumite cerințe în raport de noile tehnologii şi 

sisteme inginerești, dintre care, cerința primordială este micşorarea consumului de resurse energetice, 

inclusiv a energiei electrice și sporirea fiabilității de funcționare (POPESCU V., 2015).  

Utilizarea electrotehnologiilor agricole bazate pe efectul electrohidraulic, dispune de un 

consum redus de energie electrică şi un nivel înalt de fiabilitate. Aceste performanțe sunt primordiale 

pentru asigurarea unui nivel sporit de fiabilitate a tehnologiilor din sectorul agrar, în condițiile de 

mediu agresive din agricultură (ЮТКИН Л.А., 1986). 

Datorită acțiunilor sale, efectul electrohidrauluic poate fi folosit în diferite scopuri, ca exemplu 

la pomparea și sterilizarea lichidelor, inclusiv a apei din diverse rezervoare și bazine, prelucrarea sau 

tratarea produselor agricole, cum ar fi: a sucurilor din fructe și legume, a laptelui, extragerea uleiurilor 

din diferite seminţe de plante agricole și medicinale ş.a.  

Problema de bază cu privire la utilizarea instalației electrohidrauluice, constă în dimensionarea 

corectă a parametrilor, valorile cărora nu se găsesc la moment în literatura de specialitate (BLAGA 

A., GLICOR E., 2009).  Pentru determinarea acestor parametrii și pentru cercetarea posibilităților și 

performanțelor utilizării efectului electrohidraulic în sectorul agrar, la Departamentul ,,Electrificarea 

agriculturii, mecanică și bazele proiectării” a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, a fost 

elaborată o instalație electrohidraulică și cu ajutorul ei s-e efectuează cercetări privind estimarea 

performanțelor utilizării efectului în agricultură și în deosebi în ingineria mediului. 

În această lucrare se prezintă rezultatelor cercetărilor cu privire la optimizarea parametrilor şi 

regimurilor de funcţionare a instalației electrohidraulice și a sistemului de electrozi pentru obținere a 

impulsurilor de tensiune înaltă. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Instalația electrohidraulică elaborată pentru realizarea experimentelor constă din următoarele 

componente: 

- camera de descărcare cu electrozii; 

- descărcătorul eclator; 

- condensator; 

- redresor; 
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- transformator de ridicare 100/30 000 V; 

- autotransformator de reglare. 

Instalația funcționează în modul următor: autotransformatorul, fiind conectat la reţeaua de 

alimentare, alimentează transformatorul de ridicare, care ridică tensiunea până la 21 kV, care este 

redresată de către redresor. Tensiunea redresată încarcă condensatorul până la tensiunea necesară 

pentru utilizare. Ca rezultat, are loc străpungerea spaţiului dintre piesele sferice ale eclatorului şi 

tensiunea condensatorului este aplicată la electrozii din camera de descărcare.  

Tensiunea se  reglează cu ajutorul eclatorului, prin apropierea și îndepărtarea bilelor. Camera 

de descărcare reprezintă un cilindru de oţel care se închide ermetic cu un capac din material izolant, 

prin care trece electrodul pozitiv, iar în partea de jos, este plasat electrodul negativ (conectat la corpul 

instalației și totodată la priza de pămînt).  

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În timpul cercetărilor s-a observat, că, în rezultatul aplicării tensiunii la electrozi, în lichidul din 

camera cu electrozi are loc o descărcare electrică puternică, care are acțiuni electromecanice puternice 

supra lichidului supus tratării.  

Cercetările au demonstrat că, pentru ca efectul impulsurilor să fie cât mai pronunţat este necesar 

ca canalul de descărcare să fie cât mai lung.  

Realizarea repetată a experimentelor a confirmat că, distanța dintre electrozii de descărcare au 

o mare însemnătate asupra efectului descărcării. Pentru funcționarea eficientă a instalației, s-a stabilit 

că distanţa optimă dintre electrozii de descărcare depinde de capacitatea condensatorului, tensiunea 

remanentă și inductivitatea descărcării.  

S-a observat că, electrozii trebuie să  fie amplasați în centrul camerei de descărcare în felul 

următor: electrodul care se leagă la borna (+) are suprafaţa mai mică şi formă concavă şi se trece în 

camera de descărcare prin intermediul materialului izolant al capacului; electrodul care se leagă la 

borna (-) are formă plană şi este de suprafaţă mai mare, se leagă de corpul înpămîntat al camerei de 

descărcare.  

S-a demonstrat că, cu cât este mai mare suprafaţa electrodului, cu atât mai puternică este 

descărcarea, iar pentru a majora eficența tratării, este necesar ca suprafaţa activă a electrodului pozitiv 

să fie cu mult mai mică, decât suprafaţa electrodului negativ. Prin această hotărâre constructivă foarte 

simplă s-a sporit eficiența descărcării de tensiune înaltă.  

Modificarea suprafeţei electrozilor contribuie la majorarea esenţială a lungimii canalului de 

descărcare, iar această descărcare electrică efectuează un lucru mecanic destul de considerabil, cu un 

randament înalt al convertirii energiei electrice. 

S-a constatat că condensatorul se încarcă încet (în decurs de unităţi şi zeci de secunde), 

acumulând energia electrică necesară şi foarte rapid (în decurs de zeci de microsecunde) se descarcă 

între electrozii plasaţi în apă, într-u cât rezistenţa circuitului de descărcare este foarte mică, de aceea, 

curentul în canalul de descărcare poate să ia valori foarte mari. 

Ca rezultat al cercetărilor efectuate au fost estimați parametrii de bază ai instalației, care sunt 

prezentați în tabelul 1.  

Tabelul 1.Valorile parametrilor constructivi și tehnologici ai instalației elaborate 

N/o Parametrul Valoarea 
Unitatea de 

măsură 

1 Tensiunea descărcării 21 kV 

2 Distanţa dintre electrozi 10 mm 

3 Volumul camerei de tratare 0,8 l 

4 Energia descărcării în impuls 290 J 

 

Valorile acestor parametrii au fost confirmate prin multiple încercări în funcționare a instalației 

și în baza acestor parametrii, s-au efectuat cercetări asupra examinării posibilităților și performanțelor 
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utilizării efectului electrohidraulic în agricultură și în deosebi în ingineria mediului. La primele etape 

s-au examinat posibilitățile utilizării instalației la tratarea și dezinfectarea apei. Camera pentru tratare 

se umplea cu apă. Camera se închidea ermetic cu ajutorul capacului confecţionat din material izolant. 

După ce se închidea, la electrozi se aplica impulsuri de tensiune înaltă. Pentru aceasta condensatorul 

se încărca cu ajutorul instalației realizate, iar prin intermediul eclatorului tensiunea se aplica la 

electrozii plasaţi în camera de descărcare. Valoarea tensiunii de lucru, se instalează cu ajutorul 

eclatorului, modificînduse distanţa dintre piesele sferice cu ajutorul bulonului de reglare.  

În rezultatul descărcărilor efectuate, în apa supusă tratării se produce un efect puternic 

antibactericid, datorită loviturilor de şoc, ce au loc în urma descărcărilor de tensiune înaltă.  

Reieșind din acțiunile antibactericide ale efectului electrohidraulic şi procesele ce se petrec în 

interiorul camerei de descărcare în prezent se cercetează utilizarea instalației la tratarea laptelui și a 

sculurilor de fructe și legume, cu impulsuri de tensiune înaltă (POPESCU V., 2016) 

Important este faptul că cheltuielile de energie electrică pentru tratare sunt nesemnificative și 

constituie 290 J/l, iar din punct de vedere constructiv, o astfel de instalație este foarte simplă şi uşor 

de utilizat. Totodată simplitatea constructivă a sistemului și numărul redus al elementelor 

componente, sporesc esențial nivelul de fiabilitate, atât de funcționare, cât și de structură. 

Rezultatele cercetărilor efectuate pînă la momentul de față au dat posibilitatea de a stabili 

parametrii constructivi și tehnologici ai instalației și a aistemului de producere a impulsurilor de 

tensiune înaltă. Îmbucurător este faptul că utilizarea ei în practică a demonstrat funcționalitate fiabilă 

și ușurința în utilizare. La etapele următoare se vor examina alte posibilități și performanțe energetice 

și ecologice privind utilizarea instalației în sectorul agrar. 

 

CONCLUZII 

Cercetările de laborator au dat posibilitatea de a dimensiona şi optimiza parametrii constructivi 

și tehnologici ai isntalației electrohidraulice și a aistemului de producere a impulsurilor de tensiune 

înaltă. 

Totodată s-au examinat posibilitățile de aplicare în practică a instalației, fapt ce a demonstrat 

reducerea cheltuielilor de energie, ușurință în procesul de utilizare și fiabilitate sporită, în condițiile  
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INFLUENȚA ILUMINATULUI PUBLIC STRADAL ASUPRA SIGURANȚEI 

TRAFICULUI RUTIER 
 

A. DAICU. A. VOLCONOVICI 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Summary. As the fleet of vehicles grows, the number of road accidents (road accidents) 

increases. Accidents occurring in the dark and on roads with unsatisfactory lighting have serious 

consequences. High-quality street lighting increases the performance of the visual apparatus and 

significantly reduces the number of accidents. It has been established that the total number of 

accidents can be reduced by 30%, and the number of accidents on national roads and in areas of 

special danger (for example, at intersections) - by 45%. The article analyzes the influence of street 

lighting on road traffic safety. 

Key words: sistem de iluminat, drum public, traficul rutier, siguranța traficului rutier, corp de 

iluminat, iluminat public stradal. 

 

INTRODUCERE 

Necesitatea de siguranță, încredere, confort și orientare în timpul deplasării pe drumurile 

publice tot mai aglomerate și pe perioada orelor nocturne este o necesitate care impune dezvoltarea 

iluminatului public stradal, cu următoarele consecințe benefice: 

- reducerea și prevenirea accidentelor din traficul rutier; 

- reducerea costurilor comunitare; 

- reducerea timpului deplasării; 

- sporirea confortului și a capacității de orientare; 

- diminuarea și descurajarea infracționalității favorizate de întuneric; 

- reducerea emisiilor toxice. 

Iluminatul drumurilor publice contribuie la sporirea capacității de trecere, în orele nocturne, la 

utilizarea corectă a regimului de funcționare a motoarelor cu ardere internă a automobilelor. Aceasta 

conduce la timpi de staționare mici și, ca urmare, la scăderea emisiilor toxice a motoarelor în zona 

respectivă [1]. 

Iluminatul drumurilor publice se efectuează prin intermediul unui ansamblu tehnologic alcătuit 

din instalații și echipamente specifice, denumit sistem de iluminat. 

Primul sistem de iluminat stradal a fost conceput în secolul al XVII-lea, la Amsterdam, de către 

Jan van der Heyden, cunoscut și ca organizator al protecției împotriva incendiilor. Apariția acestei 

inovații a fost determinată de faptul că, din cauza întunericului, noii locuitori ai orașului cădeau 

frecvent în canalele din Amsterdam. Instalarea luminilor stradale a contribuit la combaterea 

criminalității și la ușurarea stingerii incendiilor. În 1884, Timișoara devine primul oraș de pe 

continent cu un sistem de iluminat în totalitate electric, format dintr-o rețea de 59 de kilometri, care 

alimenta 731 de lămpi cu filament de carbon. 

Primele utilizări ale surselor electrice pentru iluminarea Chișinăului s-au discutat în Uprava 

Orășenească în 1892, iar în 1894 a fost aprobat bugetul proiectului (500 000 ruble). Ulterior, în 1899  
s-a decis ca iluminarea Chișinăului să fie sincronizată cu circulația tramvaielor cu tracțiune 

electrică. Primele străzi iluminate au fost Alexandrovscaia (azi bd. Ștefan cel Mare) și Pușkinscaia 

(azi str. A. Pușkin), în 1908. Sfârșitul anilor 80 ai secolului trecut se consideră anii electrificării 

Republicii Moldova. 

De menționat că, în perioada anilor 1991–2016, în acest sector s-a investit foarte puțin, sursele 

financiare fiind alocate pentru menținerea sistemului de iluminat în stare funcțională, și doar în ultimii 

5 ani au început lucrările de reabilitare a sistemului de iluminat public stradal. 

Iluminatul stradal calitativ crește performanța aparatului vizual și contribuie semnificativ la 

reducerea numărului de accidente din traficul rutier. Dublarea luminozității drumurilor publice reduce 

numărul de accidente rutiere pe timp de noapte cu 28%. Accidentele cu implicarea pietonilor, 
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bicicliștilor și motocicliștilor în perioada orelor nocturne se reduc cu 68%. Aceste rezultate sunt 

prezentate de studii de cercetare, care rezumă concluziile din întreaga lume privind relația dintre 

iluminatul public stradal și accidentele din traficul rutier. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Iluminatul public stradal este prevăzut pentru iluminarea drumurilor publice și a elementelor 

acestora (străzi, trotuare, piețe, intersecții, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje sub- și supraterane, 

alei și zone pietonale, stații ale vehiculelor de rută, parcări), precum și pentru punerea în valoare a 

monumentelor, statuilor, ansamblurilor arhitecturale, clădirilor și construcțiilor și/sau a spațiilor 

publice cu valoare monumentală și de interes patrimonial.  

La proiectarea unui sistem de iluminat public stradal trebuie îndeplinite următoarele cerințe: 

• valorile standardizate ale indicatorilor cantitativi și calitativi ai sistemelor de iluminat; 

• economicitatea instalațiilor, utilizarea rațională a energiei electrice; 

• fiabilitatea sistemelor de iluminat; 

• siguranța personalului de deservire și a participanților la trafic; 

• ușurința în întreținerea și gestionarea sistemelor de iluminat. 

Pentru realizarea unui sistem de iluminat stradal corespunzător este foarte important modul în 

care se efectuează calculul și evaluarea cantitativă și calitativă ale acestuia. Evoluția în acest domeniu 

a fost caracterizată de următoarele criterii de apreciere a unui sistem de iluminat stradal: criteriul 

iluminării, criteriul luminanței și criteriul luminanței și vizibilității obiectelor. 

Pentru aprecierea iluminării drumului s-au efectuat studii ce se referă la uniformitatea iluminării 

pe suprafața drumului și evitarea orbirii. Comparativ cu iluminatul interior, calculul iluminării 

stradale este mult mai simplu deoarece componenta reflectată este zero [2]. 

S-a constatat că, din cauza proprietăților reflectorizante ale diferitor tipuri și stări ale 

îmbrăcămintei drumului, la aceleași valori de iluminare efectele sunt diferite, la fel și condițiile de 

vizibilitate. Iată de ce, criteriul inițial de apreciere, cel al iluminării, a fost înlocuit cu criteriul 

luminanței (Fig. 1.1). 

a)                                                                      b) 

Fig. 1.1. a) reflexie ideală – raza de lumină incidentă este reflectată în totalitate sub un unghi egal 

cu cel de incidență; b) reflexie reală 

a)                                                                      b) 
Fig. 1.2. a) Reflexie din materiale absorbante –  cea mai mare parte a luminii este absorbită; 

b) Reflexie pe aceeași direcție cu raza de lumină incidentă 

Coeficienții de reflexie țin cont de reflexia reală în funcție de starea și materialele utilizate 

pentru îmbrăcămintea drumului (Fig. 1.2). 



428 

Luminanța suprafeței drumului este influențată de sensibilitatea la contrast a ochiului 

conducătorului auto și de contrastul obstacolelor de pe carosabil, raportat la câmpul vizual, care 

influențează direct performanța vizuală a șoferului [1,3]. 

La proiectarea unui sistem de iluminat este necesar de acordat atenție ghidajului vizual pentru 

a evita ghidajul eronat. 

Ghidajul vizual este un concept ce acoperă măsuri care trebuie luate în considerare pentru ca 

conducătorul auto să identifice ușor configurația carosabilului în funcție de viteza maximă admisă 

pentru sectorul respectiv de drum. Pentru drumurile publice neiluminate, ghidajul vizual este 

restricționat la zona luminată de farurile automobilului. Un amplasament al iluminatului realizat astfel 

încât acesta să urmărească configurația drumului îmbunătățește ghidajul vizual și contribuie la 

siguranța traficului rutier. Acesta se referă la drumurile care au multe curbe cu rază mică și cu multiple 

intersecții. 

O problemă serioasă privind traficul pe drumurile publice este fenomenul orbirii. Acesta este 

determinat de luminanța, dimensiunea, poziția surselor în câmpul vizual, precum și de raportul dintre 

luminanța sursei și luminanța medie a fondului. 

Există și alți factori care influențează fenomenul de orbire, de exemplu prezența în orașe a 

suprafețelor mari cu o reflexie ridicată, a panourilor și indicatoarelor rutiere de luminanță mare ce se 

răsfrânge asupra securității conducătorilor auto. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Iluminatul public stradal trebuie să asigure siguranța și confortul atât a conducătorilor auto, cât și 

a pietonilor. Cerințele pentru sistemul de iluminat depind de categoria drumului și de intensitatea 

traficului rutier în perioada orelor nocturne. Iluminarea orizontală medie a drumurilor publice trebuie să 

fie uniformă, fără treceri bruște de la spații iluminate la cele neiluminate [4]. Este necesar ca 

îmbrăcămintea drumului să fie iluminată, pentru șoferi, cu aceeași luminozitate în orice condiții 

meteorologice (Fig. 1.2). 

 

Tabelul 1.1. Valorile necesare ale luminozității și iluminării suprafeței drumului 

Categoria drumului 

Intensitatea traficului 

rutier în ambele direcții  

Veh/h 

Intensitatea 

luminoasă L, cd/м2 

Iluminarea 

E, lx 

Drum public național de 

semnificație magistrală 

< 3000 

de la 1000 până la 3000 

de la 500 до 1000 

1,6 

1,2 

0,8 

20 

20 

15 

Drum public național de 

semnificație republicană 

< 2000 

de la 1000 până la 2000 

de la 500 până la 1000 

>500 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

15 

15 

10 

10 

Drum public național de 

semnificație regională 

<500  

>500 

0,4 

0,3 

8 

6 

 

Alegerea stâlpilor și corpurilor de iluminat la proiectarea instalațiilor pentru iluminatul public 

stradal se efectuează luând în considerare caracteristicile arhitecturale și de planificare ale zonei 

iluminate și percepția acesteia pe timp de zi și în condiții de vizibilitate redusă (Tabelul 1.1). 

Corpurile de iluminare trebuie să fie amplasate deasupra carosabilului la o înălțime de la 6,5 

până la 13 m, în funcție de tipul acestora și de lățimea carosabilului. Înălțimea este atribuită în funcție 

de condițiile de distribuție a luminozității pe suprafața drumului și pentru a exclude orbirea. Cu cât 

luminanța sistemului de luminat este mai mare, cu atât este mai mare înălțimea suspensiei  [5]. 

Mai jos sunt descrise unele elemente care trebuie luate în considerare. 
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Astfel, pentru un drum delimitat cu bandă de separare, ghidajul vizual se obține prin instalarea 

iluminatului pe banda de separare. Această abordare implică și alte avantaje față de amplasarea opusă 

a stâlpilor, cum ar fi reducerea valorii investiției, reducerea costurilor de întreținere etc (Fig. 1.3). 

a)                                                                           b) 

Fig. 1.3. a) Amplasarea sistemului de iluminat pe partea centrală;  

              b) Amplasarea sistemului de iluminat unilateral pe partea exterioară/interioară 

a)                                                                                  b) 

Fig. 1.4. a) Amplasarea sistemului de iluminat bilateral; 

b) Amplasarea sistemului de iluminat suspendat/central 

 

Pentru drumuri cu lățime sporită este binevenit să se utilizeze aranjamentul față în față, deoarece 

caracteristicile de reflexie sunt slabe pentru lumina ce formează unghiuri mari cu linia de privire a 

șoferului (Fig. 1.4). 

Iluminatul intersecțiilor este extrem de important, acestea fiind considerate locuri de pericol 

sporit. Atenția participanților la trafic privind apropierea de o intersecție trebuie să fie atrasă prin mai 

multe metode: 

- creșterea nivelului de iluminare cu 50% față de arterele ce intră în intersecție; 

- pentru orientare se pot folosi culori diferite ale sistemului de iluminat; 

- nivelele de iluminare care trebuie atinse trebuie să fie exprimate în standardele în vigoare. 

Alegerea clasei trebuie să fie cu o treaptă mai sus față de treapta drumului cu condițiile cele mai 

restrictive [6]; 

- amplasarea stâlpilor se face cât mai aproape de colțurile intersecției, iar în cazul variantei 

unilaterale se preferă montarea pe partea dreaptă a drumului către intrarea în intersecție; 

- drumurile care intră sau ies din intersecție trebuie iluminate pe o distanță de minim 150 m de 

la intrarea/ieșirea din/în intersecție (Fig. 1.5). 
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Fig. 1.5. Amplasarea sistemului de iluminat în intersecții 

 

Sistemul de iluminat trebuie să asigure, pe cât posibil, atât în condiții de vizibilitate redusă, cât 

și în trafic intens, un ghidaj vizual care să indice clar traseul intersecției conducătorului auto care se 

află în următoarele situații succesive: 

- la apropierea de intersecție (la 150–250 m); 

- în momentul intrării în intersecție și pe tot parcursul traversării ei; 

- să furnizeze o ambianță luminoasă, cu excluderea fenomenului de orbire; 

- să nu fie amplasat un număr mare de puncte luminoase care ar putea induce în eroare; 

- să nu se instaleze corpuri de iluminat în locuri periculoase sau în locuri unde deservirea 

acestora va crea obstacole circulației rutiere; 

- să fie executat estetic, în corespundere cu sistemul arhitectural al orașului. 

Instalarea unui sistem de iluminat public stradal pentru o intersecție cu sens giratoriu este destul 

de dificilă, fiecare caz trebuie analizat separat, regulă generală valabilă, de altfel, și pentru celelalte 

tipuri de intersecții. Totodată se pot formula câteva recomandări referitoare la modul de tratare a unui 

sistem de iluminat amplasat în intersecții cu sens giratoriu: 

- dacă diametrul rondului are dimensiuni mici, corpurile de iluminat vor fi amplasate periferic. 

Suprafața centrală se poate folosi pentru plante care să se evidențieze în intersecție (Fig. 1.6. a)); 

- dacă diametrul rondului are dimensiuni mari, corpurile de iluminat se amplasează pe diametrul 

exterior al sensului giratoriu în direcția drumurilor ce intră în sens giratoriu (Fig. 1.6. b)); 

- nu se recomandă instalarea stâlpilor pentru iluminat doar în interiorul rondului – iluminatul 

trebuie asigurat și cu stâlpi instalați pe exteriorul rondului. 

- instalarea stâlpilor va fi execută astfel încât, prin ghidajul creat, să poată fi observată forma 

sensului giratoriu. Trebuie exclusă instalarea stâlpilor în linie deoarece conducătorul auto poate să 

considere că drumul continuă rectiliniu [1; 6]. 

a)                                                                             b) 

Fig. 1.6. Amplasarea sistemului de iluminat în intersecții cu sens giratoriu 

a) rond cu dimensiuni mici; 

b) rond cu dimensiuni mari. 

Corpurile de iluminat trebuie să fie instalate în așa fel încât să fie în fața conducătorului de 

vehicul în momentul când intenționează să iasă din sensul giratoriu. 
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Iluminatul trecerilor de pietoni este obligatoriu din punct de vedere al iluminatului deoarece 

viteza de circulație în zonă trebuie limitată la maxim, conform legislației rutiere, pentru a nu pune în 

pericol siguranța traficului rutier [7]. 

Este necesar ca sistemul de iluminat pe trecerile de pietoni să asigure următoarele cerințe: 

- drumul care este intersectat de trecerea de pietoni trebuie să fie iluminat pe o distanță de minim 

150 m înainte și după locul trecerii de pietoni; 

- trecerile de pietoni trebuie iluminate cu 50% mai mult față de nivelul de iluminare al 

carosabilului; 

- dirijarea fluxului luminos trebuie realizată astfel încât pietonii să fie observați; 

- se recomandă schimbarea culorii luminii cu condiția să nu provoace confuzii; 

- se recomandă lumină intermitentă pentru avertizarea conducătorilor auto; 

- instalarea corpurilor de iluminat trebuie să fie executată conform proiectelor, astfel încât să se 

obțină observarea obstacolelor posibile. 

În cazul în care nivelul de luminanță este crescut, este posibil să se poziționeze aparatele 

obișnuite de iluminat public pentru a se asigura un contrast negativ bun, pietonii fiind vizibili ca 

siluete întunecate pe un fundal luminos. 

a)                                                                                          b) 

Fig. 1.7. Amplasarea sistemului de iluminat pe trecerile de pietoni 

a) în intersecții, 
b) în afara intersecției. 

Pentru a lumina direct pietonii care se află nemijlocit pe trecere sau în apropierea trecerii de 

pietoni și pentru a atrage atenția conducătorilor auto asupra prezenței trecerii de pietoni se poate de 

utilizat iluminatul local cu aparate de iluminat suplimentare [2; 6]. 

Tipul, instalarea și orientarea acestora față de trecerea de pietoni trebuie executate astfel încât 

să se obțină un contrast pozitiv și să nu determine o strălucire exagerată pentru conducătorii auto (Fig. 

1.7). O variantă ar fi montarea aparatelor de iluminat la distanță mică înainte de trecerea de pietoni 

din direcția deplasării  fluxului de transport și orientarea luminii către trecerea de pietoni. Pentru 

drumurile publice cu dublu sens este necesar să se monteze un aparat de iluminat înaintea trecerii de 

pietoni pe fiecare direcție a traficului.  

 

CONCLUZII 

Iluminatul public stradal calitativ trebuie să asigure pe timp de noapte un trafic în siguranță și 

cu maxim confort, în condiții cât se poate de identice cu cele din timpul zilei, ceea ce ar contribui la 

reducerea nervozității și oboselii conducătorilor auto. Din acest motiv trebuie restabilite/renovate 

instalațiile de iluminat care nu corespund cerințelor actuale. 

Instalarea corectă a iluminatului public stradal contribuie la reducerea numărului de accidente 

din traficul rutier în orele nocturne. Totodată este mult mai ușor pentru organele de drept, care 

monitorizează ordinea pe drumurile publice, să identifice cauzele și vinovatul accidentelor rutiere. 

Fiecare corp de iluminat modern luminează continuu exact acea porțiune a drumului care este extrem 

de important să fie vizibilă pe timp de noapte. Proiectanții acordă o deosebită atenție distanței de 

amplasare a corpurilor de iluminat stradal pentru drumurile publice, urmând strict recomandările 

specialiștilor care au întocmit calcule preliminare. 
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Bineînțeles, nu putem spune că doar lipsa iluminatului stradal pe o anumită porțiune a drumului 

este cauza accidentelor din traficul rutier. Factorul uman influențează cel mai mult siguranța traficului 

rutier, dar cu un iluminat public stradal de înaltă calitate fiecare conducător auto are șansa să nu 

comită greșeli, să respecte regulile de circulație și, drept urmare, să nu fie implicat în accidente rutiere.  
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EXPLOATAREA CAPACITĂȚILOR DE IRIGARE ALE BAZINULUI RÂULUI NISTRU 

ȘI IMPLICAȚIILE CHEN ASUPRA ACESTOR CAPACITĂȚI 

 

E. BARANOV  
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Аннотация. Общая длина Днестра, одной из самых длинных рек Европы, – 1362 км. 

Бассейн реки покрывает две трети территории Молдавии и на 80% обеспечивает население 

страны в питьевой воде. Для Украины это вторая по значению река. В целом в бассейне 

Днестра живет около 8 млн. человек. 

Бассейн реки Днестр включает четыре гидрогеологические района: гидрогеологическую 

провинцию складчатой области Украинских Карпат, Волыно-Подольский артезианский 

бассейн, область трещинных вод Украинского щита и Причерноморский артезианский 

бассейн. Из них все четыре представлены в Украине и один (Причерноморский артезианский 

бассейн) в Молдове. 

Ключевые слова: бассейн реки, национальная безопасность. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Описывая бассейн реки Днестр, необходимо выделить его следующие особенности: 

• бассейн Днестра является трансграничным, доля Украины является наибольшей и 

составляет 73% площади бассейна, доля Республики Молдова – 26,4% и доля Польши – 0,6%; 

в бассейне проживает более 8 млн. людей и расположено 7 городов с населением более 

100 тыс. чел.;  

пахотные земли в бассейне составляют 43%, и именно этот фактор оказывает 

наибольшее негативное влияние на статус поверхностных вод; 

сельскохозяйственное производство является одной из основных отраслей экономики 

бассейна реки Днестр; 

одна треть всех идентифицированных массивов/тел поверхностных вод является 

значительно измененной в основном из-за гидроэнергетики и противопаводковой защиты. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Для проведения оценочного исследования использования оросительных мощностей 

бассейна реки Днестр и влияние ГЭС на эти возможности были использованы следующие 

методы исследования: 

- Наблюдение – метод характерен восприятием явлений в целостности и динамике, 

касающихся бассейна реки Днестр; 

- Монографический метод, который позволил описать результаты, полученные в 

результате исследования; 

- Сравнение – при использовании данного метода автору удалось установить общие 

черты и различия с введением в эксплуатацию каждой последующей ГЭС и их влиянием на 

реку Днестр. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В соответствии с Законом Республики Молдова «О воде» (№ 272 от 23.12.2011) в 

Республике Молдове был разработан План управления Днестровским бассейновым округом, 

который был утвержден Постановлением Правительства Республики Молдова от 17 октября 

2017 года №. 814. Согласно Закону «О воде», который частично гармонизирован с рядом 

профильных директив Евросоюза, включая ВРД ЕС, ответственным органом за разработку, в 

частности, планов, подлежащих утверждению Правительством, является Центральный орган 

публичного управления по охране окружающей среды (в настоящее время – Министерство 

сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды). Административный 
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орган по управлению водными ресурсами (в настоящее время – Агентство «Apele Moldovei») 

ответственен за реализацию Плана управления Днестровским бассейновым округом. Комитет 

бассейнового округа осуществляет консультирование при разработке, мониторинге 

внедрения, изменении и утверждении плана управления бассейновым округом. 

С целью улучшения трансграничного управления бассейном Днестра 23 ноября 1994 

года было подписано Соглашение между Правительством Республики Молдова и 

Правительством Украины о совместном использовании и охране пограничных вод. С целью 

выполнения Соглашения был создан институт Уполномоченных. Ключевой состав данного 

двустороннего института – сотрудники водных агентств двух государств. 

На протяжении последних 20 лет задачей так называемой «водной конвенции» было – 

способствовать сотрудничеству между странами на политическом и на техническом уровне 

для улучшения качества воды, смягчения последствий наводнений и засух и сохранению 

экосистем по всему миру. 

Исходя из определенных видов деятельности и нагрузок, возможно выделить следующие 

трансграничные проблемы Днестровским бассейновым округом и их причины: 1. загрязнение 

органическими веществами из-за недостаточной степени очистки сточных вод или ее 

отсутствия; 2. загрязнение биогенными веществами из-за недостаточной степени очистки 

сточных вод или ее отсутствия, а также из-за смыва с сельскохозяйственных угодий; 3. 

загрязнение опасными веществами, источниками которых являются коммунальные и 

промышленные сбросы, дождевой сток с территорий, пестициды и другие опасные 

химические вещества, применяемые в сельском хозяйстве, и аварийные загрязнения; 4. 

гидроморфологические изменения, связанные с гидроэнергетикой, противопаводковой 

защитой, а также зарегулированностью стока малых и средних рек; 5. загрязнение пластиком 

и другими бытовыми отходами; 6. распространение инвазивных видов. 

В районе бассейна реки Днестр водоотведение сточных вод осуществляют 78 

сельскохозяйственных предприятий, из которых 61 предприятие Украины и 17 – Молдовы. В 

2017 году этими предприятиями суммарно было отведено 31,21 млн. м3 сточных вод (21,01 

млн. м3 и 11,2 млн. м3 соответственно). Из них 26,96 млн. м3 относились к категории 

нормативно-чистых без очистки и 0,046 млн. м3 были очищены на биологических очистных 

сооружениях. В Молдове отведено 11,2 млн. м3 нормативно-чистых вод без очистки 

(дренажные воды орошаемых полей). 

Но Республика Молдова в недалекой перспективе может остаться даже без питьевой 

воды. Причина – в загрязнении и обмелении Днестра - главной водной артерии страны, 

которая снабжает водой почти 8 млн. человек в Молдове и Украине, считает ряд молдавских 

ученых. Летом 2021 года на Днестровской ГЭС в Черновицкой области Украины была 

запущена четвертая по счету турбина из запланированных семи, и это, говорят эксперты, ведет 

к изменению экосистемы и уничтожению реки, не говоря уже о снижении оросительных 

возможностей реки. Уже работающие на Днестре украинские гидроэлектростанции ведут к 

уничтожению реки. Таковы основные выводы ученых из Молдовы, Украины и Румынии, 

которые провели исследование в рамках трансграничного проекта HydroEcoNex Программы 

Черного моря Евросоюза.  

В настоящее время на Днестре, который не относится к крупным рекам, построен один 

из самых крупных в Европе и в мире гидроэнергетических комплексов, и он может нанести 

"непоправимый ущерб реке". Как сообщается в предварительном отчете экспертов ПРООН, 

опубликованном 3 июня 2021 года, с начала строительства на Днестре гидроэлектростанций 

максимальный уровень воды в реке снизился на 30%, а ее объем –на 10%. Средняя температура 

воды в холодное время года выросла на 5°С, а температура в теплое время снизилась на 7,5°С. 

Гидростроительство для любой реки несет нарушение ее экосистемы и утраты 

биоразнообразия, а для населения – потерю многих экосистемных услуг. Это утрата 

большинства местных видов рыб на обширном участке, исчезновение песчаных пляжей и 

заиление реки, ухудшение ее самоочистительной способности, а значит, увеличение платы за 

https://www.dw.com/ru/minuvshij-iyul-stal-samym-zharkim-mesyacem-za-vsyu-istoriyu-nablyudenij/a-58862433
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водоподготовку для питьевых нужд, позднее вызревание овощей и фруктов, невозможность 

развития туризма из-за непривлекательности реки и ее берегов. 

Из-за ГЭС Днестр теряет ежегодно более одного кубокилометра воды. Если Украина 

реализует закрепленный правительственной стратегией развития гидроэнергетики до 2026 

года план строительства еще шести ГЭС в равнинной части верхнего Днестра, ситуация на 

Днестре существенно ухудшится. 

Переговоры между Кишиневом и Киевом о подписании соглашения, связанного с 

функционированием Днестровского гидроэнергоузла, длятся уже много лет. В 2016 году 

украинский Кабмин принял решение о строительстве на Днестре шести новых ГЭС: в Иваново-

Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. По предварительным оценкам, 

стоимость проекта составит 1,1 млрд. евро. 

В 2017 году Кишинев предложил Киеву проект технических правил эксплуатации 

объектов. Молдова требует установить минимальный сток воды в течение всего года, 

соблюдать параметры экологического стока с учетом европейских стандартов, отраженных в 

Соглашении об ассоциации с Евросоюзом и в Европейском энергетическом соглашении. 

В 2019 году Украина объявила о приостановке строительства каскадных 

гидроэлектростанций, пока не будет готово объемное исследование об их влиянии на 

экосистему реки и окружающую среду. 

Но, несмотря на достигнутую в 2019 году договоренность приостановить строительство 

ГЭС на Днестре, Украина все же запустила четвертую турбину в Черновицкой области летом 

2021 года. Строительство ГЭС на Днестре – это прямая угроза национальной безопасности 

Республики Молдовы. 

 

ВЫВОДЫ 

Для Республики Молдова также важна проблема эксплуатации Днестровского 

гидроэнергетического комплекса, расположенного в верхнем бассейне реки Днестр, его 

влияния на реку, ее экосистему, и ее оросительные возможности. 

Основными приоритетами Республики Молдовы в переговорах с Украиной: уменьшить 

антропогенное воздействие на Днестр, поддерживать водный сток реки и снизить уровень 

загрязнения. Для этого предлагается разработать и подписать соглашение между Молдовой и 

Украиной и создать совместный орган по устойчивому управлению и охране реки Днестр. 

Украине и Молдове необходимо совместно исследовать и оценить риски, которые уже 

создают гидроэнергетические комплексы, и выработать компенсационные механизмы. Это 

дало бы возможность восстановить не только экосистемы на Днестре, страдающие от ГЭС, но 

увеличить и оросительные возможности в данной области. 
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Abstract. The growing global population, the intensive exploitation of natural resources and 

global warming put pressure on soil productivity and sustainability worldwide.  

In order to regulate the water regime on the surface and on the profile of the soils in the 

hydrographic basin of the River Moldova, four draining-drainage systems with an area of 8761 ha of 

which 3059 ha with works underground drainage were arranged from 1960 to 1975 and from 1978 to 

1980. 

The process of draining excess of moisture has led to a sudden change of some environmental 

components, spontaneous vegetation being replaced by various agricultural crops by modifying the 

entire ecosystem.  

Immediately after setting up, the range of agricultural crops has grown and there have been 

significant production increases. This was possible due to the elimination of excess moisture and the 

application of agropedoameliorative works. Since 1992, drained areas have been transferred to private 

ownership and their exploitation has been carried out on individual plots. Agropedoameliorative 

works and maintenance works on draining-drainage systems - which were foreseen in the execution 

project - were no longer carried out. This has gradually led to the degradation of the channel network 

and the clogging of the collecting and absorbent drains holes. 

The draining channels have lost drainage efficiency and only function as a small scale 

topographic depression, providing seasonal, linear areas of high water levels. All this led to the 

reinstallation of the excess moisture on large areas and their passage from the category of arable use 

to lower categories (meadows or pastures), with significant repercussions on the profit and the quality 

of life of the citizens in rural areas.  

The degradation of these systems (from various causes and in different ways) has in many cases 

determined the degradation of agrophysical and agrochemical properties of soils. In these situations, 

land drainage becomes indispensable for the sustainable exploitation of the soil resources in the area. 

KEY WORDS: drainage network, channel clogging, sustainable development, sustainable 

land management 

 

INTRODUCERE  

Degradarea solurilor are o influenţă directă asupra calităţii apei şi a aerului, asupra 

biodiversităţii şi a schimbărilor climatice. De asemenea, poate să afecteze sănătatea populaţiei şi să 

ameninţe securitatea produselor alimentare şi a furajelor (Berca M., 2011). 

Pentru valorificarea superioară a resurselor de sol s-au efectuat lucrări de desecare-drenaj în 

multe părţi ale globului cu terenuri afectate de excesul de umiditate. Drenajul agricol protejează 

resursele de bază ce contribuie la producerea de hrană, susţine şi contribuie la creşterea producţiilor 

agricole şi a produselor din mediul rural, protejează investiţiile din sectorul irigaţiilor şi creşte 

valoarea terenurilor. Însă, obiectivul de bază al drenajului agricol este de a crea în zona rădăcinilor 

un mediu care facilitează dezvoltarea plantelor şi optimizează producţia agricolă. Drenajul trebuie 

văzut astfel ca o parte indispensabilă a managementului durabil al terenurilor, cu toate că încă sunt 

necesare cercetări suplimentare în această direcţie (Halbac R., 2014). 
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MATERIAL ŞI METODĂ 

Excesul de apă de natură pluvială şi/sau de natură freatică şi din revărsările reţelei hidrografice, 

din bazinul hidrografic al râului Moldova, s-a manifestat sub diferite forme şi intensităţi, atât pe 

terenurile orizontale cât şi pe cele înclinate (Ailenei (Radu) Minodora, 2018). 

Condiţiile naturale ale câmpiei piemontane Baia, favorizează apariţia şi menţinerea excesului 

de umiditate în sol şi la suprafaţa solului. Lunca râului Moldova şi terasele sub forma unor fâşii, cu 

lăţimea medie de 1,5 km, aproape paralele cu albia râului Moldova, orientate de la NV la SE, cu 

pante mici cuprinse între 1-5%, cu zone plane şi multe microdepresiuni, înlesnesc stagnarea apei. 

În condiţiile climatului umed din bazinul hidrografic al râului Moldova, precipitaţiile 

abundente căzute în 1-5 zile consecutive, în regimul unui consum redus prin evapotranspiraţie, 

constituie principala sursă a excesului de umiditate din solurile greu permeabile (Nitu T. şi colab., 

1985).  

Pentru eliminarea excesului de apă din lunca şi terasele râului Moldova, judeţul Suceava, s-au 

amenajat, între anii 1978-1980, trei sisteme de desecare-drenaj (Rotopăneşti-Rădăşeni-Fântâna 

Mare, Drăgoieşti-Berchişeşti, Bogdăneşti-Baia) şi sistemul de irigaţii-desecări Băişeşti-Dumbrava, 

totalizând o suprafaţă de 8761 ha desecată, din care 3059 ha cu lucrări de drenaj subteran (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 - Sistemele de desecare-drenaj amenajate în lunca râului Moldova, județul Suceava 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Regimul aerohidric defectuos reprezintă unul din principalii factori limitativi ai producţiei 

agricole (Savu P. şi colab. 2002). Datorită excesului de umiditate din zonă, terenul arabil, care are 

ponderea cea mai mare, are o productivitate foarte scăzută, producţiile medii în anii cu exces de 

umiditate fiind diminuate cu circa 25-50% faţă de cele obţinute în anii normali din punct de vedere 

al precipitaţiilor.  

Îmbunătăţirea însuşirilor fizice, fizico-chimice şi biologice ale solului, ca urmare a aplicării 

lucrărilor hidro şi agropedoameliorative, a permis luarea în cultură a mari suprafeţe de teren cu 

folosinţă păşuni şi fâneţe şi posibilitatea cultivării unui sortiment variat de plante agricole.  

Prin execuţia lucrărilor de desecare-drenaj din sectorul Păltinoasa-Drăguşeni, suprafaţa arabilă 

a crescut cu circa 1850 ha, în general, pe seama păşunilor şi a fâneţelor, iar suprafaţa agricolă a scăzut 

cu aproximativ 100 ha prin execuţia canalelor de desecare şi a drumurilor de exploatare (tabelul 1). 

Această diminuare a suprafeţei agricole este însă, compensată prin creşterea ponderii categoriilor de 

folosinţă superioare şi a producţiilor mari şi constante obţinute la hectar, datorită  asigurării condiţiilor 

corespunzătoare creşterii şi dezvoltării plantelor agricole.   
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Tabelul 1 Evoluţia categoriilor de folosinţă în sistemele de desecare-drenaj, bazinul hidrografic al 

râului Moldova 

(după documentaţia A.N.I.F. – Sucursala Suceava) 
 

Categoria de folosinţă  

Suprafaţa (ha)  
Diferenţe  

înainte de amenajare după amenajare - 1990  

ha  %  ha  %  ha  

Arabil  5610,61 64,03 7456,97 85,11 1846,36 

Păşuni  845,13 9,65 427,48 4,88 -417,65 

Fâneţe  1629,57 18,60 131,42 1,50 -1498,15 

Livezi  7,86 0,09 7,86 0,09 0 

Total agricol  8093,17 92,37 8023,73 91,58 -69,44 

Păduri  277,23 3,16 216,83 2,47 -60,4 

Ape  21,92 0,25 20,30 0,23 -1,62 

Canale  29,17 0,33 140,03 1,60 110,86 

Drumuri de exploatare  81,42 0,93 125,40 1,43 43,98 

Curţi-construcţii  230,91 2,64 234,15 2,68 3,24 

Neproductiv  27,62 0,32 1,00 0,01 -26,62 

Total neagricol  668,27 7,63 737,71 8,42 69,44 

Total suprafaţă  8761,44 100,00 8761,44 100,00 - 

 

Dacă înainte de execuţia lucrărilor de desecare-drenaj, pe mari suprafeţe, nici nu putea fi 

concepută introducerea cultivării porumbului, după intrarea în funcţiune a lucrărilor realizate, 

producţia de porumb boabe a crescut cu 500-2000 kg/ha, iar faţă de suprafeţele limitrofe neameliorate 

dar cu soluri mai fertile, producţia de porumb a fost de 3 ori mai mare (tabelul 2). 

În perioada 1980-1990, îmbunătăţirea însuşirilor solului ca efect al aplicării lucrărilor de 

desecare-drenaj şi a introducerii tehnologiilor agricole moderne, a favorizat creşterea substanţială a 

producţiei agricole şi de calitate superioară. Astfel, după datele înregistrate în registrele contabile, s-

au obţinut producţii de circa 7-8 t/ha porumb boabe, 30-40 t/ha cartof, 5-6 t/ha in fibră, 4-5 t/ha grâu, 

50-60 t/ha gulie furajeră şi 90-100 t/ha sfeclă furajeră.  

Creşterea producţiei la hectar pe suprafeţele desecate-drenate este reflectată şi de producţiile 

obţinute în condiţii experimentale, pe un luvosol albic pseudogleic glosic, din Câmpul Baia. 

Producţiile obţinute în cadrul câmpului experimental au atins frecvent valori de   5-7 t/ha la porumb 

boabe, 35-45 t/ha cartof de toamnă, 7-8 t/ha in pentru fibră şi 4-5 t/ha la cultura grâului (Nitu T. şi 

colab., 1985).  

Începând cu anul 1991, odată cu constituirea şi reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenului, structura culturilor s-a modificat continuu, în funcţie de politica economică, dezvoltarea 

social-economică din zonă şi necesităţile proprietarilor de teren. Astfel, cultura porumbului siloz a 

fost eliminată, în anii 1993-1994, odată cu desfiinţarea Fermei agrozootehnice Dumbrava, iar cultura 

inului în anii 1997-1998, datorită închiderii topitoriei de in din localitatea Cornu Luncii şi a lipsei 

unui alt procesator în zonă. În acelaşi timp, în funcţie de necesităţile social-economice ale 

proprietarilor de teren şi de micii întreprinzători din zonă, au fost introdu-se culturi noi, precum 

floarea soarelui, rapiţă, hrişca şi pe mici suprafeţe plantele medicinale. 
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Tabelul 2 Producţii medii la culturile agricole, înainte şi după amenajare 

(după documentaţia A.N.I.F. – Sucursala Suceava) 
 

Nr. 
crt. 

 
Cultura 

Producţii medii (kg/ha) 

înainte de amenajare după 
amenajare ani normali ani cu exces 

1. Grâu-secară 1440 640 2000 

2. Orzoaică 1400 570 2200 

3. Porumb 2250 1000 2300 

4. Cartofi 11000 6000 20000 

5. In fuior 3750 2250 4000 

6. Trifoi 3500 2000 4000 

7. Plante furajere 5000 3500 5500 
 

Prin fragmentarea terenului în parcele cu lăţimi mici, ca urmare a aplicării Legii nr. 18/1991, şi 

a executării lucrărilor solului pe parcele individuale, producţiile medii la hectar sunt diminuate prin 

pierderile produse în dreptul liniei de hotar şi a rigolelor formate, de regulă, între parcele, datorită 

execuţiei arăturii ,,la cormană”. În urma observaţilor efectuate la teren s-a constatat stagnarea apei un 

timp mai îndelungat în zona rigolelor, întârziind execuţia lucrărilor de primăvară, aplicarea 

necorespunzătoare a lucrărilor de îngrijire, cu repercusiuni asupra creşterii şi dezvoltării plantelor şi 

chiar compromiterea culturii, în cazul rigolelor formate la mijlocul distanţei dintre liniile de drenuri 

absorbante (figura 2). În funcţie de lăţimea parcelelor lucrate individual, pierderile de producţie din 

zona rigolelor pot diminua producţia totală a parcelei cu circa 20-50% (figura 3).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 - Stagnarea apei şi compromiterea recoltei pe rigole 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 - Culturi agricole în condiţiile exploatării pe parcele individuale 

 

Începând cu anul 2016, mari suprafeţe de teren din sistemul Rotopăneşti-Rădăşeni-Fântâna 

Mare, au început să fie cultivate pe sectoare de desecare (figura 4).  
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Figura 4 - Exploatarea terenurilor pe sectoare de desecare 

 

Pentru a exemplifica efectul aplicării lucrărilor solului pe sectoare de desecare am preluat, de 

la primăriile din zonă cât şi din anuarul statistic al României, producţiile obţinute pe parcelele 

exploatate individual şi pe suprafeţele exploatate comasat (tabelul 3).  
 

Tabelul 3 Producţii medii la principalele culturi agricole, la nivelul anului 2016 

(după datele locale şi Anuarul Statistic) 

 

 

Din analiza acestui tabel se observă diferenţe mari de producţie obţinute la cultura de cartof, 

porumb şi la grâu pe parcele lucrate individual şi suprafeţele lucrate comasat. De asemenea, prin 

compararea producţiilor obţinute în zona studiată cu cele obţinute la nivelul judeţului Suceava şi la 

nivel naţional se constată productivitatea ridicată a solurilor din această zonă. 

Însă, prin neefectuarea lucrărilor de întreţinere curente, prin păşunatul excesiv şi neraţional atât 

în perioadele cu exces de umiditate dar şi în cele cu deficit sever de apă, prin luarea în cultură a 

canalelor în urma astupării şi nivelării acestora sau a astupării cu resturi vegetale şi alte materiale 

pentru a facilita trecerea dintr-un sector în altul, terenurile amenajate cu lucrări de desecare-drenaj s-

au degradat, treptat, trecând de la categoria de folosinţă arabil la folosinţa fâneaţă (figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 - Degradarea reţelei de desecare - drenaj 

Canalele de desecare şi-au pierdut eficienţa în drenaj şi funcţionează doar ca depresiune 

topografică la scară mică, oferind sezonier, zone liniare de niveluri ridicate ale apei. Toate acestea au 

dus la reinstalarea excesului de umiditate pe mari suprafeţe cu repercusiuni semnificative asupra 

profitului şi a calităţii vieţii cetăţenilor din mediul rural.  

 

Nr. 

crt. 
Cultura  

Producţii medii (kg/ha)  

Zona studiată  
judeţul 

Suceava  
la nivel 

naţional  parcele 

individuale  
suprafaţă 

comasată  

1. Grâu-secară  2200 3500 4000 3900 

2. Porumb  4000 6000 5400 4600 

3. Floarea soarelui  1200 2000 2400 2000 

4. Cartofi  11000 16500 18800 14500 

5. Trifoi (masă verde)  12000 13000 13000 14000 



441 

CONCLUZII 

Prin funcţionarea şi exploatarea reţelei de desecare din bazinul hidrografic al râului Moldova, 

circa 40 ani, s-a produs, cu precădere, eroziunea malurilor şi colmatarea fundului canalelor, ceea ce 

a determinat diminuarea secţiunii de curgere a canalelor şi colmatarea  acestora.  

Aplicarea individuală a lucrărilor solului pe suprafeţele arabile înguste a determinat o modelare 

în benzi cu coame, cu lăţimi, diferenţe de nivel şi pante transversale variabile în funcţie de lăţimea 

parcelelor de teren, modul de folosinţă şi utilajele agricole folosite. Această fragmentare a dus la 

diminuarea producţiei, în funcţie de lăţimea parcelelor, cu 20-50 %, datorită pierderilor produse pe 

linia de hotar şi în zona rigolelor.  

Necesitatea asigurării menţinerii unui potenţial productiv ridicat al solului impune, de urgenţă, 

adoptarea unor măsuri la nivel local privind informarea şi educarea oamenilor în vederea 

conştientizării rolului lucrărilor de desecare-drenaj, stimularea exploatării suprafeţelor amenajate pe 

sectoare de desecare prin scutirea de taxe şi impozite şi, nu în ultimul rând, organizarea unui păşunat 

raţional. 

Procesul de comasare, în zonă, pare să fie de durată şi nu este deloc simplu, din mai multe 

considerente: proporţia mare a parcelelor în formă de fâşie, raporturi de proprietate neclare, 

proprietari cu vârste înaintate mai reticenţi la asociere şi drumuri dificile de acces la terenul agricol. 

Peste 50% din lucrările de desecare-drenaj executate în lunca râului Moldova necesită  într-o 

formă sau alta măsuri de reabilitare. Tendinţa este de a reabilita, moderniza şi folosi durabil sistemele 

deja existente şi nu de a implementa sisteme noi. Managementul eficient al apei drenate poate 

contribui atât la evitarea stagnării apei cât şi la minimizarea degradării solurilor. 
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CZU 631.42 

 

APLICAREA METODELOR ELECTRO- ȘI COLORI- METRICE PENTRU ANALIZA ÎN 

SITU A CALITĂȚII SOLULUI 

 

O. STIOPCA1, O. CALESTRU2 
1Universitatea Agrară de Stat din Moldova,  

2Proiectul Agricultura Performantă din Moldova (APM/USAID) 

 

Abstract. For in situ analysis of soil quality, soil samples were collected and prepared from 

eight localities of Republic of Moldova, specialized in the production of vegetables in greenhouses 

and berries. Soil testing to determine the pH level as well as the total concentration of dissolved salts 

was carried out by in situ electrometric methods and the NPK level by colorimetric methods. Most 

soil samples have a basic reaction, while most vegetable and berries crops prefer an acidic soil 

reaction. In most soil samples it is necessary to adjust concentrations of N and P, although in some 

of them increased concentrations of N have been recorded. Most samples analyzed have an adequate 

content of K. For this reason, it is recommended to use acidic reaction fertilizers, as well as to add 

acid solutions in water for drip irrigation - аnother practice for reducing pH values, especially when 

preparing the nutrient solutions for fertigation and soil for new vegetable or berries crops plantations. 

Keywords: NPK, pH, TDS, conductometry, potentiometry, soil, vegetables, berries 

 

ÎNTRODUCERE 

Azotul (N), fosforul (P), potasiul (K) influențează asupra fotosintezei și determină elementele 

principale ale unui sistem de nutriție. Un sistem dezechilibrat duce la consum irațional de energie. De 

exemplu, azotul aplicat în exces determină creșteri excesive ducînd la  un dezechilibru între masa 

vegetativă şi fructificare. Un raport armonios de elemente nutritive scade consumul de apă cu 20-

30%,  N şi P creează dezechilibru şi consum mare prin transpirație, K micșorează transpirația cu 26%, 

iar  MgCl2 cu 40-50%, de aceea e necesară cunoașterea concentrației acestora în sol la diverse etape 

de vegetație a speciilor de plante (Davidescu, V. et al. 2000). 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetările au fost efectuate în teren și în laborator, de asemenea folosind metodele metoda 

colorimetrică şi în baza rezultatelor proprii (cercetarea asupra concentrației oricăruia dintre acești 

nutrienți), precum şi folosind rezultatele altor cercetători în acest domeniu. 

  

REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 Rezultatele analizei solului prin această metodă se folosesc la alcătuirea sau corectarea planului 

de fertilizare. Cunoscând nivelul acestor nutrienți și nevoile plantelor pentru a obține recolte bogate, 

se pot stabili doze optime de fertilizare, reducând astfel costurile de producție. Fiecare cultură în parte 

are nevoie de un anumit pH pentru o creștere și dezvoltare armonioasă, iar pH-ul apei de udare este 

la fel de important ca și pH-ul solului în care plantele se vor dezvolta (Fig. 1). 

Valoarea pH-ului, atât din apă cât și cea din sol, influențează în mod direct absorbția 

elementelor necesare creșterii și dezvoltării plantelor. La valori ridicate ale pH-ului (peste 7...7.5) 

este inhibată în mare măsură absorbția fosforului, fierului, borului, cuprului și zincului (Fig. 2), acesta 

este unul din motivele pentru care apar deficiențele de nutrienți. Cu toate că s-au utilizat fertilizanți 

pentru a acoperi acest necesar, necunoscând acești parametri există tentația de a aplica cantități mai 

mari de îngrășăminte ceea ce va crește nivelul total de săruri (EC-ul) în jurul rădăcinilor, și ca urmare 

se vor produce alte dezechilibre precum: reducerea absorbției apei și a nutrienților în plantă, iar din 

cauza presiunii osmotice mari creată în jurul rădăcinilor prin creșterea nivelului de săruri solubile, 

acest lucru va duce la mărirea costurilor  de producție (2). 
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Fig. 1. Nivelul tolerat al valorii pH pentru diferite culturi agricole. 

Solurile acide sunt adesea întâlnite in zonele cu precipitații abundente. În astfel de soluri, 

substanțele nutritive necesare plantelor se dizolvă cu greutate sau nu se dizolva deloc, mai exact acești 

nutrienți sunt “captivi” în compuși insolubili de care plantele nu pot dispune. 

 

  

Fig. 2. Nivelul de asimilare a nutrienților de către plante la diferite valori ale pH-lui solului (3). 

În ceea ce privește solurile alcaline, acestea sunt specifice de regula zonelor cu un nivel scăzut 

de precipitații. Testarea solului și determinarea nivelul pH-ului este esențială, deoarece pH ridicat ar 

putea indica și prezența unei cantități prea mari de sare în sol, care influențează negativ asupra 

plantelor (4). 

Solurile acide sunt adesea întâlnite in zonele cu precipitații abundente. În astfel de soluri, 

substanțele nutritive necesare plantelor se dizolvă cu greutate sau nu se dizolva deloc, mai exact acești 

nutrienți sunt “captivi” în compuși insolubili de care plantele nu pot dispune. 
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În ceea ce privește solurile alcaline, acestea sunt specifice de regula zonelor cu un nivel scăzut 

de precipitații. Testarea solului și determinarea nivelul pH-ului este esențială, deoarece pH ridicat ar 

putea indica și prezența unei cantități prea mari de sare în sol, care influențează negativ asupra 

plantelor (4). 

Pentru analiza calității solului au fost prelevate 127 probe de sol din șase localități ale Republicii 

Moldova, care se specializează la producerea legumelor în solarii: Puhăceni, Speia, Ustia, Dubăsarii 

Vechi, Toxobeni, Pîrîta, Sîngereii Noi, Gura Bâcului (Fig. 3). Tipul solului în probele colectate a fost 

nisipos, nisipo-argilos, argilos. 

 

Fig. 3. Amplasarea localităților din care s-au preluate probe de sol. 

După colectare, probele de sol au fost dizolvate cu apă distilată în proporție de 100 gr. sol: 100 

ml apă, astfel obținându-se un extras apos din solul analizat (Fig. 2). 

 

Fig. 4. Probe de extras lichid de sol. 

Pentru măsurarea valorilor de pH și EC în probele de sol a fost folosită respectiv metoda 

electrometrică (potențiometrică) și conductometrică cu utilizarea pH și a EC-metrului pentru măsurări 

in situ „Omega” (Fig. 5). 
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Fig. 5. pH-metrul și EC-metrul și TDS-metrul pentru măsurări in situ “Omega”. 

Pentru determinarea nivelului de NPK în probele de sol au fost folosite testele in situ 

colorimetrice speciale.  

Fiecare test este destinat pentru determinarea unuia din macroelementele NPK și constă dintr-

un container pe care este aplicată o scară colorimetrică indicând diferite nivele de intensitate a culorii.  

Fiecărei nuanțe a culorii corespunde un nivel al concentrației în proba apoasă analizată 

(exemplu pentru N – N0 – scăzut, N1 - moderat, N2 – normal, N3 – ridicat, N4 – foarte ridicat). 

Acestei scări se contrapun concentrațiile fiecărui din macroelementele NPK conform Tabelului 1. 

 

Tabelul 1. Interpretarea conținutului NPK in extrasul apos 

Indicatorul colorimetric   

 

Nivel de concentrație 

N P K 

mg./100 gr. sol 

N0 – scăzut ≤ 2,0 ≤ 4 ≤ 4 

N1 – moderat 2,1…5,0 4,1…6,0 4,1…10,0 

N2 – normal 5,1…8,0 6,1…8,0 10,1…16,0 

N3 – ridicat 8,1...11,0 > 8,0 16,1...22,0 

N4 – foarte ridicat ≥ 11,0 - ≥ 22 

După dizolvarea probelor de sol cu apă distilată în proporție de 100 gr. sol:100 ml., acestea se 

amestecă cu un reagent special ce se conține într-o capsulă. În dependență de culoarea pe care o va 

obține proba de sol după amestecare cu reagent, se stabilește nivelul concentrației NPK.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Set pentru analiza colorimetrică in situ a conținutului de NPK în extrasul apos de sol. 
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În rezultatul măsurării valorii pH a probelor, a fost identificată ce mai mare valoare a pH-ului 

egală cu 8.7 (localitatea Puhăceni) și cea mai mică, pH = 7.0 (în localitatea Taxobeni). Dacă 

considerăm că valoarea maximă a pH-ului care poate fi tolerată de culturile agricole, în special, 

castraveți, tomate care sunt produse cu preponderență în localitățile implicate, atunci doar 23% din 

probe au valori ale pH-lui mai mici de 7.5.  

 

Fig. 7. Nivelul de pH în extrasul apos de sol. 

Concentrația totală de săruri a fost recalculată în gr./l, fiind măsurată conductivitatea probelor 

de sol, mkS./cm. Aceasta a fost a cuprinsă în limite de 0.017...0.613 gr./l. Luând în considerație că 

concentrația totală de săruri a apei pentru irigare nu trebui să depășească 1 gr./l, constatăm că toate 

probele de sol satisfac această cerință. 

 

Fig. 8. Concentrația totală de săruri, gr/l, în extrasul apos de sol. 

Pentru determinarea nivelului de concentrație a N, a fost utilizată scara colorimetrică a 

containerului pentru măsurarea N. Astfel, s-a stabilit că 8% de probe au un nivel nedetectabil de N 

(scăzut), 25% din probe au un nivel de azot N1 (moderat), 22%- N2 (normal), 15% - N3 (ridicat), și 

30% - N4 (foarte ridicat). 

 

Fig. 9. Nivelul de azot (N) în extrasul apos de sol. 
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Pentru determinarea nivelului de concentrație a P, a fost utilizată scara colorimetrică a 

containerului pentru măsurarea P. Astfel, s-a stabilit că 2% de probe au un nivel atât de scăzut că este 

greu de detectat, 24% - P1, 38%- P2, 27% - P3, și 8% - P4. 

 

Fig. 10. Nivelul de fosfor (P) în extrasul apos de sol. 

La utilizarea scării colorimetrice a containerului pentru măsurarea K, s-a stabilit că nici una din 

probe nu au nivele de K0 și K1, 0.07% - K2, 35% - K3, și 65% - K4, adică majoritatea probelor au 

nivel ridicat și foarte ridicat de potasiu. 

 

Fig. 11. Nivelul de potasiu (K) în probele de sol. 

Majoritatea probelor de sol analizate au o reacție bazică, în special, 77% din probe au o valoare 

de pH mai mare de 7.5, atunci când valoarea pH-lui de 7.5 este limita maximă tolerată de culturile 

legumicole și bacifere. Din această cauză se recomandă utilizarea fertilizanților cu reacție acidă sau 

adăugarea soluțiilor de acizi în apa pentru irigare. O altă practică pentru reducerea valorilor de pH 

recomandată la pregătirea solului pentru noi culturi de legume sau pomușoare este administrarea în 

sol a sulfului. Unele probe analizate au un conținut ridicat și foarte ridicat de potasiu, adică nu este 

necesară suplimentarea adițională a compușilor ce conțin potasiu prin intermediul fertilizărilor, iar în 

alte  probe de sol este necesară ajustarea concentrațiile de N și P, deși unele dintre ele au înregistrat 

concentrații sporite de N. În condițiile producerii legumelor în solarii, este necesară analiza periodică 

a solului, după finalizarea ciclurilor de producere.  
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https://fmcagro.ro/influenta-reactiei-solului-ph-asupra-asimilarii-elementelor-nutritive 
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REFRIGERAREA PRIN METODA TERMOELEMENTULUI ANIZOTROPIC 

TRANSVERSAL ÎN PREZENȚA CÂMPULUI MAGNETIC 
 

E. LUPAȘCU, I. VARZARI 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Abstract: Actualmente în tehnica de calcul și în scopuri militare sunt utilizate pe larg 

microfrigiderele termoelectrice, pentru răcirea locală a componentelor electronice, cum ar fi diverse 

dispozitive semiconductoare, microscheme integrale care necesită o temperatură strict stabilită, la 

care eficacitatea și sensibilitatea lor este maximală. 

Trebuiesc menționate două metode de funcționare a MT: regimul de absorbție minimală a 

căldurii la refrigerare și regimul coeficientului maximal de refrigerare. Prima metodă necesită un 

consum mare de energie, în a doua metodă trebuie obținută o variație maximală a temperaturii cu un 

consum minimal de energie.  

Lucrarea de față este destinată celui de al doilea regim de funcționare a MT. Aici sunt prezentate 

în mod intenționat unele noțiuni din teoria microscopică fenomenelor galvanotermomagnetice în 

cristalele din grupul de simetrie D3d, întrucât acestea sunt necesare pentru cunoașterea mai detaliată 

a principiilor de funcționare a dispozitivelor care lucrează în baza acestor fenomene. 

Cuvinte cheie: microfrigider  termoelectric,variația maximală a temperaturii, coeficient de 

refrigerare, mobilitatea purtătorilor de sarcină, camp magnetic, eficacitatea anizotropică 

magnitotermoelectrică și termomagnetică. 

 

INTRODUCERE 

În lucrarea “Refrigerarea prin metoda termoelementului anizotropic transversal în prezența 

câmpului magnetic” este demonstrat fenomenul de comutare a tensiunii electromotoare 

termoelectrice și se explică în forma următoare. Efectele termomagnetice transversale în cristalele 

clasei de simetrie D3d din care fac parte bismutul și aliagele Bi – Sb (până la 7% at. Sb) unde sunt 

actuale extremele energetice Ls (pentru electroni) și T (pentru goluri) în cazul când inducția câmpului 

magnetic este orientată în direcția axei cristalografice C2 (H = H1), componentele tensorului αij (H1) 

posedă o simetrie mixtă în raport cu sensul câmpului magnetic și anume: 

𝛼23
𝑠 (𝐻1) = −

𝑃𝑁

2
∆−1(𝐻1)(𝛼𝑝 − 𝛼𝑛)𝜈3𝜇4(𝜇22 − 𝜇11)𝐻1

2     (1) 

𝛼32
𝑎 (𝐻1) = −𝑃𝑁 ∆−1(𝐻1)(𝛼𝑝 − 𝛼𝑛)𝐻1𝜈1 {𝜈3�̿� + �̿� + [

𝜈3

2
(𝜇2̃�̿� + |𝜇|) + 𝜇2𝜇3𝜇22] 𝐻1

2} (2)         

𝛼32
𝑠 (𝐻1) =

𝜈1

𝜈3
𝛼23

𝑠 (𝐻1)   ,  unde      

𝜇 ̿ =
1

2
(𝜇1𝜇3̃ + 𝜇2𝜇3) ,                        �̅� =

1

2
(𝜇1 + 𝜇2̃) ,                   𝜇11 =

1

4
(𝜇1𝜇3̃ + 3𝜇2𝜇3) ,                       

 𝜇22 =
1

4
(3𝜇1𝜇3̃ + 𝜇2𝜇3) ,                   |𝜇| = 𝜇1𝜇2𝜇3 ,                        𝜇2̃ = 𝜇2 cos2 𝜑 + 𝜇3 sin2 𝜑 ,    

 𝜇3̃ = 𝜇3 cos2 𝜑 + 𝜇2 sin2 𝜑 ,            𝜇4 = (𝜇2 − 𝜇3) sin𝜑 cos 𝜑 

 

Aici: µi – componentele tensorului mobilității electronilor, 

         υi – componentele respective a golurilor,  

         < φ = 6° – unghiul de înclinare a elipsoidelor izoenergetice a electronilor în raport cu axele                            

cristalografice de simetrie, 

         N – concentrația electronilor, 

         P – concentrația golurilor. 
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∆(𝐻1) = (𝑃𝜈3 + 𝑁𝜇3̃)(𝑃𝜈1 + 𝑁�̅�)

+ {𝑃2𝜈1𝜈3(𝜇22 + 𝜇2𝜇3) + 𝑁2(𝜈1𝜈3𝜇3̃�̅� + 𝜇2𝜇3𝜇22)

+ 𝑃𝑁 [𝜈1𝜇3̃𝜇11 +
𝜈3

2
(𝜇2̃�̿� + |𝜇|) − 2𝜈1𝜈3�̿�]}𝐻1

2 + (𝑃 − 𝑁)2𝜈1𝜈3𝜇2𝜇3𝜇22𝐻1
4 , 

          αp și αn – tensiunile termoelectrice parțiale a golurilor și electronilor 

𝛼𝑝,𝑛 =  ±
𝑘𝑜

𝑒
[
5

3

𝐹3/2(𝜂𝑝,𝑛
∗ )

𝐹1/2(𝜂𝑝,𝑛
∗ )

− 휂𝑝,𝑛
∗ ] ,         휂𝑝,𝑛

∗ =
𝜂𝑝,𝑛

𝑘𝑜𝑇
   – nivelul Fermi 

          F1/2 – integralele Fermi, 

          Ko – constanta lui Boltzmanne, 

          e – sarcina elementară. 

Expresiile (1) și (2) reprezintă componentele transversale a efectelor termomagnetice care se 

observă în cristalele menționate și posedă o proprietate unicală la inversarea sensului inducției 

magnetice:  

αs
23 (H1) = αs

23 ( – H1), α
a
23 (H1) = – αa

23 ( – H1), numită efect de comutare. 

Deci, la schimbarea sensului H1→ – H1 efectele transversale α23 (H1) se suprapun și contribuie 

semnificativ la majorarea eficacității termomagnetice a dispozitivelor care funcționează în baza 

acestor fenomene, cum ar fi microfrigiderele și termogeneratoarele [2]. 

Din expresiile (1) și (2) rezultă că raportul 𝑛 =
𝛼23

𝑠 (𝐻1)

𝛼23
𝑎 (𝐻1)

≠ 1 în cazul H1 ≠ 0 și n = 0 în cazul H1 

= 0. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Pentru studierea subiectului abordat, în lucrare au fost aplicate metode tradiționale  de soluții 

ale ecuațiilor diferențiale neliniare de gradul doi pentru cristalele anizotropice și termoelementele 

artificial-anizotropice în prezența câmpului magnetic exterior. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

În mediile omogene anizotropice se respectă pentru starea staționară următoarele legi [3]: 

legea conservării energiei 
𝜕

𝜕𝑥𝑖
Κ𝑖𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑘
−

𝜕П𝑖𝑘

𝜕𝑇
 
𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑖
𝑗𝜅 − П𝑖𝑘

𝜕𝑗𝑘

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜌𝑖𝑘𝑗𝑖𝑗𝑘 + 𝛼𝑖𝑘𝑗𝑖

𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑘
= 0    (3) , 

legea generalizată a conductivității electrice 

𝐸𝑖 = 𝜌𝑖𝑘𝑗𝑘 + 𝛼𝑖𝑘
𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑘
     (4) ,  

legea generalizată a conductivității termice 

𝑄𝑖 = П𝑖𝑘𝑗𝑘 − Κ𝑖𝜅
𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑘
     (5) ,    unde 

𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑖
 – variația temperaturii în sensul axei xi , 

Hik – tensorul conductivității termice,  

Пik – tensorul Peltier, ρik – tensorul rezistivității electrice, 

αik – tensorul tensiunii electromotoare termice, care conform relației Onsager prezintă 

următoarea legătură cu tensorul Peltier: Пik (�⃗⃗� ) = Tαki (-�⃗⃗� ), 
Ei – intensitatea câmpului electric exterior, 

ji – densitatea curentului electric în direcția respectivă. 

Pentru termoelementul anizotropic de forma unui paralelipiped situat în câmp magnetic 

exterior �⃗⃗�  astfel încât sunt satisfăcute orientările reciproc perpendiculare a curentului 𝑗  = (0, 0, j3), 

inducției câmpului magnetic �⃗⃗�  = (H1, 0, 0), gradientului de temperatură ∇⃗⃗ T = (0, 
𝜕𝑇

𝜕𝑥2
 , 0) în câmpul 

electric constant E3 din (3) rezultă:  
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−
𝜕

𝜕𝑥2
(Κ22

𝜕𝑇

𝜕𝑥2
) +

𝜕П23

𝜕𝑇
 
𝜕𝑇

𝜕𝑥2
𝑗3 + П23

𝜕𝑗3

𝜕𝑥2
− 𝜌33𝑗3

2 − 𝛼32
𝜕𝑇

𝜕𝑥2
𝑗3 = 0     (6) ,    unde 

П23(𝐻1) = 𝑇[𝛼32
𝑠 (𝐻1) − 𝛼32

𝑎 (𝐻1)]  ,        𝛼32(𝐻1) = 𝛼32
𝑠 (𝐻1) + 𝛼32

𝑎 (𝐻1), 
iar expresiile (4) și (5) se reduc la forma: 

𝐸3 = 𝜌33𝑗3 + 𝛼32
𝜕𝑇

𝜕𝑥2
    (7) 

𝑄2 = П23𝑗3 − 𝐻22
𝜕𝑇

𝜕𝑥2
    (8) 

După efectuarea unor transformări obținem următoarea ecuație a repartizării temperații în 

direcția x2 [2]: 

𝐹
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
2 + (𝐹

𝜕 lnΚ22

𝜕𝑇
+

𝜕𝐹

𝜕𝑇
) (

𝜕𝑇

𝜕𝑥2
)
2

− 𝑘𝑍𝑇 [2 + (1 − 𝑛)
𝜕 ln

𝛼𝑇
𝜌33

𝜕 ln𝑇
]

𝜕𝑇

𝜕𝑥2
+ 𝑘2𝑍𝑇 = 0     (9) 

Aici        𝐹 = 1 + (𝑛2 − 1)𝑍𝑁𝑇  ,          𝑛 =
𝛼32

𝑠 (𝐻1)

𝛼32
𝑎 (𝐻1)

≡
𝛼𝑇

𝛼𝑁
  ,            𝑘𝑇,𝑁 =

𝐸3

𝛼𝑇,𝑁
  , 

𝑍𝑇,𝑁 =
𝛼𝑇,𝑁

2

𝜌33Κ22
    – eficacitatea anizotropică magnetotermoelectrică ZT și termomagnetică ZN a 

materialului. 

În expresia (9) n este considerat o mărime constantă, adică αT și αN au aceeași dependență de 

temperatură. 

O atenție separată este necesar de acordat cazului absenței câmpului magnetic exterior. Din 

relațiile (1) și (2) observăm că în acest caz componentele transversale 𝛼32
𝑠 (0) = 𝛼32

𝑎 (0) = 0, deci și 

П23 = 0, iar din (3) rezultă ecuația 

Κ22
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
2 +

𝜕Κ22

𝜕𝑇
(

𝜕𝑇

𝜕𝑥2
)
2

+
𝐸3

2

𝜌33
= 0     (10) 

 

În [4] s-a demonstrat experimental că monocristalele compusului Bi85Sb15 posedă valori 

minimale a magnetorezistivității ∆ρ/ρ într-un interval larg de temperaturi. Micșorarea valorii ∆ρ/ρ 

stimulează creșterea esențială a parametrului eficacității ZT în limita temperaturilor 80 – 100 K pentru 

intensități mici a câmpului magnetic cuprinse între 0,13 și 0,3 T. Valorile înalte a parametrului ZT 

sunt stimulate nu numai de micșorarea ∆ρ/ρ, dar și de creșterea esențială a t.e.m. termoelectrice 

α32(H1), precum și de scăderea semnificativă a conductivității termice Κ22 în câmp magnetic. În aceste 

cristale sunt realizate condițiile favorabile ZTT = const în diapazonul de temperaturi 100 ÷ 300 K. 

Aceste circumstanțe ne permit în prezenta lucrare să conchidem realizarea următoarelor dependențe 

a parametrilor cinetici de temperatură: ρ33(T) = ρo = const, K22T = KoTo,  𝛼23𝑇 = 𝛼23
0 𝑇0 = (𝛼𝑇 +

𝛼𝑁)𝑇0 . În acest caz ecuațiile de repartizare a temperaturii (9) în direcția axei x2 posedă soluții în 

forma analitică. Au fost cercetate proprietățile dispozitivelor care funcționează în baza efectelor 

magnetotermoelectrice și termomagnetice cum ar fi: variația relativă a temperaturii (
∆𝑇

𝑇1
)  , 

coeficientul de refrigerare (ε) a microfrigiderului, precum și randamentul (η) a termogeneratorului 

electric, dar și optimizarea lor în raport cu intensitatea câmpului electric exterior. 

Pentru aceste legi a dependenței coeficienților cinetici de temperatură din ecuația (9) obținem 

în rezultatul unor transformări următoarea ecuație diferențială:  

𝑇𝑇′′ − (𝑇′)2 + 𝐴𝑇𝑇′ + 𝐵𝑇2 = 0      (11),   unde 

𝐴 = −
(𝛼𝑇+𝛼𝑁)𝐸3

Κ0𝜌𝑜𝐹
  ,         𝐵 =

𝐸3
2

𝐹Κ0𝜌0𝑇0
  ,      𝐹 = 1 + 𝐶𝑇 − 𝐶𝑁  ,       𝐶𝑇,𝑁 =

𝛼𝑇,𝑁
2 𝑇0

Κ0𝜌0
= 𝑍𝑇,𝑁𝑇0   , 

𝑇′ =
𝑑𝑇

𝑑𝑥2
  ,       𝑇′′ =

𝑑2𝑇

𝑑𝑥2
2 

Soluția generală a ecuației (11) are aspectul  

𝑇(𝑥) = 𝑇0𝑒𝑥𝑝 (𝐶1 −
𝐵

𝐴
𝑥 + 𝐶2𝑒

−𝐴𝑥)      (12)  , unde constantele de integrare C1 și C2 se obțin 

din condițiile de limită T|x=0 = T0, T|x=b = T1, b – grosimea termoelementului în sensul gradientului 

de temperatură.  

 În acest caz ecuațiile (7) și (8) se reduc la forma:  

𝐸3 = 𝜌0𝑗3 +
(𝛼𝑇+𝛼𝑁)𝑇0

𝑇
𝑇′     (13) 



451 

𝑄2 = 𝑇0(𝛼𝑇 − 𝛼𝑁)𝑗3 − Κ0𝑇0
𝑇′

𝑇
     (14) 

Din condițiile de limită rezultă C1 = − C2 

𝐶2 =
ln

𝑇1
𝑇0

−
𝑏𝐸3

(𝛼𝑇+𝛼𝑁)𝑇0

𝑒−𝐴𝑏−1
     (15)  , iar ecuația (12) se reduce la forma  

𝑇(𝑥) = 𝑇0𝑒𝑥𝑝 [
𝐸3𝑥

(𝛼𝑇+𝛼𝑁)𝑇0
+ 𝐶2(𝑒

−𝐴𝑥 − 1)]      (16), de aici 

𝑇′

𝑇
=

𝐸3

(𝛼𝑇+𝛼𝑁)𝑇0
− 𝐴𝐶2𝑒

−𝐴𝑥     (17)  , iar (14) în urma unor transformări obține aspectul 

𝑄2 = Κ0𝑇0 [𝐹
𝑇′

𝑇
−

(𝛼𝑇−𝛼𝑁)𝐸3

𝐻0𝜌0
]       (18) 

La capătul rece a termoelementului căldura de refrigerare Q|x=0 ≡ Q(0) are valoarea 

𝑄(0) = −Κ0𝑇0 {−
(𝛼𝑇−𝛼𝑁)𝐸3

Κ0𝜌0
+ 𝐹 [

𝐸3

(𝛼𝑇+𝛼𝑁)𝑇0
− 𝐴𝐶2]}      (19) 

Pentru determinarea variației temperaturii în punctele extremale a termoelementului este 

necesară lipsa căldurii de refrigerare, adică Q(0) = 0. 

În acest caz obținem relația 
Κ0𝜌0

𝑇0(𝛼𝑇+𝛼𝑁)
+

(𝛼𝑇+𝛼𝑁)

𝑒−𝐴𝑏−1
[ln

𝑇1

𝑇0
−

𝑏𝐸3

(𝛼𝑇+𝛼𝑁)𝑇0
] = 0     (19) 

Dacă notăm 𝛼𝑇 + 𝛼𝑁 = 𝛼  ,   
𝛼2𝑇0

Κ0𝜌0
= 𝐶  ,    𝐴 = −

𝛼𝐸3

Κ0𝜌0𝐹
   ,    din (18) rezultă 

𝑇0

𝑇1
= 𝑒𝑥𝑝 [−

𝑏𝐸3

𝛼𝑇0
−

1

𝐶
+

𝑒−𝐴𝑏

𝐶
] 

De aici pentru variația relativă a temperaturii 
∆𝑇

𝑇1
=

𝑇1−𝑇0

𝑇1
 

Avem 
∆𝑇

𝑇1
= 1 − 𝑒𝑥𝑝 [−𝑦 −

1

𝐶
+

1

𝐶
𝑒

𝐶𝑦

𝐹 ]  ,    unde 𝑦 =
𝑏𝐸3

𝛼𝑇0
 

Valoarea maximală (
∆𝑇

𝑇1
)
𝑚𝑎𝑥

 se obține din condiția 
𝑑

𝑑𝑦
(
∆𝑇

𝑇1
) = 0  , de unde rezultă: 

 (
∆𝑇

𝑇1
)
𝑚𝑎𝑥

= 1 − 𝑒𝑥𝑝 [
𝐹−1−𝐹 ln𝐹

𝐶
]  , 𝐹 ≠ 1     (20)  având valoarea optimală:  

𝐸3
𝑜𝑝𝑡 =

Κ0𝜌0𝐹 ln𝐹

𝑏𝛼
=

𝛼𝑇0𝐹 ln𝐹

𝑏𝑐
  

Din relațiile (1) și (2) obținem raportul 𝑛 =
𝛼23

𝑠 (𝐻1)

𝛼23
𝑎 (𝐻1)

=
1

4

𝜈3𝜇4(𝜇1𝜇3̃−𝜇2𝜇3)𝐻1

𝜈1𝑘
  ,   unde  

𝜇4 = (𝜇2 − 𝜇3) sin 𝛼 cos 𝛼  ,     𝑘 = 𝜈3�̅� + �̿� + [
𝜈3

2
(𝜇2̃�̿� + |𝜇|) + 𝜇2𝜇3𝜇22]𝐻1

2 

Calculele numerice a acestui raport pentru bismut la temperatura T0 = 80 K cu parametrii 

cinetici µ1 = 55,7;  µ2 = 1,4;  µ3 = 33,3;  υ1 = 12,4;  υ3 = 3,33;  α = 6°30’,  [5], (mobilitățile se măsoară 

în m2/v∙s) în câmp magnetic moderat (H1 ≈ 0,1 T) aduc la rezultatul n ≈ 0,005. 

Să cercetăm separat ambele cazuri: 1) 𝛼23
𝑠 = 0 și  2)𝛼23

𝑎 = 0. 

În primul caz, dacă considerăm 𝛼23
𝑎 =

𝛼𝑁𝑇0

𝑇
  ,     𝜌33 = 𝜌0  ,      Κ22 =

Κ0𝑇0

𝑇
   din ecuația (9) în 

urma unor calcule obținem ecuația diferențială a repartizării temperaturii în termoelementul Nernst: 

𝑇
𝑑2𝑇

𝑑𝑥2
2 − (

𝑑𝑇

𝑑𝑥2
)

2

− 𝑘𝑁𝐶𝑁𝑇
𝑑𝑇

𝑑𝑥2
+ 𝑘𝑁

2𝐶𝑁𝑇2 = 0     (21) 

Unde 𝑘𝑁 =
𝐸3

𝛼𝑁𝑇0
  ,    𝐶𝑁 =

𝛼𝑁
2 𝑇0

Κ0𝜌0
 

Observăm că ecuația (21) se deosebește de (11) numai prin valoarea coeficienților A și B. 

Efectuând calcule analogice cu cele precedente, pentru variația relativă a temperaturii în dispozitivul 

Nernst obținem relația:   (
Δ𝑇

𝑇1
)
𝑚𝑎𝑥

= 1 − (1 − 𝐶𝑁)
−

1

𝐶𝑁𝑒𝑥𝑝 (−
1

1−𝐶𝑁
)       (22) 

Valoarea optimală a intensității câmpului electric în acest caz 𝐸3
𝑜𝑝𝑡 =

𝛼𝑁𝑇0

𝑏𝐶𝑁
ln(1 − 𝐶𝑁) 

În cel de al doilea caz (𝛼23
𝑎 = 0)  din ecuația (20) rezultă  

(
Δ𝑇

𝑇1
)
𝑚𝑎𝑥

= 1 − 𝑒𝑥𝑝 [1 −
(1+𝐶𝑇)

𝐶𝑇
ln(1 + 𝐶𝑇)]  ,     (23)  𝐶𝑇 =

𝛼𝑠
2𝑇0

Κ0𝜌0
   cu valoarea optimală  
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𝐸3
𝑜𝑝𝑡 =

𝛼𝑇𝑇0

𝑏𝐶𝑇
∙ (1 + 𝐶𝑇) ln(1 + 𝐶𝑇)  

Coeficientul de refrigerare a ciclului real pentru microfrigiderul ce funcționează în baza 

termoelementului anizotropic se calculează conform relației [3]  

휀𝑟 =
𝑄0

𝑄1−𝑄0
  ,  iar randamentul termodinamic al acestui ciclu 휂 = 휀𝑟 휀𝑐  ,⁄   unde 

 휀𝑐 =
𝑇0

𝑇1−𝑇0
 −  coeficientul de refrigerare a ciclului ideal Carnot. 

 Căldura de refrigerare la capătul rece Q0 = Q(0) este prezentată în expresia (19), iar căldura 

degajată la capătul cu temperatura T1 rezultă din (18) și (17) pentru condiția x = b. În rezultatul unor 

transformări obținem:  

휀𝑟 =
1

𝑒
𝑐𝑦
𝐹 −1

+
1

𝑐(ln
𝑇1
𝑇0

−𝑦)
      (24) ,    unde 𝑦 =

𝑏𝐸3

𝛼𝑇0
 

Optimizarea relației (24) în raport cu y nu este posbilă în formă analitică. Dacă considerăm 
𝑐𝑦

𝐹
≪ 1  ,  ce corespunde condițiilor reale în termoelementele anizotropice care funcționează la 

temperatura T0 = 100 K cu grosimea b ≈ 1 cm în câmp electric de intensitate  

E3 ≈ 1 v/m atunci în rezultatul optimizării 

휀𝑟
𝑚𝑎𝑥 =

(1+√𝐹)
2

𝐶 ln
𝑇1
𝑇0

      (25) ,   pentru valoarea optimală E3:   𝐸3
𝑜𝑝𝑡 =

𝛼𝑇0

𝑏

√𝐹 ln
𝑇1
𝑇0

1+√𝐹
 

În absența câmpului magnetic (𝛼𝑇 = 𝛼𝑁 = 0) pentru cazul 𝜌33(𝑇) = 𝜌0 și Κ22𝑇 = Κ0𝑇0 

soluția ecuației (10) prezintă forma 𝑇 = 𝑇0𝑒𝑥𝑝 [−
𝐴𝑥2

2
+

𝑥

𝑏
(ln

𝑇1

𝑇0
+

𝐴𝑏2

2
)]  ,   unde 𝐴 =

𝐸3
2

Κ0𝜌0𝑇0
  . 

În acest caz 𝐸3 = 𝜌0𝑗3  ,  𝑄2 = −
Κ0𝑇0

𝑇
∙ 𝑇′   . 

Aplicând condițiile de limită T|x=0 = T0, T|x=b = T1 obținem 𝑓 =
∆𝑇

𝑇1
= 1 − 𝑒𝑥𝑝 (

𝑏2𝐸3
2

2Κ0𝜌0𝑇0
)  ,  adică 

în raport cu E3 funcția f variază monoton (fără valori extremale). 

Coeficientul de refrigerare în acest caz 휀 =
𝑄2(0)

𝑄2(𝑏)−𝑄2(0)
= 0  . 

 De aici concluzionăm: în absența câmpului magnetic refrigerarea bazată pe efectele 

galvanotermomagnetice transversale nu este posibilă. 

 

CONCLUZII 

1. Au fost utilizate relațiile efectelor termomagnetice din teoria microscopică pentru cristalele 

clasei de simetrie D3d  in prezența câmpului magnetic. 

2. Reieșind din legile conservării energiei, legii generalizate a conductivității electrice și celei 

termice a fost obținută ecuația de repartizare a temperaturii în termoelementul anizotropic de forma 

unui paralelepiped situat în câmp magnetic, astfel, încât sunt satisfăcute orientările reciproc 

perpendiculare a curentului electric, inducției câmpului magnetic și a gradientului de temperatură. 

3. Pentru anumite legi a dependenței coeficienților cinetici de temperatură a fost soluționată 

ecuația de repartizare a temperaturii în formă analitică. 

4. În absența căldurii de refrigerare sunt prezantate relațiile finale pentru variația relativă a 

temperaturii în dispozitivele transversale Nernst și Ettingshauzen. 
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SUMMARY 

In a state governed by the rule of law, it is necessary to define the content of the concept of 

coercion, as there is not yet a consensus on what constitutes this social phenomenon. In addition, the 

study of the place and role of any social phenomenon in the social system is possible only by 

analyzing the properties of this phenomenon itself, its structural components, because, in our opinion, 

without defining the essence of the phenomenon, its content and forms of expression, it is impossible 

to assess what kind of interconnections and interdependencies it has with the elements of the system. 

Cuvinte cheie: constrîngere, stat de drept, drept, răspundere juridică, răspundere socială 

 

INTRODUCERE 

Într-un stat de drept, este necesar să se definească conținutul conceptului de constrângere, 

deoarece nu există încă un consens asupra a ceea ce reprezintă acest fenomen social. În plus, studiul 

locului și rolului oricărui fenomen social în sistemul social este posibil numai prin analiza 

proprietăților acestui fenomen în sine, a componentelor sale structurale, deoarece, în opinia noastră, 

fără definirea esenței fenomenului, a conținutului și a formelor sale de exprimare, este imposibil să 

se aprecieze ce fel de interconexiuni și interdependențe are cu elementele sistemului. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Baza metodologică a acestei cercetări o constituie metodele generale de cunoaștere ale teoriei 

statului și dreptului, precum cea: istorică, deductivă, logică, analitică, comparativă, structural-

sistematică etc. S-au folosit și combinat aceste metode de cercetare specifice, în dependență de 

problematica abordată în lucrare.  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Pentru a determina esența constrângerii, este necesar să se identifice o serie de caracteristici 

inerente acesteia, imanente acesteia, care includ următoarele: 

- Constrângerea este o influență externă sau internă asupra conștiinței și comportamentului 

actorilor sociali. Pare evident că caracterizarea oricărui fenomen trebuie să înceapă cu definirea 

apartenenței sale generice și abia după aceea putem distinge trăsăturile care ne permit să distingem 

fenomenul studiat printre cele omogene. Datorită caracterului complex al conceptului de 

constrângere, nu există până în prezent un consens în ceea ce privește apartenența sa generică, dar 

conceptul de „impact” este cel mai frecvent menționat ca fiind generic în legătură cu constrângerea 

(Зарицкий, A.B. 2003).  

- Constrângerea este o relație subiect-obiect. Orice act de influență coercitivă în relația 

structurală poate fi reprezentat ca o relație, ale cărei elemente integrante sunt subiectul (coercitiv), 

obiectul (coercitiv) și legătura dintre ei (influența și reacția la aceasta). În acest caz, din punct de 

vedere social, atât cel constrâns, cât și cel care constrânge sunt subiecți înzestrați cu conștiință și 

voință, dar, într-o relație concretă, primul (voința și comportamentul său) este întotdeauna un obiect 

folosit de cel de-al doilea, care în acest caz este un subiect, pentru a-și atinge propriul scop. Caracterul 

subiect-obiect este o proprietate intrinsecă a constrângerii, în sensul că este inerentă indiferent de 

cadrul de referință în care este privit acest fenomen social. Astfel, constrângerea este o relație subiect-
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obiect atunci când este văzută ca o relație de putere, în care subiectul este conducătorul și obiectul 

este subordonatul, și atunci când este înțeleasă ca o relație de control, în care subiectul este 

conducătorul și obiectul este cel guvernat; 

- Constrângerea este un act activ, conștient și volitiv. Manifestarea externă a constrângerii 

este acțiunea subiectului, care posedă următoarele caracteristici: conștientizare, voință și activitate. 

Conștiința coercitivă constă în înțelegerea de către cel care exercită constrângerea a naturii 

constrângerii pe care o exercită, în conștientizarea faptului că rezultatul pe care urmărește să-l obțină 

nu corespunde aspirațiilor celui constrâns. Natura volitivă a constrângerii se exprimă prin faptul că o 

persoană dorește în mod conștient să folosească activitatea celui constrâns în propriul beneficiu, în 

timp ce își neagă sau își ignoră propria voință. Această activitate presupune ca subiectul să depună 

anumite eforturi pentru a atinge scopul pe care îl are în față, iar activitatea nu este doar îndeplinirea 

unor acțiuni, mișcări corporale care afectează pe cel constrâns (corpul și psihicul său), beneficiile care 

îi aparțin, ci este întotdeauna și activitatea spiritului, voința celui constrâns; 

- Constrângerea este întotdeauna instrumentală. Ea nu este niciodată un scop în sine, ci 

întotdeauna un mijloc de canalizare a activităților persoanei constrânse în direcția necesară.  În 

exercitarea constrângerii, subiectul știe întotdeauna exact ce rezultat vrea să obțină, iar activitatea 

celui constrâns se transformă în mod inevitabil într-un mijloc în vederea atingerii unui scop specific, 

care este dobândirea unui bun material sau spiritual de către cel care exercită constrângerea. Această 

proprietate a constrângerii se explică, în primul rând, prin faptul că acțiunea coercitivă implică 

întotdeauna aplicarea unui efort (adesea considerabil), cheltuirea unui efort spiritual și fizic, iar 

subiectul nu poate fi determinat la o astfel de cheltuială decât prin speranța de a dobândi ceva 

important și necesar. Fără un obiectiv specific, astfel de activități ar fi o risipă a resurselor de care 

dispune actorul social, întotdeauna limitate și necesare pentru satisfacerea nevoilor existente.  Într-o 

astfel de situație, este puțin probabil ca oportunitățile disponibile să fie irosite, nu ca instrumente 

pentru atingerea propriilor obiective, deoarece acest lucru ar fi echivalent cu aruncarea mâncării de 

către o persoană înfometată care ar putea să o mănânce și astfel să se sature și să susțină viața în sine; 

- Constrângerea restrânge libertatea interioară și exterioară a celui constrâns. Deoarece 

constrângerea este un mijloc de impunere a voinței celui care o exercită, ea reprezintă o restricție a 

libertății de voință a subiectului social căruia i se aplică. Potrivit lui A.I. Ilyin (1993), constrângerea 

este „impunerea voinței asupra configurației interioare sau exterioare a omului, care nu apelează 

direct la viziunea spirituală și la acceptarea iubitoare a sufletului constrâns, ci încearcă să o inducă 

sau să îi suprime activitatea”. Influența coercitivă se caracterizează întotdeauna prin faptul că „voința” 

unei alte „persoane îi este impusă cu forța și trebuie să se conformeze acesteia, fără a ține cont de 

propriile sale dorințe” (Козулин, А.И. 2016). 

Cu toate acestea, limitarea liberului arbitru nu este în sine obiectivul final al oricărui act 

coercitiv: limitarea voinței este o consecință naturală a dorinței de a limita libertatea externă a 

subiectului social - libertatea de a se comporta, iar gradul de limitare poate varia de la limitarea 

numărului de opțiuni posibile de comportament până la privarea completă a individului de autonomie 

în alegerea sa.  

Comportamentul subiectului care se opune pare a fi scopul final al coerciției ca metodă de 

influențare. Chiar și constrângerea mentală, al cărei obiect direct este sfera emoțional-volitivă a 

conștiinței, nu urmărește atât de mult să schimbe voința celui constrâns, cât să o suprime. Este evident 

că rezultatul final dorit al unei astfel de influențe este ca obiectul constrâns să își schimbe 

comportamentul: în cele mai multe cazuri, nu este important pentru cel care exercită constrângerea 

dacă și cum s-a schimbat voința obiectului constrâns, ceea ce este important este modul în care aceasta 

a afectat comportamentul obiectului constrâns. 

Un bun exemplu în acest sens sunt dispozițiile Codului de procedură penală al Republicii 

Moldova care reglementează temeiurile de aplicare a măsurilor de constrîngere. În conformitate cu 

prevederile art. 176, al. 1 „Măsurile preventive pot fi aplicate de către procuror, din oficiu ori la 

propunerea organului de urmărire penală, sau, după caz, de către instanța de judecată numai în 

cazurile în care există suficiente temeiuri rezonabile, susținute prin probe, de a presupune că bănuitul, 

învinuitul, inculpatul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanță, să exercite 
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presiune asupra martorilor, să nimicească sau să deterioreze mijloacele de probă sau să împiedice 

într-un alt mod stabilirea adevărului în procesul penal, să săvîrşească alte infracțiuni ori că punerea 

în libertate a acestuia va cauza dezordine publică. De asemenea, ele pot fi aplicate de către instanță 

pentru asigurarea executării sentinței”. 

Constrângerea este întotdeauna evaluată ca având un impact negativ asupra persoanei căreia i 

se aplică. Această proprietate a constrângerii rezultă din faptul că, în fiecare caz în care este pusă în 

aplicare, constrângerea limitează posibilitatea persoanei constrânse de a alege opțiunile care îi permit 

să-și satisfacă propriile interese și nevoi. Astfel, constrângerea este percepută în mod inevitabil ca o 

încălcare a unuia dintre drepturile inalienabile ale individului - libertatea sa. În plus, evaluarea 

negativă a coerciției se datorează faptului că „constrângerea”, după cum subliniază pe bună dreptate 

O. Heffe (1994), „prin restrângerea libertății de acțiune, este asociată cu un prejudiciu pentru cel 

constrâns”. Ca urmare, cel constrâns resimte o lipsă de ceva, care poate fi descrisă ca „o limitare 

existentă în mod obiectiv a capacității de a satisface nevoile care au apărut”. Chiar și atunci când 

constrângerea nu duce la privarea de anumite beneficii materiale, sau nu atentează asupra onoarea și 

demnitatea individului, reputația profesională, stima de sine etc. pot avea de suferit, ceea ce este, de 

asemenea, evaluat de el însuși ca o pierdere materială. 

Constrângerea este o manifestare a puterii, un mod de exercitare a acesteia. Potrivit lui V.A. 

Chashnikov (2006), „puterea este unul dintre cele mai importante tipuri de interacțiune socială, o 

relație specifică între doi subiecți, dintre care unul este subordonat ordinii celuilalt, iar ca urmare a 

acestei subordonări, subiectul conducător își realizează voința și interesele”. Reprezentând două 

fenomene diferita ale realității sociale, puterea și constrângerea nu pot fi studiate individual. Fără 

capacitatea de a exercita o influență coercitivă nu există putere, fără prezența puterii nu poate exista 

constrângere. În funcție de contextul istoric specific, puterea poate acționa ca o combinație de relații 

de dominație-subordonare sau doar ca o relație de conducere-subordonare. Din acest motiv, indicarea 

puterii în procesul de constrângere este, în opinia noastră, nu numai posibilă, ci și necesară. După 

cum bine subliniază A.I. Demidov (1994), „Fenomenul puterii este asociat cu realizarea unei funcții 

obiectiv necesare de ordonare și structurare a relațiilor sociale. Ea presupune rolul selecției naturale 

în natură. Fără acest atribut, societatea piere, distrusă de contradicțiile interne”(13). 

Într-adevăr, forțele de autoreglementare și de autoguvernare dintr-o societate nu sunt 

întotdeauna suficient de eficiente în rezolvarea contradicțiilor sale larg răspândite, în timp ce 

armonizarea constantă a intereselor subiecților sociali care interacționează este cheia existenței și 

dezvoltării stabile a oricărei societăți. Prin urmare, apare necesitatea reglementării relațiilor în 

societatea umană prin intermediul unei influențe intenționate și deliberate asupra comportamentului 

social, care are ca rezultat o stare de subordonare a unui subiect social față de altul. Esența 

reglementării puterii constă în stabilirea unei relații în care o parte (conducătorul) este capabilă să 

influențeze natura și direcția activităților celeilalte părți (subordonatul) printr-o varietate de mijloace 

- politice, ideologice, economice, juridice și de altă natură - folosind atât propria autoritate, cât și 

forța. De fapt, puterea este tocmai „capacitatea și posibilitatea de a-și exercita voința, de a exercita o 

influență determinantă asupra activității și comportamentului oamenilor prin orice mijloace” 

(Иванчишин, П.А. 1994), inclusiv prin constrângere. 

Constrângerea are întotdeauna o conotație etică. Deoarece constrângerea este o restricție 

asupra libertății individului - internă sau externă - ea este inevitabil judecată de societate ca fiind bună 

sau rea, dreaptă sau nedreaptă.  

Orice constrângere care pretinde a fi echitabilă trebuie să fie justificată. Prin urmare, în fiecare 

caz de constrângere, cel care exercită constrângerea prezintă în mod inevitabil argumente pe care 

el/ea crede că se vor dovedi convingătoare pentru ceilalți participanți la relația socială. Esența unor 

astfel de argumente este, de obicei, justificarea faptului că activismul adversarului în sine este rău și 

nedrept, conducând la consecințe negative pentru întreaga societate și, prin urmare, combaterea lui ar 

trebui să fie percepută ca fiind respectabilă (sau, cel mult, acceptabilă). 

Constrângerea, ca metodă de coerciție, este utilizată doar în situații de conflict de interese și 

reprezintă un mijloc de rezolvare a acestuia. 
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Conflictul este considerat în prezent de majoritatea oamenilor de știință ca fiind principalul 

motor al dezvoltării sociale: legea dialectică a unității și luptei contrariilor, care consideră separarea 

în contrarii, lupta și rezolvarea lor ca fiind principiul motor al oricărei dezvoltări, se aplică pe deplin 

legilor de dezvoltare nu numai a naturii, ci și a societății umane. Este recunoscut faptul că, pe lângă 

marele său potențial pozitiv, orice conflict social are și o funcție distructivă. Acesta este motivul 

pentru care aspectul pozitiv al oricărui conflict nu se referă atât de mult la conflictul în sine, ci mai 

degrabă la rezolvarea cu succes a acestuia. Numai un conflict rezolvat oferă o ieșire pentru tensiunea 

socială și activitatea energetică, generând schimbări sociale la o altă scară. Conflictul nerezolvat, 

dimpotrivă, duce la stagnare și inhibă dezvoltarea relațiilor sociale, deturnând întregul potențial al 

actorilor implicați în căutarea unei modalități acceptabile de a atinge un anumit obiectiv. În acest 

context, este important să „știm cum să gestionăm conflictele, să găsim metoda corectă de rezolvare” 

(Кудачкова, С.Б. 2001). 

În unele situații, constrângerea, care este adesea văzută doar ca ceva ce trebuie eliminat în mod 

decisiv din mecanismul de reglementare a relațiilor sociale, este considerată ca fiind singurul mijloc 

de rezolvare a conflictului și de asigurare a coerenței intereselor. Considerăm că constrângerea nu 

este întotdeauna cea mai bună modalitate de a rezolva un conflict existent, deoarece contradicțiile 

existente nu sunt adesea rezolvate pe deplin prin utilizarea acesteia, lăsând posibilitatea unei noi 

situații de conflict, astfel încât constrângerea este departe de a fi întotdeauna utilizată pentru a depăși 

activitatea actorului opus. 

Constrângerea se bazează întotdeauna pe puterea subiectului său. Este de neconceput în afara 

utilizării forței, astfel încât, în opinia noastră, prezența forței este cea care determină capacitatea  

subiectului de a exercita o influență coercitivă. Potrivit I.V. Lapshina (2009), „constrângerea conține 

o forță care poate fi sau nu aplicabilă, în funcție de situație”. 

 

CONCLUZII 

Studiul esenței sociale a constrângerii ca fenomen al realității sociale face posibilă formularea 

unor concluzii importante pentru înțelegerea locului și rolului constrângerii într-un stat de drept: 

Constrângerea nu poate fi considerată un fenomen exclusiv juridic de stat, deoarece își are 

mannifestările în diverse sfere ale societății; 

Studierea constrângerii în statul de drept ca o manifestare specială a coerciției sociale generale 

trebuie să se bazeze pe o înțelegere a acesteia din urmă ca o influență autoritară, activă, conștientă, 

volitivă, internă sau externă, asupra voinței și comportamentului subiecților sociali, care limitează 

libertatea lor internă și externă și, în consecință, este văzută de aceștia ca fiind nefavorabilă; 

 Ca formă specifică de violență, orice constrângere este considerată un bun social numai atunci 

când răspunde unui comportament socialmente dăunător sau periculos, urmărește un scop just și este 

proporțională cu pericolul social al fenomenelor la care se aplică. 
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Abstract. This article analyzes the validity terms of property disposal contracts on condition of 

lifelong maintenance and shows some classifications of validity terms. With regard to the terms 

mentioned, there is no controversy, either in doctrine or in law, on the fact that the contract represents 

the common will of at least two persons to constitute, modify or extinguish the legal relations between 

them. However we should point out that the document which shows the will of the parties is only a 

manifestation form of such will. The lack of document, even if the written form is required by law, is 

not equivalent to the absence of the contract, but only attracts legal consequences. Usually, such 

consequences are the prohibition of testimony for proof, the unenforceability against third parties or, 

where this effect is expressly provided by law, the breach of written form entails the nullity of the 

contract. 

Keywords: care, disposal, contract object, terms, contract form, disposal contract. 

 

INTRODUCERE 

În acest articol se analizează autonomia de voință a contractului privind înstrăinarea bunului cu 

condiția întreținerii pe viață,  precum și se expun unele clasificări ale condițiilor de valabilitate. Cu 

privire la definirea condițiilor menționate, prin menţionarea faptului că contractul reprezintă voinţa 

comună a cel puţin două persoane de a constitui, de a modifica sau de a stinge între aceste persoane 

raporturi juridice nu există nici o controversă nici în doctrină şi nici în jurisprudenţă. Trebuie însă aici 

de atras atenţie asupra faptului că documentul în care este expusă voinţa părţilor reprezintă doar o 

formă de manifestare a voinţei părţilor. Lipsa documentului chiar şi în cazul în care forma scrisă este 

cerută de lege nu echivalează cu lipsa contractului ci atrage doar consecinţele prevăzute de lege. De 

regulă aceste consecinţe constau în interdicţia de a aduce proba cu martori în scopul probaţiunii, în 

inopozabilitatea faţă de terţi sau, în cazurile când acest efect este expres prevăzute de lege, 

nerespectarea formei scrise atrage nulitatea contractului. 

 

MATERIAL ȘI METODE 

În procesul studiului au fost aplicate metodele generale de cunoaștere ale dreptului contractual, 

precum ca istorică, deductivă, logică, analitică, comparativă, etc., fiind folosite și combinate în 

dependență de problematica abordată în lucrare. Cu toate acestea, materialele utilizate în cercetare, le 

constituie operele savanților din domeniu, care reprezintă doctrina juridică din Republica Moldova, 

România, Federația Rusă. 

 

REZULTATELE ȘI DISCUȚII 

Contratul privind înstrăinarea bunului cu condiția întreținerii pe viață produce efecte juridice 

doar pentru părţile acestuia şi doar când aceasta este expres prevăzut de lege contractul poate produce 

efecte juridice şi pentru terţi. Nu trebuie de confundat partea contractului cu persoana care a exprimat 

voinţa la încheierea contractului, a semnat documentul în care sunt expuse clauzele contractului sau 

a participat în alt mod la încheierea contractului. Devine parte a contractului şi deci dobândește 

drepturi şi obligaţii numai persoana a cărei voinţă de a deveni parte la contract a fost exprimată 

personal sau prin reprezentant. 

Obiectul contractului de înstrăinare a unui bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă este unul 

complex, constând, pe de o parte, din acţiunile beneficiarului de a transmite dreptul de proprietate 

asupra bunului (obligaţia de a da) şi pe de altă parte, din acţiunile dobânditorului de a presta 
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întreţinerea datorată (obligaţiei de a face). Contractul de întreţinere are un obiect material dublu 

reprezentat de bunul transmis dobânditorului şi întreţinerea propriu-zisă prestată de acesta. 

Spre deosebire de Codul Civil al RSSM (1964), care prevedea posibilitatea înstrăinării în 

schimbul întreţinerii doar a casei de locuit, potrivit reglementărilor  actuale, bunul transmis de 

beneficiar poate fi atât mobil, cât şi imobil, adică este mult mai larg. În calitate de prestaţie a 

beneficiarului poate fi şi o sumă de bani. Ca şi în cazul altor contracte, bunul trebuie să fie în circuitul 

civil, să existe sau să poată exista cu certitudine în viitor. 

Din noţiunea contractului rezultă clar că întreţinerea datorată de dobânditor urmează a fi 

prestată în natură. Legea obligă dobânditorul să asigure beneficiarului locuinţă, hrană, îngrijire şi 

ajutorul necesar în timpul vieţii precum şi înmormântarea la deces. În sens larg noţiunea de întreţinere 

cuprinde: procurarea alimentelor şi prepararea hranei, cumpărarea îmbrăcămintei, medicamentelor, 

asigurarea îngrijirilor medicale, efectuarea curățeniei etc. (Hamangiu, C., Rosetti-Bălănescu, I., 

Băicoianu,  Al., 1998). La decesul beneficiarului dobânditorul va fi ţinut atât de organizarea 

funerarilor, cât şi de suportarea cheltuielilor de înmormântare. 

Obiectul contractului de înstrăinare a unui bun cu condiţia întreţinerii pe viaţă poate fi bunuri 

mobile şi imobile cu conţinut economic puse în circuitul civil şi aflate cu drept de proprietate a 

beneficiarului. 

Codul Civil al Republicii Moldova (2002) prevede posibilitatea beneficiarului de a cere 

modificarea contractului de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă. Astfel în 

conformitate cu articolul 841 CC, în cazul neexecutării de către dobânditor a obligaţiei de întreţinere, 

beneficiarul întreţinerii poate cere stabilirea obligaţiei de întreţinere printr-o sumă de bani se poate 

face şi prin acordul părţilor. 

O altă garanţie pentru beneficiar este prevăzută de articolul 1216 Codului Civil al Republicii 

Moldova (2002) care prevede că, în timpul vieţii beneficiarul întreţinerii, dobânditorul nu are dreptul 

să înstrăineze bunul. În cazul imobilelor, această interdicţie se înscrie în registrul bunurilor imobile. 

Gajarea sau grevarea în alt mod a bunurilor se permite numai cu acordul beneficiarului întreţinerii. 

Este tot o garanţie pentru beneficiar şi prevederile articolului 1218 Codului Civil al Republicii 

Moldova (2002) riscul pieririi bunului conform căruia pierirea bunului nu-l degrevează pe dobânditor 

de obligaţiile pe care şi le-a asumat în bază de contract. 

Beneficiarul întreţinerii este în drept să ceară rezoluţiunea contractului de către dobânditor. 

Dobânditorul poate cere rezoluţiunea contractului în cazul imposibilităţii executării obligaţiilor 

contractuale în virtutea unor circumstanţe independente de voinţa lui. Articolul 1220 din Codul Civil 

al Republicii Moldova (2002), prevede că, în cazul rezoluţiunii contractului de către beneficiarul 

întreţinerii, aceasta are dreptul să ceară fie restituirea bunului, fie plata valorii lui (Cojocari E., 

Cojocari V., 2004). 

Valoarea întreţinerii prestate de dobânditor nu trebuie restituită. 

Considerăm că prevederile CC al RM (2002) conţine prea multe favori doar pentru beneficiar 

ceea ce încalcă poziţia de egalitate în cadrul acestui raport, consider că la această prevedere trebuie 

se adăugat: dacă va dovedi vinovăţia dobânditorului pentru rezoluţiune. 

Deci, este important să evidenţiem particularitatea cea mai esenţială a acestui contract, că 

dreptul la proprietate asupra bunului înstrăinat apare pentru dobânditor numai la momentul morţii 

beneficiarului. La decesul dobânditorului, drepturile şi obligaţiile lui trec la succesorii lui. 

Contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă se aplică în modul 

corespunzător normelor cu privire la renta viagera dacă aceasta este stipulată în contract (art. 1213 

din CC al RM (2002)). 

Obiectul contractului constă din două părţi componente, în principiu, echivalente: un bun imobil 

sau mobil şi întreţinerea dobânditorului în natură – locuinţă, hrană, îngrijire şi ajutor necesar. De 

regulă prima componentă reprezintă o casă de locuit, un apartament, o vilă, un teren, un automobil 

sau un oarecare alt bun imobil sau mobil, care are o valoare impunătoare şi care permite încheierea 

unui asemenea contract. Valoarea acestui obiect are o importanţă prioritară pentru dobânditor, 

deoarece în caz de contrar el nu va avea interes şi, bineînţeles, nu va încheia un asemenea contract. 

Contractul de întreţinere pe viaţă, fiind un contract cu titlul oneros, necesită şi un echivalent al bunului 
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care a fost transmis în proprietatea dobânditorului. Acest echivalent, care este a doua parte 

componentă, reprezintă costul întreţinerii pe viaţă, care conţine patru elemente de bază: un spaţiu 

locativ, alimentare, îngrijire şi ajutorul necesar, care se prestează în natură. În acest echivalent sunt 

incluse şi cheltuielile de înmormântare a beneficiarului întreţinerii, pe care le va suporta, în cazul 

decesului acestuia, dobânditorul (Chibac, Gh., 2014). 

În contract urmează a fi indicate: bunul transmis beneficiarului prin descrierea particularităţilor, 

preţului, gradului de uzură, proprietarii anteriori, respectiv mărimea şi felurile prestaţiei, condiţiile şi 

modul de acordare (Stancu, R., 2010). Unele state reglementează limitele prestaţiei lunare la care este 

dator întreţinătorul. Spre exemplu, în legislaţia civilă a Bielorusiei cuantumul prestaţiei lunare 

acordate întreţinutului nu poate fi mai mic de două salarii minime stabilite de lege (Turuianu, C., 

2008). Majoritatea statelor, printre care şi Republica Moldova, nu indică careva limite ale volumului 

prestaţiei lunare acordate de întreţinător, lăsând la discreţia pârtilor asemenea clauze. Pentru 

comparaţie, menţionăm că în Codul civil al Federaţiei Ruse obiectul transmisiunii este circumscris 

doar la bunurile imobile (Offe, O., 2004).  

Obiectul obligației întreținătorului îl constituie întreţinerea în sensul cel mai larg, cuprinzând 

un număr mare de prestaţii care se execută în natură, ca: procurarea şi prepararea hranei, cumpărarea 

de îmbrăcăminte, încălţăminte, lingeriei de pat şi de corp, medicamente, îngrijiri medicale, efectuarea 

curăţeniei în locuinţă, plata cheltuielilor de întreţinere. Părţile pot conveni ca întreţinătorul să 

locuiască în imobilul întreţinutului sau în locuinţă separată. Obligaţia întreţinătorului se execută 

succesiv şi permanent până la sfârșitul vieţii întreţinătorului sau pe durata stipulată în contract 

(Motică, R., Moțiu, F., 1998). 

De regulă, în practică contractul de întreţinere se înfăţişează ca un contract de vânzare-

cumpărare a imobilului întreţinutului în care acesta îşi rezervă dreptul de uzufruct până la sfârșitul 

vieţii şi în care se stipulează, ca preţ întreţinerea vânzătorului pe durata vieţii acestuia. 

Obligaţia de întreţinere trebuie executată indiferent de starea materială a întreținutului. 

Întreţinerea trebuie să fie executată de către debitor în natură, astfel cum părţile au convenit 

prin contract.  

Cauza trebuie să fie licită şi morală, contrar, contractul este lovit de nulitate absolută. 

În literatura de specialitate a Românilor contractul de întreţinere are un dublu obiect: 

obiectul prestaţiei întreţinutului; 

obiectul prestaţiei întreţinătorului; 

obiectul prestaţiei întreţinutului îl constituie bunul transmis sau suma de bani plătită de 

întreţinut în schimbul întreţinerii. Pot fi transmise prin contract atât bunuri mobile, cât şi imobile 

(construcţii sau terenuri), cu condiţia ca bunurile respective să se afle în circuitul civil; 

obiectul prestaţiei întreţinătorului îl reprezintă întreţinerea. Noţiunea de întreţinere are un sens 

larg, cuprinzând: procurarea şi prepararea hranei, efectuarea curăţeniei, plata consumului de 

electricitate, apă, canal, combustibil, neavând nici o relevanţă faptul că beneficiarul întreţinerii are 

suficiente mijloace materiale de întreținere (Hamangiu, C., Rosetti-Bălănescu, I.,. Băicoianu, Al., 

1998). 

Întrucât întreţinerea se acordă în natură, de cele mai multe ori părţile locuiesc împreună, în 

acelaşi imobil, dar pot conveni şi în sensul să aibă locuinţe separate. 

În ceea ce priveşte cauza contractului  de înstrăinare a  bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă, 

vor fi aplicabile regulile generale prevăzute de dreptul comun în materie. 

Dacă se dovedeşte că întreţinătorul nu avea nevoie de întreţinere, iar scopul încheierii 

contractului a fost menţinerea stării de concubinaj, contractul are caracter imoral, fiind lovit de 

nulitate absolută. 

Posibilitatea obiectului contractului. Aceasta este iarăşi o condiţie de evidenţă. Prin urmare, e 

clar că stipularea unei prestaţii imposibile atrage nulitatea contractului. Aceasta este evident în cazul 

contractului nostru de bază. 

Obiectul obligaţiei trebuie să fie licit. Aceasta înseamnă că nu trebuie să fie contrar vreo unei 

dispoziţii de ordine publică, şi nici să nu fie contrar bunelor moravuri. Luând obiectul contractului de 

întreţinere pe viaţă privitor la această condiţie nici nu e nevoie de comentat. 
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Şi ultima condiţie ne spune, că faptul care face obiectul contractului trebuie să fie personal 

debitorului. Această regulă este o regulă de pură raţiune. Într-adevăr, este evident că un debitor nu se 

poate obliga decât la lucrul său personal. Dacă o persoană ar putea obliga pe alta la o prestaţie, fără 

consimțământul acesteia, aceasta ar însemna o atingere a libertăţii altora. Nimeni nu se poate afla 

obligat fără voinţa sa, printr-un contract la care nu a luat parte (Pop, L., 2009). 

Ca argumentare a celor menţionate trecem la obiectul cel constituie contractul de întreţinere pe 

viaţă din CC al FR . El e foarte legat de contractul de rentă şi de aceea vom analiza şi contractul de 

rentă. Obiectul contractului de rentă îl constituie pe de o parte orice bun mobil sau imobil, în privinţa 

cărora legea admite înfăptuirea diferitor afaceri ce nu-s în concordanţă cu ea, cu respectarea regulilor 

art. 129  CC al FR () despre capacitatea de circulaţie a obiectelor drepturilor civile, şi pe de altă parte 

plata periodică destinatarului de rentă în forma unei sume băneşti fixe ori prezentarea mijloacelor 

pentru întreţinerea lui în altă formă. 

Când prin urmare cineva promite faptul altuia, fără consimțământul acestuia, obligaţia nu poate 

fi valabilă, căci acela care a promis faptul altuia nu s-a obligat personale la nimic, iar acela al cărui 

fapt a fost promis, iarăşi nu s-a obligat la nimic, deoarece este un străin de contract (Hugo, P., 2002). 

Luând în consideraţie cele menţionate mai sus, observă că acest lucru se întâmplă numai în 

cazul când acel ce promite faptul altuia, nu a fost împuternicit de acesta şi nu-l reprezintă. Căci dacă 

îl reprezintă în baza unui mandat, atunci persoana terţă se află obligat. Însă în acest caz, acel ce 

promite lucrul altuia are putere de a obliga pe acesta, şi este în sfârșit un simplu organ prin intermediul 

căruia terţul se obligă. 

Până aici s-a lămurit într-un fel a cincea condiţie, că numai aparținându-și cu drept de 

proprietate un bun, care constituie obiectul contractului, îl poţi obliga pe cealaltă parte contractantă 

în îndeplinirea condiţiilor contractuale. Obiectul acestui contract poate constitui o casă de locuit sau 

o porţiune din casă, de asemenea un apartament privatizat, terenuri ce aparţin transmiţătorului cu 

drept de proprietate privată. 

Forma contractului de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă. În scopul 

protecţiei cât mai eficiente a drepturilor beneficiarului întreţinerii, legea prescrie încheierea 

contractului în formă scrisă (art. 1214 CC al RM (2002)). Nerespectarea formei simple scrise decade 

părţile în posibilitatea dovedirii existenţei contractului prin proba cu martori. În cazurile când pentru 

înstrăinarea bunului transmis de beneficiar se cere forma autentică, contractul urmează a fi 

autentificat notarial, sub sancţiunea nulităţii absolute. 

Dacă pentru înstrăinarea bunului se cere respectarea formei autentice, contractul se încheie în 

formă autentică (art. 1214 CC al RM (2002)). 

Codul Civil al RM (2002) prevede în art. 1214, contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiţia 

întreţinerii se încheie în scris, dar dacă pentru înstrăinarea bunului se cere respectarea formei 

autentice, contractul se încheie în formă autentică. 

Forma scrisă a contractului se aplică indiferent de obiectul contractului, însă dacă obiectul 

acestui contract este un bun pentru înstrăinare căruia se cere respectarea formei autentice, atunci 

contractul se încheie în formă autentică. Forma autentică se aplică în cazurile stipulate în art. 323 al 

CC al RM (2002). 

Autentificarea contractelor cu privire la înstrăinarea caselor de locuit, apartamente, fiind obiecte 

de o importanţă deosebită a dreptului de proprietate privată, dispun de o reglementare juridică specială 

privind înstrăinarea lor. Astfel, pe lângă faptul că înstrăinarea lor necesită o formare în scris după un 

contract, aceste contracte trebuie să fie autentificate notarial, iar unele categorii ale lor vor fi chiar 

înregistrate la organele administrativ publice locale. 

Legislaţia cu privire la organizare activității notariale (2016)  prevede un şir de reguli 

importante la autentificarea contractelor cu privire la înstrăinarea caselor de locuit, nerespectarea 

cărora duce la nulitatea lor. 

În acelaşi sens îşi expune opinia şi Bloşenco A. (2005), menționând că în cazurile 

neautentificării şi neînregistrării contractelor de înstrăinare a bunurilor imobile cu condiţia întreţinerii 

pe viaţă, legalitatea actelor juridice privind înstrăinarea bunurilor imobile încheiate în formă simplă 

scrisă nu se verifică de nimeni. Registratorii nu pot verifica legalitatea acestor acte, deoarece legea 
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nu le pune în sarcină o asemenea obligaţie, nestabilind nici o procedură. În afară de aceasta, numărul 

redus al registratorilor şi spaţiile mici de care dispun oficiile cadastrale teritoriale nu le permit să 

efectueze verificarea legalităţii actelor juridice. 

O altă problemă, menționează autorul (Bloşenco A., 2005) apare în legătură cu încheierea 

actelor juridice privind înstrăinarea bunurilor imobile în formă scrisă ţine de păstrarea actelor care 

atestă dreptul de proprietate asupra bunului înstrăinat. Cine va păstra aceste acte - cumpărătorul sau 

vânzătorul? Dacă actele care atestă dreptul de proprietate asupra bunului înstrăinat se vor păstra la 

vânzător, nu se exclude posibilitatea înstrăinării repetate a bunului. În aceste condiţii, actele urmează 

a fi păstrare la cumpărător. Acest fapt va putea genera dificultăţi, de exemplu în împrejurarea în care 

se revoluționează sau se declară nul contractul, iar cumpărătorul, fiind de rea-credinţă, nu va restitui 

actele vânzătorului. În afară de aceasta, cum va proceda cumpărătorul atunci când va pierde contractul 

în temeiul căruia a dobândit dreptul de proprietate asupra bunului imobil? El va putea constata dreptul 

de proprietate asupra bunului imobil numai prin intermediul instanţei de judecată, procedură 

îndelungată şi destul de costisitoare. 

Aceste probleme sunt uşor soluționate atunci când actele juridice privind înstrăinarea bunurilor 

imobile se autentifică notarial. La autentificarea unor asemenea acte, notarul reţine în arhiva notarială 

actele care atestă dreptul de proprietate asupra bunului înstrăinat, excluzând posibilitatea înstrăinării 

ulterioare, iar în împrejurarea în care contractul se desface sau se declară nul, acestea se restituie 

transmiţătorului. În cazul În care dobânditorul bunului imobil a pierdut contractul în temeiul căruia l-

a dobândit, notarul eliberează un duplicat identic cu originalul (Chelaru, O., Mihalache, Iu., 2007). 

Aparent, excluderea obligativităţii autentificării notariale a actelor juridice privind înstrăinarea 

bunurilor imobile este benefică, deoarece scuteşte părţile de cheltuieli suplimentare pe care trebuie să 

le suporte la încheierea lor. În calitate de model s-a luat sistemul anglo-saxon, unde actele juridice cu 

bunuri imobile nu se autentifică. Acest model are însă şi aspectele sale negative. După cum corect s-

a afirmat, neparticiparea notarilor în cadrul raporturilor patrimoniale în ţările sistemului anglo-saxon 

deseori afectează legalitatea actelor juridice. Excluderea cheltuielilor legate de autentificarea actelor 

juridice în SUA are drept urmare sporirea cheltuielilor de examinare a litigiilor în judecată. Numai în 

anul 1994 au fost intentate 14 milioane de cauze noi, ceea ce constituie o creştere cu 380% a cauzelor 

în ultimii zece ani. Studiile efectuate în SUA în anul 1989 au demonstrat că cheltuielile de întreţinere 

a tribunalelor, în virtutea nedezvoltării instituţiei notariatului, sunt de 3-7 ori mai mari decât cele din 

sistemul de drept continental (Chelaru, O., Mihalache, Iu., 2007). 

Termenul contractului de înstrăinare este determinat de natura contractului şi rezultă din 

denumirea lui. După cum se remarcă în literatura de specialitate, contractului de înstrăinare a unui 

bun cu condiţia întreţinerii pe viaţă singur îşi determină termenul lui, care este egal cu durata vieții 

beneficiarului întreținerii (Florescu, D., 2001). Spre deosebire de alte contracte, termenul nu se 

fixează printr-o dată calendaristică şi nu se stabileşte în alt mod, ci depinde de un eveniment viitor – 

suveranitatea morţii dobânditorului. Limitarea termenului contractului la durata vieţii dobânditorului 

determină şi caracterul personal al prestaţiei datorate de beneficiar, datorită căruia prestaţia de 

întreţinere nu este transmisibilă nici în timpul vieţii beneficiarului şi nici în cazul decesului acestuia. 

În obligaţiile cu pluralitate de beneficiari contractul va fi valabil până la decesul ultimei persoane în 

favoarea căreia a fost stabilită întreţinerea. Legea nu conţine prevederi referitoare la periodicitatea 

prestaţiilor la care s-a obligat dobânditorul. În lipsa unor prevederi contractuale exprese, întreţinerea 

în natură trebuie să fie oferită în aşa mod, încât să asigure exigenţele normale pentru o viaţă decentă 

a beneficiarului (Cimil, D., 2011).  

În Cod Civil al României acest aspect cu privire la termen poate fi precizat prin contract – 

întreţinerea poate fi stabilită pe tot parcursul vieţii creditorului, în cazul în care prin contract nu s-a 

prevăzut durata întreţinerii, adică contractul poate prevedea în conţinutul său şi un termen determinat 

de pârți 

 

CONCLUZIE 

Deși, nu se identifică cu contractul de rentă, contractul de înstrăinarea bunului cu condiția 

întreținerii pe viață își găsește locul tratării chiar înaintea acestui contract, din două motive şi anume: 
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sunt foarte aproape din punct de vedere al fizionomiei lor juridice şi în al doilea rând, finalitatea lor 

este aproape aceeași. În ipoteza înstrăinării bunului în schimbul întreținerii, această ipoteză regăsindu-

se frecvent în practică, contractul se mai numește vânzare cu clauză de întreținere (Moţică, R., Moţiu, 

F.,1998). 

 Doctrina, în termeni aproape identici, definește contractul de întreținere pornind de la premisa 

că acesta este un  acordul de voință al pârților prin care una înstrăinează un bun sau plătește o sumă 

de bani, iar cealaltă parte se obligă să-i asigure întreținerea (locuință, hrană, îmbrăcăminte, îngrijiri 

medicale, etc.) pe timpul cât va trăi, iar după moarte să o înmormânteze (Chelaru O., Mihalache Iu., 

2007). 

Analiza efectuată pe marginea autonomiei de voință a contractului privind înstrăinarea bunului 

cu condiția întreținerii pe viață, permite evidențierea unor aspecte primordiale ce vizează procesul 

derulării contractului analizat la toate etapele acestuia şi care suscită o ajustare neîntârziată din partea 

legiuitorului. Studiul de față aduce în prim-plan rolul deosebit al instrumentului juridic numit 

înstrăinarea bunurilor în apărarea subiecților de drept împotriva vicisitudinilor vieții, motiv ce 

sporește şi probează încă o dată necesitatea acută a intervenției organului legislativ întru înlăturarea, 

prin mecanismele prevăzute de lege, a neclarităților întâlnite în reglementările privind înstrăinarea 

bunului  cu condiția întreținerii pe viață, în toate formele în care se prezintă acestea din urmă. 
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SUMMARY 

Based on an analysis of state doctrines, especially of countries that have been under a 

totalitarian regime, it is easy to see that the concept of the rule of law is a necessary and useful concept. 

The phrase rule of law results from the association of the two terms: state and law, there being a 

strong relationship between the state and law. State and law constitute a unity of opposites. The rule 

of law, as a concept and as a form of expression, is not simply a combination of words. It expresses 

a condition with regard to coercion, to power, a movement to rationalise and order it. 

Cuvinte cheie: constrîngere, stat de drept, drept, răspundere juridică, răspundere socială 

 

INTRODUCERE 

Dintr-o analiză a doctrinelor despre stat, mai ales ale țărilor care au fost sub un regim totalitar, 

se poate lesne observa că conceptul de stat de drept este un concept necesar și util. Sintagma „stat de 

drept” rezultă din asocierea celor doi termeni: „stat” și „drept”, între stat și drept existând o relație 

puternică. Statul și dreptul constituie o unitate de contrarii. Statul de drept, în calitate de concept și 

formă de exprimare, nu este o simplă asociere de cuvinte. El exprimă o condiție cu privire la 

constrângere, la putere, o mișcare de raționalizare și ordine a acesteia. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Baza metodologică a acestei cercetări o constituie metodele generale de cunoaștere ale teoriei 

statului și dreptului, precum cea: istorică, deductivă, logică, analitică, comparativă, structural-

sistematică etc. S-au folosit și combinat aceste metode de cercetare specifice, în dependență de 

problematica abordată în lucrare.  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Trecerea de la „dreptul statului” la „statul dreptului” a fost – şi este încă – un proces îndelungat 

şi anevoios, înscris între polii unor evaluări surprinzătoare şi contradictorii. Statul de drept corespunde 

unei „necesităţi antropologice” (Deleanu, I. 2010), el este un mit (Loschak, D. 1991), un postulat şi 

o axiomă, o veritabilă dogmă (Mialle, M. 1997); statul de drept este un pleonasm, un nonsens juridic 

(Kelsen, H.1988), un concept „fără gust, fără miros şi fără culoare” (Auer, A. 1990). 

În noile democraţii europene, statul este un motiv mitic, necesar şi util. În sintagma „stat de 

drept” sunt implicate două aspecte ale juridicului, aparent contradictorii, dar complementare: 

normativitatea şi ideologia. Primul evocă ideea de „dispoziţie”, al doilea evocă ideea de 

„legitimitate”. În planul normativităţii, statul de drept apare, explicit sau implicit, ca un „principiu 

structural al constituţiei”. Pe acest plan, al normativităţii, exigenţele statului de drept s-ar manifesta 

într-un dublu sens: în sens formal, statul de drept ar însemna cerinţa ca statul, precum persoanele 

fizice – subiecte de drept – să respecte legile, să se subordoneze strict regulilor juridice care au ca 

obiect modul de alcătuire a organelor statului, organizarea lor, atribuţiile şi funcţiile ce le revin etc.; 

în sens material, statul de drept ar însemna cerinţa ca organele statului, exercitându-şi competenţele, 

să respecte garanţiile juridice – începând cu cele constituţionale, – ale egalităţii, libertăţii şi securităţii 

cetăţenilor (Deleanu, I. 2010).  

În planul ideologiei, statul de drept este chemat să confere ideologiei – ca sistem logic de idei 

prin care oamenii îşi reprezintă lumea, în toate manifestările reale şi imaginare – concreteţe, 

eficacitate şi legitimitate. Şi invers, ideologia să confere dreptului eficacitate şi legitimitate.  
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Pe acest plan, al ideologiei, conceptul „stat de drept” îşi demonstrează fecunditatea: el 

constituie un „Kampfbergriff”, un concept de combatere sau, după caz, de constrângere, un instrument 

pentru a vehicula valori care conferă statului legitimitate. Aici îşi regăseşte conceptul „elanul” pe 

care, în unele societăţi sau în unele perioade, l-a pierdut: legitimitatea puterii şi limitarea ei (Auer, A. 

1990). 

Prin conjugarea sau, mai corect poate, prin intercondiţionarea celor două aspecte ale juridicului, 

statul de drept dobândeşte multiple semnificaţii, între care şi mai ales: corectarea „fiabilităţii statului”, 

care nu mai apare doar ca posibil agent de opresiune, dar şi ca instrument al securităţii colective şi 

individuale; în raporturile dintre putere şi individ, centrul de greutate trece asupra individului; un 

oarecare „reflux de la logica democratică”, în sensul că primează adeseori apărarea drepturilor şi a 

libertăţilor individului, chiar în faţa unei „majorităţi democratice”, redescoperirea sau 

redimensionarea funcţiilor dreptului că „factor fondator” şi ca „factor reglator” (Mialle, M. 1997). 

Dreptul, aşadar, devine un vector al legitimării puterii, puterea se exercită nu numai sub 

cauţiunea dreptului, dar şi sub supravegherea acestuia. 

Locuţiunea „stat de drept” rezultă din asocierea celor doi termeni – „statul” şi „dreptul” – 

pentru a construi astfel o unitate complexă, sugerând legătura indisociabilă dintre respectivele 

elemente „de parcă ele s-ar presupune reciproc” (Mialle, M. 1997). 

Dreptului îi este indispensabil statul, pentru a-i crea normele, pentru a edifica elementele 

sistemului juridic, pentru a asigura finalitatea şi eficacitatea normelor juridice, pentru a le potenţializa, 

sub semnul virtualităţii constrângerii, în cazul nerespectării lor. 

Statului îi este indispensabil dreptul, pentru a exprima puterea, pentru a-i asigura efectivitatea, 

prin instituirea unui comportament general şi obligatoriu. Simpla asociere a celor doi termeni nu este, 

de la început, justificată: statul nu se reduce la drept, iar dreptul nu se reduce la stat. Această asociere 

pare a fi ilogică: orice limitare a statului prin drept este exclusă, din moment ce chiar organele sale 

sunt „producătoare de drept”, de rânduieli generale şi obligatorii, susceptibile, de altfel, de abrogare 

sau modificare (Emerl, C. 1992). 

În acest context este oportună analiza principiilor statului de drept ca bază metodologică inițială 

pentru cercetarea ulterioară a problemei constrângerii juridice. Toate principiile statului de drept pot 

fi împărțite, cu un anumit grad de convenție, în două grupe. 

Primul grup, format din caracteristicile fundamentale care fundamentează conceptul de stat de 

drept ca unul dintre aspectele calitative ale unei organizări politice echitabile a guvernării societății, 

include un singur principiu care dezvăluie ideea principală a conceptului și îl distinge de conceptele 

de stat democratic, social: caracteristica „generală” a statului de drept - supremația dreptului în 

organizarea și funcționarea statului.  

În conformitate cu principiul „supremației legii”, statul este subordonat societății, exprimând 

dreptul inalienabil al poporului la suveranitate, dreptul acestuia de a determina el însuși forma și 

conținutul statului. În acest sens, domnia legii este indisolubil legată de democrația politică, deoarece 

fără lege, democrația generează permisivitate. În această privință, F.M. Gorodinets (1995) notează: 

„...în condițiile unei puteri atotputernice, care nu este limitată de lege, apar formele politice de 

căpetenie și cultul personalității, statul de drept degenerează într-un regim de putere personală, în 

despotism. Pe baza acestei abordări, conceptele moderne ale statului de drept interpretează regimul 

juridic al aparatului de stat, pentru care totul este interzis, cu excepția a ceea ce este permis în mod 

expres de lege”. 

Principiul sistemic de bază al statului de drept este, prin urmare, „supremația dreptului” sau 

„domnia legii”. Într-adevăr, această calitate a statului de drept este o condiție necesară pentru ca un 

stat să dobândească celelalte caracteristici care îl caracterizează ca stat de drept. Dacă presupunem 

teoretic că statul de drept a fost atins în societate, restul caracteristicilor sale date ca fiind caracteristici 

în definiția statului de drept fie devin evidente (securitatea drepturilor și libertăților fundamentale, 

legitimitatea autorității publice), fie devin auxiliare (securitate, protecție) în raport cu coloana 

vertebrală (justiție independentă, separația puterilor). 
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Cel de-al doilea grup este format din caracteristici auxiliare care derivă organic din principiul 

sistemic și contribuie la dezvoltarea principiilor sociale și democratice ale statalității. Acestea includ 

următorul set de principii. 

Mai presus de toate, aceasta este prioritatea drepturilor și libertăților omului. Scopul principal 

al statului de drept este recunoscut ca fiind protecția persoanei umane, a demnității, drepturilor și 

libertăților sale. Statele care se consideră a fi guvernate  de drept consacră aceste dispoziții în 

constituțiile lor, fie în mod explicit, fie în mod implicit, și declară drepturile omului ca fiind 

inalienabile și direct aplicabile. Constituţia Republicii Moldova consacră drepturile și libertăţile 

omului în art. 4 anume în acest sens. Menţionăm că art. 4 nu reglementează propriu-zis drepturile și 

libertăţile fundamentale, acestea făcând obiectul Titlului II și fiind grupate în trei capitole. Art. 4 

reglementează raportul între actele juridice internaţionale în materia drepturilor și libertăţilor 

fundamentale ale omului și dreptul naţional, modul de aplicare a dreptului naţional în raport cu 

principalele acte internaţionale multilaterale și alte tratate la care RM este parte.  

La analiza alin. (1), este necesar să determinăm: 1) ce se are în vedere prin formula „dispoziţiile 

constituţionale privind drepturile și libertăţile omului“ și 2) ce se are în vedere prin formula conform 

căreia aceste dispoziţii constituţionale „se interpretează și se aplică în concordanţă cu Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova este 

parte”. 

Prin dispoziţiile constituţionale privind drepturile și libertăţile omului trebuie să înţelegem 

drepturile și libertăţile fundamentale cuprinse în Titlul II, Capitolul I. Dispoziţii generale, art. 15-23, 

și Capitolul II. Drepturile și libertăţile fundamentale, art. 24-54. Pornind de la ideea că nu există 

drepturi și libertăţi fără îndatoriri, nu ar fi greșit să includem în dispoziţiile constituţionale care 

urmează să fie interpretate și aplicate conform prevederilor internaţionale și îndatoririle fundamentale 

stipulate în Capitolul III, art. 55-59. Omul este nu numai un titular de drepturi și libertăţi, dar și o 

persoană care are obligaţii și răspundere juridică, indiferent de faptul dacă acestea derivă din dreptul 

naţional al statelor, din principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional sau din 

tratatele la care Republica Moldova este parte. Prevederile constituţionale referitoare la drepturile și 

libertăţile fundamentale ale omului nu sunt altceva decât drepturi și libertăţi fundamentale ale omului, 

care la momentul formării Republicii Moldova și adoptării Constituţiei statului erau unanim 

recunoscute în calitate de principiu fundamental de drept internaţional public, fiind consfinţite într-

un număr impunător de instrumente juridice cu caracter universal și regional. Republica Moldova nu 

le-a negociat, neexistând în perioada respectivă ca subiect de drept internaţional, însă a aderat la ele 

și le-a implementat în legislaţia naţională, inclusiv în Constituţia Republicii Moldova (Negru, B., 

Osmochescu, N., Smochină, A. 2012). 

Unul dintre principiile statului de drept este responsabilitatea reciprocă a statului și a 

cetățeanului. Conform acestei caracteristici, statul este responsabil față de cetățenii săi și nu numai 

cetățenii sunt responsabili față de stat. Responsabilitatea reciprocă a statului și a cetățenilor înseamnă 

că statul determină și permite măsura libertății cetățenilor și măsura responsabilității sale față de 

aceștia, măsura și limitele intervenției sale în viața cetățenilor și stabilește limitele autonomiei 

cetățenilor în relațiile lor cu alte subiecte de reglementare juridică. Principalele mijloace juridice 

pentru a face acest lucru sunt drepturile și îndatoririle atât ale statului, cât și ale cetățenilor. Prin 

acordarea de drepturi și impunerea de obligații cetățenilor se stabilește un raport juridic între stat și 

cetățeni, în cadrul căreia o parte este atât de competentă pe cât este obligată să fie cealaltă parte.  În 

acest caz, statul este responsabil pentru acțiunile sale și ale funcționarilor săi, în timp ce cetățenii sunt 

responsabili față de stat pentru acțiunile lor. Atitudinea responsabilă a funcționarilor și organelor de 

stat față de funcțiile lor, inclusiv față de protecția legii, este, ca să spunem așa, determinată genetic 

de responsabilitatea statului față de societate. 

Unul dintre principiile inerente statului de drept este principiul separației puterilor. După cum 

notează V.D. Zorkin (1990), „pentru a preveni abuzurile de putere și apariția unei puteri autoritare, 

absolute, care nu este legată de lege, aceste puteri nu ar trebui să fie combinate în mâinile unui 

singur organism, adică ar trebui să fie împărțite („separate”)”. 
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Această delimitare a puterii în domeniile sale de activitate este fundamentală pentru structurarea 

și controlul aparatului de stat. Această distincție are ca scop prevenirea abuzurilor în exercitarea 

puterii de stat și se exprimă prin distribuirea competențelor, controlul reciproc, un sistem de verificare 

și echilibrare.  

Împărțirea puterii permite cetățenilor să aibă mai mult acces și un control deschis asupra 

acțiunilor autorităților, influențându-le prin intermediul unui sistem de instituții democratice (alegeri, 

referendumuri, mișcări sociale, partide politice etc.). Astfel, separarea puterilor nu este doar un 

principiu juridic, ci și unul organizatoric și socio-politic, deoarece afectează distribuția puterii atât 

între clase, cât și între grupuri, afectează gradul de reprezentare a diferitelor straturi ale populației în 

exercitarea puterii și ia în considerare o varietate de interese. 

De asemenea, este posibil să fim de acord cu acei autori care includ principiul unei societăți 

civile libere printre principiile statului de drept. „...Statul a fost creat de acesta pentru binele său și, 

prin urmare, statul nu are niciun motiv legitim pentru a suprima societatea civilă. Dependent din 

punct de vedere funcțional de societatea civilă, statul este suficient de „sensibil” la cererile acesteia 

și o societate civilă liberă este cea care poate face din statul său un stat de drept” (Антонова Е.Г. 

1996). 

Principiile statului de drept includ, de asemenea, un sistem judiciar independent și eficient, 

precum și o lege care să fie cât mai compatibilă cu voința și interesele generale ale societății și ale 

majorității grupurilor sociale. 

Credem că, în această formă, sistemul de atribute ale statului de drept conferă conceptului o 

anumită coerență. Această abordare sistematică permite, pe baza integrității conceptului de stat de 

drept, să se stabilească caracteristicile nu numai ale elementelor sale individuale (ideile individuale, 

proprietățile și cerințele bazate pe acestea), ci și să se definească granițele sale externe și să se 

stabilească natura interrelațiilor cu mediul extern pe o bază metodologică logică și solidă. 

Statul de drept, trebuie să se manifeste atât ca o forță de constrângere, cât și ca o condiție 

necesară pentru protecția și dezvoltarea drepturilor și libertăților naturale ale individului. Cu alte 

cuvinte, statul de drept își asumă valorile natural-juridice ca și conținut al activităților sale și, ca 

mijloc de realizare a acestora dispune de forța de constrângere inerentă în mod tradițional. 

Într-un stat de drept, în conformitate cu natura sa umanistă, constrângerea are un caracter juridic 

condiționat de măsura în care este conformă cu principiile generale ale sistemului juridic; este unitară 

și universală pe întreg teritoriul țării; operează prin mecanismul drepturilor și obligațiilor; este 

reglementată normativ prin conținutul, limitele și condițiile de aplicare. Suntem de acord cu V.A. 

Chashnikov (2006), care consideră că „cu cât este mai ridicat nivelul conținutului juridic al coerciției 

de stat, cu atât mai mult aceasta este capabilă să îndeplinească funcțiile unui factor pozitiv al 

dezvoltării sociale și cu atât mai puțin cele ale unui instrument al arbitrariului și al voinței anumitor 

persoane și funcționari”. 

 

CONCLUZII 

Pentru a rezuma această abordare, credem că putem trage următoarele concluzii principale: 

- Principiul fundamental sistemic al statului de drept este supremația dreptului și domnia legii. 

Principiile complementare ale statului de drept includ garantarea deplină și inviolabilitatea drepturilor 

și libertăților cetățenilor, instituirea și menținerea principiului responsabilității reciproce a 

cetățeanului și a statului, menținerea unui regim democratic, legal și constituțional în societate, 

separarea puterilor și un sistem judiciar independent; 

- Sistematizarea principiilor statalității juridice demonstrează clar rolul și importanța 

constrângerii statale-juridice în activitatea statală, bazată pe ideea de stat de drept pentru a asigura un 

progres social și democratic deplin, o realizare maximă a idealurilor de libertate, egalitate și dreptate, 

bazată pe prioritatea intereselor, drepturilor și libertăților individului. 
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Abstract. Corruption in higher education represents an emerging but nonetheless, important 

topic in the field of education research. Awareness of the central role of education in the economic 

and social development of nations is accompanied by the need to identify the factors that are hindering 

the effectiveness and performance of the education system and endangering the human capital 

formatiaon of countries. With this objective in mind, the present article is investigating the 

implications of the corruption phenomenon on the higher education system and provides insights 

about related critical aspects.  

Key words: corruption, education, higher education (HE), higher education institutions (HEI). 

 

INTRODUCTION  

The issue of corruption in higher education (HE) enjoys less attention and interest in the existent 

scholarly literature, which, due to the specific and provocative nature of the topic, continues to be 

relatively scarce. Related aspects have been addressed in the works of Heyneman (2004), Segal 

(2004), Washburn (2005), and Hallak & Poisson (2002, 2007). However, while the problem itself is 

significant, scholarly work on corruption in HE is scarce. A significant number of works have been 

published on the topic of corruption. Many researchers have approached this area from a wide range 

of perspectives. Still, after more than three decades since the first empirical studies dealing with the 

issue of corruption, the works related to the manifestations of this phenomenon in the education sector 

are scarce. In this respect, Hallak and Poisson (2009) denote that "corruption in education has been 

carefully ignored for decades, and continues to be so." Altbach (2004) also reports that “academic 

institutions see themselves as somewhat above the baser motivations and lower instincts of other 

elements of society” and generally provide fertile soil for corruption but little attention it is given to 

this phenomenon. 

 Corruption in the education sector falls within the scope of the various forms of corruption 

found in a country. It should be remembered in this regard that corruption, in general, can be 

considered an abuse of power for the achievement of personal ends and material profits (Frimpong & 

Jacques, 1999; Kalnis, 2001). Anechiarico and Jacobs (1996) add that corruption in the education 

sector includes the abuse of authority for material gain. Heyneman offers his own reflections to this 

definition: „But because education is an important public good, its professional standards include 

more than just material goods; hence the definition of education corruption includes the abuse of 

authority for personal as well as material gain” (Heyneman, 2004).  

 

METHODOLOGICAL APPROACH  

For the purpose of this paper and determined by the nature of the object under study, i.e. the 

phenomenon of corruption in higher education, requiring a complex investigation and analysis, we 

have used the following methods of scientific knowledge: critical reflection, abstraction, analysis, 

synthesis, the use of logic and reasoning, comparison etc. The process of cognition is based as well 

on theoretical considerations, such as the assumption of a cause-effect relationship of the investigated 

phenomena allowing us to discover the essential moments of the corruption – education relationship. 

On the causality between corruption and education. The review of the literature shows that 

corruption slows down economic development (Bliss & Di Tella, 1997, Mauro, 1995, 1998; Mo, 

2001; Méndez & Sepulveda, 2006), reduces the legitimacy of government in the eyes of the people, 

is likely to impact political stability (Anderson & Tverdova, 2003), and is also a main cause of poor 

societies' inability to take advantage and benefit of development opportunities (Bardhan, 1997; Galik, 

2002). 
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The relationship between corruption and education is complex and multidimensional. For many 

people worldwide, education represents the vector of hope for a better future (Milovanovitch, 2014), 

thus playing the role of a social elevator allowing the most disadvantaged to access a better social 

rank thanks to diplomas synonymous with promising professional integration and subsequent 

ascension. This equation remains, however, theoretical and becomes more and more insoluble in 

practice because of the rampant corruption which destabilizes the structured and regulated 

functioning allowing this elevator to fully play its role.  

One of the prerogatives of education in the public sector is to provide all citizens equally with 

the opportunity to access education, regardless of income or social status. By spreading in this highly 

sensitive sector, corruption risks hampering a country's economic growth (Osipian, 2009).  

The degree to which the education sector is affected by corruption varies from country to 

country, but the education system often ranks among the most vulnerable sectors. Some of the causes 

for this are the high social importance of education and the fact that education expenditures are usually 

among the largest post on government budgets. Eicher T. et al., (2009) define the relationship between 

education and corruption starting from debates on its double causality. 

The first is that campaigns curtailing corruption could eventually lead to educational increases 

since money once used for corrupt exchanges within governments are freed for human capital 

investments.  

The second is that more education increases human capital and informed civic participation, 

allowing citizens to "punish" and detect corrupt officials more efficiently. More succinctly, there may 

be a link between less corruption and more education (first option), more education and less 

corruption (second option), or both. To the first, although complex, it cannot be assumed that 

corruption amelioration in education would be followed by increased funding. 

Schools may not be allocated additional funds or may not have legal access to them. There is 

an interdependence between higher educational attainment and higher human capital and civic 

participation to the second option. Economists Robert Barro and Jong-Wha Lee examine the 

relationship over a 40-year period in 142 economies, consistently concluding that institutions 

providing higher quality education imply "more skilled and productive workers, who in turn increase 

an economy's output of goods and services" (Barro & Lee, 2001). Uslaner and Rothstein's (2014) 

analysis strengthens this finding by demonstrating that a country's education system's strength is one 

of the main predictors of its corruption level. In sum, education has multiple positive effects on 

society, and the corruption-education relationship can be preliminarily summarized as follows: 

education holds an inversely associated relationship to corruption. When people are more 

educated, those societies tend to have lower corruption levels, and when there are high corruption 

levels, populations tend to be less educated. 

In his pioneering work on upward mobility in education, Turner (1960) compares two types of 

social mobility within educational systems: the educational system in the US, where mobility is 

contest-based, and that of the UK, where he views mobility as sponsored. Turner focused on 

simplified yet salient differences between the US and UK educational systems at the time of his 

writing. Such differences often are subtler in developing countries, further complicating any study of 

social mobility in such settings. For Turner (1960, p.81), "the most conspicuous control problem [in 

the society] is that of ensuring loyalty in the disadvantaged classes toward a system in which their 

members receive less than a proportional share of society's goods." 

Heyneman et al. (2007) invaluably point to the devaluation of education in a corrupt society. 

The authors show that highly educated individuals in corrupt societies do not benefit from their 

education as much as those who reside in more transparent societies. If a merit-based system is in 

place, one's education should correlate with one's social status and income level, as it is reasonable to 

expect that an individual's superb academic performance and/or obtaining of a master's or doctoral 

degree would be generally reflected in the higher income and social standing relative to those of 

individuals with less education or unremarkable academic performance. However, as Heyneman et 

al. suggest, income does not always reflect one's academic credentials, particularly if the individual 

in question resides in a highly corrupt society.  
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THE IMPLICATIONS FOR HIGHER EDUCATION  

As a part of the economy and society where corruption appears as a norm, universities are not 

an exception in terms of corruptness; neither are they an oasis free of corruption. Accordingly, 

corruption in HEI is an integral part of the net of corrupt relations that dominate the entire society. 

Factors that affect HE are common in all countries. These are the growing demand for HE, the 

phenomenon of globalization, and the government's inefficiency in elaborating anti-corruption 

policies. Some countries reform HE better and faster than others. For example, educational reforms 

in the former Soviet Republics advance faster than those in Western European countries. In the 

context of these reforms, the political, economic, ideological, language, and cultural factors play a 

decisive role. One of the reform's negative sides resides in the growing level of corruption of HEI and 

the educational sector in general. The seriousness of the corruption problem in transition and 

developing nations is reflected in several research papers, and its existence is proven based on 

multiple surveys. Shleifer and Treisman's (2003) data analysis shows that administrative corruption 

is very high in ex-soviet countries, such as Moldova, Armenia, Uzbekistan, and Azerbaijan, lower in 

the Russian Federation, Lithuania, and Bulgaria, and even lower in relatively wealthy Slovenia and 

Hungary. Similarly, Popov (2002) points to rampant corruption in the former Soviet Bloc.  

 HE corruption, representing an actively discussed phenomenon in contemporary society, lacks 

sufficient theoretical description and more profound analysis. At the same time, increasing the scale 

and scope of corruption in HE urges a wider understanding of the problem within the context of socio-

economic transformations. The increasing gap between pay rates in the private and public sectors of 

the economy urges public employees to seek other income sources (Milanovitch, 2014). Next to the 

health services industry, HE has become one of the industries most affected by corruption. 

Simultaneously, the rapid development of HE, partial privatization, and increased financial resources 

flow have created a base for corruption. University teachers in many countries are often grossly 

underpaid and adjust their professional ethics and behavior and control over students' access to higher 

education and academic progress. In this way, entry exams to universities and the assessment of 

students' knowledge and academic performance become corrupt. 

In the context of a developing countries fighting with systemic corruption, students who are 

entering colleges may be persistently exposed to the demands of corrupt professors. Demands to 

engage in corrupt behavior may be implicitly signaled by professors failing students repeatedly, 

despite their demonstrated knowledge. However, educational corruption may also come in the form 

of social connections and the reciprocation of favors, which assures the elites' upper hand in deciding 

who will occupy the key positions in their society and the world of academia. 

Consequently, most students who operate in a highly corrupt setting soon realize that moving 

up the academic ladder is not necessarily correlated with one's hard work and commitment to learning 

but rather exchanging favors or buying mobility in society. For some, such type of academic life 

deflates the motivation and discourages them from fully participating in the educational system. 

Others begin to search for ways to become a part of the corruption process. Murphy et al. (1991) have 

made a significant contribution by unveiling the rationale behind "rent-seeking" behavior and why 

sometimes even the most capable individuals may opt to engage in corruption. While in organized 

societies, the most gifted individuals may start businesses that would earn them a fair return for their 

time and effort investment relative to working for the government or military, there are countries 

where entrepreneurship is not a path toward the highest earnings (Murphy et al., 1991). Instead, it is 

the "ability to solicit bribes for the benefit of one's family and friends" that drives the most talented 

people, in some less functional societies, to disregard innovative and entrepreneurial jobs and seek 

those with government or military for their own benefit and the benefit of their closest networks. 

An understanding of the impact of corruption in education requires recognition of another, 

socially broad consequence: corruption in education involves youth and teaches young women and 

men immoral behavior (Heyneman et al., 2007). Similarly, Chapman (2002) and Rumyantseva (2005) 

underline that corruption in HEI trains young students to accept and adopt corruption as a tool to 

forward their personal careers. Chapman (2002) further believes that youth is "miseducated" by being 

taught the prevalence, methods, and apparent legitimacy of corruption rather than to work hard; 
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nonetheless, the author limits his interpretation of the consequences of miseducation to noting that 

systemic and widely spread educational corruption "instills a value that is highly destructive to the 

social and economic development of a country" (Chapman, 2002). 

While Heyneman et al.'s (2007) work does not fully address the complexities of corruption in 

developing countries' educational systems, it quantitatively captures the potential impact of 

corruption on highly educated individuals' earnings. Using Transparency International's 2005 data on 

55,000 people from 69 countries, Heyneman et al. rely on two different regression models to look 

into the question of educational corruption. They then arrive at an important conclusion: the economic 

benefit of HE declines with an increase in educational corruption perception. In other words, 

Heyneman et al. uncover an identifiable similarity among the poorer countries examined: the highly 

educated are more likely to report low income if educational corruption is present than the highly 

educated who perceived their communities as not educationally corrupt.  

Moreover, corruption in HE seriously threatens the future of a country and “most notably the 

selection of future leaders” (Heyneman, 2008,): “Economists have tried to estimate the sacrifice in 

economic growth if there is a serious bias in the selection of leaders. It has been estimated that 

developing countries could improve their gross national product (GNP) per capita by five percentage 

points if they were to base their leadership upon merit as opposed to social status. In fact, by some 

estimates, the economic benefit to developing countries of choosing leaders on the basis of merit 

would be three times more than the benefit accruing from a reduction in OECD trade restriction on 

imports.” 

One of the missions of national higher education is to issue diplomas that meet quality academic 

and professional standards and meet the expectations of the job market. This exchange of good 

practices between the "suppliers" of skills and the recruiters is thus based on credibility and trust in 

the education system. Corruption disrupts this relationship and shatters this pact by helping to train 

unqualified graduates who would consequently obtain positions of responsibility in the labor market. 

The “meritocracy” therefore risks turning into “mediocracy.” 

Given the complex nature of corruption, one way of evaluating corruption and its impact is to 

look at the quality of education and the extent to which education serves as a signaling tool for 

employers. This notion, first introduced by Spence (1973), was then applied by Heyneman et al. 

(2007). Heyneman et al. believe that the variance of degree quality at corrupt educational institutions 

is high. As for the employers, degrees from corrupt HEI, the authors further claim, may not help in 

gauging whether a job candidate should be hired or not. Consequently, if employers always seek to 

hire the most qualified candidates – whether one assumes that education provides needed on-the-job 

skills or that it only signals to employers which candidates have the raw set of qualities that 

predetermine them for success – those that bought their degrees would eventually lose their jobs or 

at the least fall into the least desirable positions over time.  

Generally, the preceding views on how corruption distorts the quality of education and 

interferes with the hiring process are convincing. However, they do not encompass a more socially 

embedded educational corruption, often taking place in developing countries. In short, the underlining 

assumption of Heyneman et al.'s (2007) work is that those in need of workers are indeed looking for 

the best candidates. Educational corruption gets in the way of properly labeling who those candidates 

are. 

 

CONCLUSIONS 

HE corruption, representing an actively discussed phenomenon in contemporary society, lacks 

sufficient theoretical description and more profound analysis. At the same time, increasing the scale 

and scope of corruption in HE urges a wider understanding of the problem within the context of socio-

economic transformations. Issues of definitions, scope, causes, classification schemes, mеаsurеmеnt, 

and the like continue to occupy the scholars. The only noncontroversial issues in the study of 

corruption in highеr еducаtion аrе thаt it occurs in thе еducаtion sector and that its impacts are 

nеgаtivе and dеlеtеrious. Understanding the impact of corruption on higher education requires 
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recognition of another, socially broad consequence: the corrupt system trains graduates with little 

inclination towards integrity, given the trivialization and acceptance of unethical behavior.  

 Corruption thus hinders the accomplishment of one of the essential missions of HEI, of training 

citizens fully aware of their rights and duties. To this end, it is up to governments to control the 

education sector and, more particularly, that of HE which is closely linked to the national economy. 

While it can endanger a country’s human capital formation, sociаl cohеsion and overall еconomic 

dеvеlopmеnt, eliminating corruption manifestations in the higher education sector requires a serious 

commitment to high ethical standards and a firm political will of all the involved key players.  
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EVOLUȚIA CONCEPTULUI DE EXPROPRIERE PENTRU CAUZĂ DE UTILITATE 

PUBLICĂ ȘI REGLEMENTAREA EXPROPRIERII ÎN DREPTUL COMPARAT 
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Abstract. This research analyzes the evolution of the legal institution of expropriation for 

reasons of public utility, atypical expropriations that were the result of historical circumstances at 

national and European level. We will investigate the evolution of expropriation in the Republic of 

Moldova, in the Romanian space in some European states and in some ex-Soviet states. Our approach 

is also oriented towards comparative law, especially towards the French legal system, where this 

institution appears for the first time in modern form with the French Revolution, but also towards the 

philosophical concepts of social contract and rule of law, which creates the obligation to accept a 

such limitations on private property rights, and the historical context in which they arose. We 

appreciate that the comparative analysis of the two legal systems regarding the expropriation and the 

presentation of the differentiation points can shed even better light on the foundations of the 

expropriation, the fragile points and the appropriate solutions to remedy them.  

Keywords: property, expropriation, expropriation for the cause of public utility, public utility, 

compensation.  

Rezumat. Prezenta cercetare analizează evoluția instituției juridice a exproprierii pentru cauză 

de utilitate publică, exproprierile atipice care au fost urmarea unor conjuncturi istorice pe plan 

național și european. Vom cerceta evoluția exproprierii în Republica Moldova, în spațiul românesc 

în unele state europene și în unele state ex-sovietice. Demersul nostru este orientat și spre dreptul 

comparat, în special spre sistemul juridic francez, unde această instituție apare pentru prima oară în 

formă modernă odată cu Revoluția franceză, dar și către conceptele filosofice de contract social și 

stat de drept, care creează cadrul obligativității acceptării unei astfel de limitări a dreptului de 

proprietate privată, și contextul istoric în care ele au apărut. Apreciem că analiza comparativă a celor 

două sisteme juridice în ceea ce privește exproprierea și prezentarea punctelor de diferențiere pot 

pune și mai bine în lumină fundamentele exproprierii, punctele fragile și soluțiile adecvate pentru 

remedierea acestora. 

Cuvinte cheie: proprietate, expropriere, expropriere pentru cauză de utilitate publică, utilitate 

publică, despăgubire. 

 

INTRODUCERE 

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică reprezintă un subiect frecvent dezbătut în 

literatura de specialitate, constatîndu-se însă că doctrina contemporană nu a abordat pe larg un 

domeniu atît de actual și de prezent în fața instanțelor de judecată, ci doar punctual, aspect care ne 

motivează să studiem problematica lui, într-o modalitate sistematică.  

Premisa exproprierii o constituie existența proprietății private și a celei publice, motiv pentru 

care se impune realizarea unei distincții între cele două forme de proprietate opozante, pe care 

exproprierea se construiește ca instituție juridică, abordarea cronologică a conceptului de proprietate 

permițîndu-ne să identificăm mai bine și condițiile istorice care au condus la apariția exproprierii în 

drept. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

În procesul cerccetării s-a folosit un şir de metode cum ar fi metoda istorică, metoda logică, 

metoda comparativă, dialectică, statistică.,s.a. Pe cale de consecință, modalitatea complexă de analiză 

a diverselor instituții juridice implică utilizarea tuturor metodelor de cercetare științifică, într-o 

formulă diferită, care reflectă contribuția personală la cercetarea instituției juridice a exproprierii. 

Propunerile și criticile se bazează pe o cercetare amplă a bibliografiei relevante, dar și pe 

jurisprudență, urmate de un studiu de drept comparat. 
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REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Instituția exproprierii este cunoscută din cele mai vechi timpuri. Se constată, că în Franţa 

primele forme apar încă din anul 1303, când Philippe le Bel ordona achiziţii „nori ad superfluitatem, 

sed ad convenientem necessitatem et pro justo pretio” (Lemasurier, J. 2005) fapt explicabil prin 

condiţiile istorice de dezvoltare a statului francez în care proprietatea privată era deja parţial divizată, 

spre deosebire de spaţiul românesc unde formaţiunile statale abia prindeau contur. 

Condițiile expuse au creat premisele elaborării art. 17 din Declaraţia franceză a drepturilor 

omului şi cetăţeanului care prevedea că ,,Proprietatea fiind un drept inviolabil și sacru, nimeni nu 

poate fi privat de ea, cu excepția cazurilor în care necesitatea publică, legal constatată, pretinde în 

mod evident acest lucru, și cu condiția unei juste despăgubiri prealabile” (Ojoga, M. 2017). 

Aceasta a fost punctual de pornire pentru elaborarea ulterioară a primei legi de expropriere la 

1810, care constituie înseși bazele instituției juridice moderne a exproprierii, la inițiativa lui 

Napoleon, pentru a se curma procedurile arbitrale ale administrației franceze, care acționau 

discreționar, fără un cadru legislativ. (Nicolcescu, A. M. 2019). 

Instituţia exproprierii o găsim explicit sau implicit în declaraţiile de drepturi de la sfârşitul sec. 

XVIII-lea, precum şi în constituţiile care le-au urmat. Astfel, Declaraţia de drepturi a statului Virginia 

din 12 iunie 1776 stabilea că ,,poporul are dreptul de a alege (reprezentanţii săi) şi nu poate fi supus 

taxării şi nici privat de proprietatea sa pentru scopuri de interes public, decât în baza propriului 

consimţământ sau al celui al reprezentanţilor săi aleşi astfel” (Balan, M. 2015). 

Această normă în formulări identice sau apropiate se va regăsi în majoritatea constituţiilor din 

deceniile următoare. Constituţiile sec. XX-lea reţin în esenţă aceleaşi principii în privinţa exproprierii. 

Mutaţia fundamentală s-a produs pe planul interpretării conceptului de utilitate publică. De asemenea, 

incidenţa considerabil mai mare a situaţiilor care justifică exproprierea ,,pentru cauză de utilitate 

publică” în societatea contemporană face ca poziţia de facto a proprietarului să fie în mare măsură 

alta în present de cea existentă anterior (Balan, M. 2015). De altfel şi Republica Moldova s-a aliniat 

standardelor naţionale în material reglementării instituţiei exproprierii, legiuitorul constituant 

stabilind în art. 46 alin. (2) ,,Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, 

stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire”. 

Instituţia juridică a exproprierii pentru cauză de utilitate publică, încetăţenită simplu ca 

„exproprierea”, apare pentru prima dată în legislaţia românească modernă odată cu Legea de 

expropriaţiune pentru cauză de utilitate publică din 22 octombrie 1864, parte din reformele lui A.I. 

Cuza (Burlacu, C. S. 2020). 

De altfel, forme mai puţin structurate care au prefigurat instituţia actuală a exproprierii au 

existat din necesitatea alinierii caselor la stradă ori lăţimea străzilor, Legiuirea lui Calimach limitând 

şi puterea autorităţii publice asupra proprietăţii private, pe baza principiilor fundamentale ale 

„expropriaţiunii”, care s-au menţinut până astăzi, respectiv utilitatea publică şi indemnizarea 

(Nicolcescu, A. M. 2019). 

În Romania, după apariţia Legii din 1864 în Vechiul Regat, a apărut o lege specială de 

expropriere în Ardeal (1881), care enumera situaţiile de expropriere, fără însă a o defini. Codul civil 

de la 1864 nu a reglementat exproprierea, dar a utilizat, în schimb, noţiunea de „expropriaţiune silită” 

pentru materia executării silite a bunurilor nemişcătoare, formulă regăsită şi în Codul Napoleon, dar 

care nu avea legătură cu „exproprierea”, ca mod de dobândire a proprietăţii publice, acest din urmă 

cod nereglementând nici el exproprierea la momentul emiterii sale. În Bucovina era aplicabil art. 365 

Codul civil  austriac, iar în Basarabia Capitolul III din Codul civil rusesc, pentru perioada în care 

respectivele teritorii au fost sub influenţa acestor state (Nicolcescu, A. M. 2019). 

Interesul abordării instituției exproprierii din perspective Dreptului românesc îl constituie 

istoria comună și perspective de dezvoltare comună, inclusive prin proiectele ce implică exproprierea 

în ambele state (Republica Moldova și România). Un astfel de proiect, care determină și actualitatea 

cercetării, îl constituie, spre exemplu, gazoductul Iași-Ungheni, lucrare care a fost declarată de 

utilitate public în ambele state, existând probabilitatea unorexproprieri concomitente c ear impune cel 

putin din punct de vedere moral o reglementare similară (Maftei, P. 2018). 
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Dacă este să facem o comparație cu România în în ceea ce priveşte obiectul exproprierii, 

remarcăm faptul că la noi în Republica Molodova este mai extins şi nuanţat, respectiv vizează nu 

numai bunuri imobile, dar şi dreptul de folosinţă asupra acestora pe un interval maxim de cinci ani, 

cu alternativa pentru părţi de a stabili un alt termen etc., remarcându-se că legiuitorul moldovean 

optează la acest capitol chiar pentru posibilitatea părţilor interesate de a solicita exproprierea (LP nr. 

488/1999), pe când legiuitorul român asociază această alternativă mai degrabă obiectului cererii de 

chemare în judecată. 

În cazul exproprierilor de interes local nu se aplică decât primele două variante, iar în situaţia 

unei stări de urgenţă, de asediu şi de război, pot fi supuse procedurii exproprierii bunuri mobile, în 

baza unei legi organice, procedeu similar rechiziţiei din Dreptul intern românesc. 

De altfel, în doctrina autohtonă (Baieș, S., Roșca, N. 2005; Chirtoacă, L. 2012) se arată că în 

fapt nu va funcţiona procedeul expus, ci se va utiliza rechiziţia, măsură pe care unii autori români 

(Nicolcescu, A. M. 2019; Burlacu, C. S. 2020) o propun ca alternativă la expropriere în secţiunea 

referitoare la excesul de putere al autorităţilor. 

Dreptul de folosinţă pe un interval de maxim cinci ani are o natură specifică, în opinia noastră, 

fiind situat, ca natură, între rechiziţie - raportat la durată, mod de exercitare - şi expropriere temporară, 

dat fiind că durata este considerabilă, iar proprietarul nu mai are prerogativele dreptului de proprietate 

pe acest interval, însă nu produce efectele specifice ale acestei forme de expropriere. 

Totodată, putem să menționăm că această formă de ingerinţă în proprietatea privată nu se 

întâlneşte în alte sisteme juridice şi, în sine, are mai degrabă aparenţa unei exproprieri indirecte 

temporare, care are ca primă sursă legea, similară exploatării subsolului din Dreptul românesc. 

Partea privind obiectul în legislația autohtonă reprezintă diferenţa principală faţă de procedura 

românească şi nu vedem nici un impediment ca bunurile mobile sau altfel de drepturi să facă obiectul 

exproprierii, ea având în sine semnificaţia unui transfer de proprietate, care se poate aplica atât 

bunurilor mobile, cât şi bunurilor imobile. 

Spre deosebire de sistemul francez, se constată tendinţa legiuitorului moldovean de a respecta 

şi drepturile nepatrimoniale ale persoanelor, în anumite condiţii, şi putem concluziona că drepturile 

nepatrimoniale afectate de procedura exproprierii pot fi reparate prin despăgubiri material 

(Volcinschi, V., Cibotaru, A. 2011). 

Analizând legislația în domeniul exproprierii, putem menționa că, legiuitorul moldav a fost 

influiențat și de legislația germano-rusă alături de cea francezo-italiano-română. Mai subliniem totuşi 

în plus faţă de legea română că în preambulul legii speciale a Republicii Moldova (LP nr. 488/1999) 

regăsim o definiţie explicită a exproprierii în sensul de transfer al drepturilor din proprietate privată 

în proprietate publică, transfer către stat al unor bunuri aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale 

sau cedare către aceste entităţi a drepturilor, în vederea efectuării unor lucrări de interes naţional sau 

local. 

Pornind de la contextul istoric comun, dar şi de la cauzele care au determinat soluţii diferite în 

cazul statelor pentru repararea preluărilor abuzive de imobile, vom analiza şi evoluţia contemporană 

a instituţiei propriu - zise a exproprierii în unele țări, considerând că o limitare a dreptului de 

proprietate privată sub forma exproprierii nu poate fi disociată de modalitatea în care fiecare sistem 

politic a antamat problematica proprietăţii per ansamblu după abolirea regimurilor totalitare. 

Federația Rusă. Codul civil modern a Federației Ruse inspirat din Franța, Germania, Elveția, 

Quebec.  Nici francezii nu au omis Rusia din perspectiva dreptului comparat, prezentând în doctrină 

elemente cu privire la reglementarea rusească a domeniului bunurilor (Dutoit, B. 2008). De fapt, art. 

209-306 din Cod civil rus (LF nr. 51/1994), consacrate dreptului de proprietate şi celorlalte drepturi 

reale, reprezintă baza abandonului sistemului sovietic, care a impus în toate statele din sfera de 

influenţă centrală şi estică naţionalizarea şi minimizarea dreptului de proprietate privată. Însă nu 

regăsim noțiunea de expropriere, ci tot pe aceea de naționalizare, în schimbul unei despăgubiri, atunci 

când legea o impune, în condițiile art. 306 al Codului civil al Federației Ruse (Suhanov, E. A. 

2008).Aceasta din urmă este structurat în Codul Civil rus modern după tripticul classic, art. 209 

prevăzînd că dreptul de proprietate implică posesia (vladenie), folosința (polizovanie) și dispoziția 

(rasporejenie). 
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Potrivit acestei dispoziţii, cedarea dreptului de proprietate în virtutea legii este despăgubită de 

către stat, respectiv persoana este indemnizată pentru prejudiciile rezultând din adoptarea unei astfel 

de legi, dar şi pentru valoarea bunurilor. Deşi nu se vorbeşte despre expropriere, legiuitorul rus 

reglementând, în schimb, în continuare rechiziţia şi confiscarea, ni se pare interesantă opţiunea 

acestuia pentru despăgubirea persoanei prejudiciate prin chiar legea care ar avea ca urmare 

deposedarea de bunuri aflate în proprietate privată. Totodată, în art. 35 din Constituţie, dedicat 

proprietăţii, regăsim principiul protejării dreptului de proprietate privată, al înstrăinării forţate a 

bunurilor pentru cauză de utilitate publică cu condiţia despăgubirii prealabile şi echitabilă, doar în 

baza unei decizii a tribunalului, dar şi această dispoziţie este una interpretabilă. 

În Ucraina, legea fundamentală prevede în art. 41 aceleaşi principii privind exproprierea ca şi 

în Republica Moldova, principii care se regăsesc deopotrivă şi în legea internă ucraineană pentru 

protecţia investitorilor străini, chestiune pe care ţinem să o aducem în vizor la acest capitol de drept 

comparat, dat fiind elementul de extraneitate, pentru a întări ideea noastră privind formarea unui drept 

internaţional cutumiar al exproprierii. 

Cu toate aceste asemănări, s-a constatat că în Ucraina exproprierile au fost rare, însă ceea ce ne 

atrage atenţia în mod special sunt cazurile de expropriere realizate pe teritoriul acestui stat de către 

Rusia. În urma anexării forţate a Peninsulei Crimeea de către Rusia, aceasta din urmă a procedat la 

exproprieri, naţionalizări de diverse imobile, ajungându-se la litigii de drept internaţional pentru a se 

oferi despăgubiri persoanelor prejudiciate (Chifu, I. 2018). 

În cazul detaliat, ca o consecinţă a ocupării unui teritoriu al unei ţări de către alt stat, ar trebui 

să se aplice regulile privind exproprierea din acel stat, însă proprietarii particulari nu au primit 

despăgubiri şi nici prejudiciul adus domeniului de interes public afectat de măsurile ruşilor nu a fost 

reparat. 

De altfel, exproprierea a intrat de câţiva ani şi în vizorul Curţii Penale Internaţionale de la Haga, 

care consideră, circumstanţiat, această atingere adusă dreptului de proprietate chiar o crimă contra 

umanităţii.  

Polonia, un alt stat ex-comunist care are o reglementare asemănătoare referitoare la expropriere 

cu cea din Republica Moldova aşa cum rezultă din principiile instituite în art. 21 din Constituţia 

polonă.  Astfel, în acest stat exproprierea are ca obiect numai proprietatea imobiliară sau drepturi 

reale subsecvente şi se dispune în schimbul unei juste compensări, fiind o măsură de excepţie în 

materia proprietăţii, deosebirea dintre legislația Republicii Moldova și Polonia este faptul că în 

legislația noastră se supun exproprierii și bunurile mobile. 

Faţă de alte sisteme juridice, distingem faptul că un bun imobiliar personal cum ar fi casa de 

locuit (Wardynski, T. 2018), este exclus de la expropriere, ceea ce conferă cel mai înalt standard de 

protecţie a dreptului de proprietate privată corelat în mod direct cu protecţia dreptului la viaţa privată 

şi de familie, domiciliu etc., dintre cele întâlnite în toate prevederile privind exproprierea analizate în 

prezentul studiu. Pentru a fi admisibilă exproprierea, în Polonia trebuie întrunite cumulativ 

următoarele condiţii: bunul imobil să fie indispensabil pentru atingerea obiectivelor publice, acesta 

să fie situat într-o arie destinată scopurilor menţionate în planul de amenajare a teritoriului şi să nu 

existe nici o altă posibilitate de a achiziţiona respectivul bun decât prin încheierea unui contract 

adecvat. 

Nu trebuie să omitem nici Germania, al cărei teritoriu a fost supus parțial unui regim communist 

de tip sovietic, bazat pe naționalizări, pentru o perioadă de circa 45 de ani, deși acest spațiu nu se 

integrează în arealul statelor tipic comuniste. 

 Constituţia acestei ţări prin art. 14 conferă garanţiile dreptului de proprietate privată, dar 

instituie şi nişte limite, doctrina apreciind că proprietatea implică şi obligaţii, respectiv utilizarea ei 

va servi şi binelui public, această latura a ei fiind numită „angajamentul social al proprietăţii”. De 

altfel, în sistemul juridic german, proprietatea a fost apreciată din secolul trecut drept „o funcţiune 

socială", iar proprietarul un funcţionar al comunităţii naţionale, respectiv exproprierea nu a fost 

privită ca un atentat la proprietatea privată, ci ca o schimbare a scopului acesteia, respectiv mai mult 

un mod de dobândire a proprietăţii, decât ca o limitare. 
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În general, principiile exproprierii sunt asemănătoare cu cele stabilite de Republica Moldova, 

astfel încât vom reţine în mod special doar faptul că fiecare dintre cele 16 state federale germane are 

o lege proprie de expropriere care guvernează detaliile, însă normele constituţionale şi regulile de 

procedură, cât şi cele privind compensarea sunt commune (Nicolcescu, A. M. 2019). 

Franța. Spre deosebire de Republica Moldova care strict definește în art. 1 al Legii (LP nr. 

488/1999), nici Codul civil francez, nici Codul de expropriere pentru cauză de utilitate publică nu 

prevăd o definiţie expresă a exproprierii, la fel ca şi în situaţia legilor româneşti de expropriere, lăsând 

expropriatorului o marjă largă de apreciere a noţiunii de utilitate publică. 

La nivel doctrinar, exproprierea pentru cauză de utilitate public este definită în Franța 

asemănător doctrine românești, ca o procedură administrativă și judiciară prin care administrația își 

utilizează puterea de constrângere pentru a obține proprietatea unui bun cu scopul de a realize un 

obiectiv de interes general (Chabot, J. L., Didier, Ph., Ferrand, J. 2005). 

În cea mai mare parte, sistemul francez se aseamănă cu sistemul nostru, dar reglementarea 

franceză este mai elaborată, cuprinzând în detaliu soluţii pe care legea autohtonă nu le prevede. Astfel, 

începând cu câmpul de aplicabilitate, se constată că exproprierea în cazul legii franceze se aplică doar 

bunurilor imobile şi drepturilor reale, iar bunurile aparţinând domeniului public nu se expropriază, ci 

doar cele aparţinând eventual domeniului privat al unei persoane publice, tot în schimbul unei 

prealabile şi juste despăgubiri 

Au existat totuşi în legislaţia franceză cazuri de expropriere a bunurilor mobile, cum ar fi 

invenţiile brevetate sau nu, privind apărarea naţională etc., care s-au stabilit pentru situaţii de excepţie 

(Ferbos, J., Bernard, A. 2006), asemănându-se cu rechiziţia publică, de aceea putem spune că obiectul 

exproprierii îl constituie bunurile imobile şi drepturile reale imobiliare. 

 

CONCLUZII 

Toată cercetarea efectuată din perspectiva dreptului comparat ne conduce la concluzia că 

exproprierea se regăsește în toate sistemele juridice abordate și nu poate fi dispusă altfel decît în 

schimbul unei juste despăgubiri, de preferat prealabile, ca regulă de bază, în cvasitotalitatea situațiilor 

fiind aplicabilă doar bunurilor imobile și drepturilor aferente. Așadar, deși studiul comparativ vizează 

în special diferențele, dar și asemănările de substanță, fără a se aborda în integralitate sistemele 

expuse, evitînd superfluitatea, subliniem faptul că toate sistemele juridice se îndreaptă spre acelaș 

punct, iar diferențierile reflectă doar contextul istoric, social, politic și economic în care normele au 

fost adoptate, spațiul în care au fost elaborate, uniunile statale, colonizările sau doar sfera de 

influiență, necesitățile care au impus anumite norme specifice, respectiv scara la care este folosită 

exproprierea. 
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Abstract.The Pension System reform in the Republic of Moldova is inevitable. The need for 

this reform is determined by various factors, such as demographic, economic, and social. This paper 

tries to answer the following questions: 1) Is the decision that the retirement age in 2028 should be 

equal for men and women, demographically argued or not? 2) What is the way of re-examining the 

pensions of working retirees? For this purpose, the method of analysis of the scientific literature was 

applied. The results show that setting the standard retirement age of 63 for men and women 

demographically is not justified. Moreover, in order to respect the principle of equity for all categories 

of pensioners with a contribution period of 1 year, 2 years, 3 years, etc. depending on the actual length 

of life, it is proposed to remove the subjective limit of the right to review pensions.  

Cuvinte cheie: pension, contribution period, pension system, pension age, pension review  

  

INTRODUCERE 

Reformarea sistemului de pensii din Republica Moldova este inevitabilă. Necesitatea acestei 

reforme este determinată de diferiți factori, cum ar fi: demografici, economici, sociali. Actualmente, 

în mod oficial se recunoaște că în RM este cel mai scăzut raport de sprijin economic al pensiilor 

pentru limită de vârstă și cea mai joasă speranță de viață (durata medie a vieții) din Europa. De 

exemplu, durata medie a vieții în anul 2015 în RM pentru bărbați constituia 67,9 ani, femei – 76,2 

ani, iar în Germania – 78,7 ani respectiv – 83,4 ani, în Elveția – pentru bărbați – 81,3 ani, femei – 

85,3 ani. Numai în Lituania durata de viață medie pentru bărbați este aproape ca și în RM – 68,1 ani, 

iar pentru femei este mai mare atingând 79,1 ani. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Această lucrare încearcă să răspundă la următoarele întrebări: 1)Este decizia ca, vârsta de 

pensionare în anul 2028 să fie egală pentru bărbați și femei, argumentată din punct de vedere 

demografic sau nu? 2) În ce constă modul de reexaminare a pensiilor pensionarilor care activează? În 

acest scop, a fost aplicată metoda de analiză a literaturii științifice. Pe parcursul studiului a fost 

aplicată metoda universală a dialecticii şi procedeele acesteia: deducția și inducția, sinteza și analiza, 

analogia, corelarea, abstracția științifică, cât şi cele ale analizei economice de prelucrare a informației: 

sistematizarea, compararea, etc. Concomitent au fost folosite așa metode ca: analiza comparativ-

critică asupra literaturii, documentarea, analiza documentară, metode statistice de analiza, abordarea 

constructivista, abordarea pozitivistă. 

Baza teoretică şi metodologică de cercetare a prezentei lucrări o constituie lucrările 

fundamentale ale savanților din statele C.S.I. și Europa, şi din alte țări, actele normative şi legislative 

ale Republicii Moldova, Polonia, Letonia, Germania, Elveția, etc. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Suportul raportului de sprijin economic (numărul de contribuitori la 100 de pensionari) în anul 

2006 în RM constituia  110 de persoane, iar în Polonia 228 de persoane, în Letonia – 220 de persoane. 

Indicatorii respectivi luați în considerare la calculul pensiei persoanei care deține dreptul la 

pensie se calculează în conformitate cu Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de 

pensii cu modificările aferente și Regulamentul privind modalitatea de recalculare a pensiilor și 

modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor (anexa nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 165 din 21.03.2017). 
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În baza acestor acte normative vârsta standard de pensionare în anul 2021 pentru bărbați este 

de 63 de ani, iar pentru femei – 59 de ani și 6 luni. În viitor se prevede ca această vârstă să crească 

treptat pentru femei anual cu 6 luni în așa fel ca în anul 2028 să fie de 63 de ani ca și pentru bărbați. 

Astfel acest indicator în anul 2028 va fi egal pentru bărbați și femei. 

Vârsta standard de pensionare reprezintă vârsta pentru bărbați și femei stabilită prin Legea 

privind sistemul public de pensii la care acestea pot obține dreptul la pensie pentru limita de vârstă 

prevăzut în art. 41 din această lege. 

Inevitabil apare întrebarea: este această decizie argumentată din punct de vedere demografic 

sau nu, dacă durata medie de viață pentru bărbați constituie aproximativ 66 de ani, iar pentru femei – 

74 de ani. Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să comparăm perioada de timp pe parcursul 

căreia pensionarul respectiv dispune de dreptul la pensie. Această perioadă este limitată cu durata de 

viață medie pentru bărbați și pentru femei diferențiat (tabelul 1). 

 

Tabelul 1. Vârsta de pensionare și durata medie de viață în RM în anul 2020 

Indicatori 
Nr. de ani pentru 

bărbați femei diferența 

Vârsta de pensionare 63 63 - 

Durata vieții medii 66 74 8 

Perioada pe parcursul căreia pensionarul va 

primi pensia 

3 11 8 

Sursa: elaborat de autori. 

Din tabel putem conchide că, în mediu un bărbat pensionar după pensionare va primi pensia pe 

parcursul a 3 ani, iar o femeie pensionară – 11 ani, sau cu 8 ani mai mult. Această informație logic 

modifică imaginea răspândită în popor despre durata medie de viață a femeilor. Prin urmare, stabilirea 

vârstei standard de pensionare de 63 de ani pentru bărbați și pentru femei demografic nu este 

argumentată.  

Diferența dintre durata medie a vieții femeilor și a bărbaților nu poate fi înlăturată, deoarece 

parțial este determinată de natură. Problema de a micșora această diferență revine conducerii țării 

care trebuie să creeze condițiile necesare economice, sociale în acest scop. De exemplu, în țările 

economic mai dezvoltate cum ar fi Elveția, Germania, diferența dintre durata vieții medie a bărbaților 

și cea a femeilor constituie 4 ani și nu 8 ca în RM. 

Punând la bază durata medie a vieții pentru bărbați cu luarea în considerare a diferenței acestei 

durate a bărbaților și a femeilor în condițiile existente, fără a obijdui nici pe bărbați nici pe femei în 

privința perioadei pe parcursul căreia urmează a primi pensia, vârsta standard de pensionare pentru 

bărbați demografic argumentată trebuie să fie micșorată cu 3 ani (11 - 8). Prin urmare vârsta standard 

de pensionare pentru bărbați va constitui 60 de ani (63 - 3). 

Astfel, după pensionare, în limita duratei vieții medii, bărbații vor avea oportunitatea de a primi 

pensia pe parcursul perioadei de 6 ani (66 - 60), iar femeile – 11 ani (74 - 63). 

A doua problemă se referă la modul de reexaminare a pensiilor pensionarilor care activează. În 

conformitate cu Legea nr. 165 din 26.07.2018 de la 1 ianuarie 2019 au fost modificate unele acte 

normative aferente reexaminării pensiilor pentru limita de vârstă pensionarilor care au activat în 

câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie. Reexaminarea este efectuată pe etape în funcție 

de anul în care persoana respectivă a fost pensionată și de durata stagiului de cotizare realizat după 

stabilirea pensiei. 

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2019 au realizat dreptul la reexaminarea pensiei persoanele care 

au fost pensionate până la 01.01.1999 și au realizat un stagiu de cotizare după pensionare de 15 ani 

sau mai mult, cu condiția că pensia recalculată va fi mai mare decât cea stabilită inițial. Dacă persoana 

pensionată până la 01.01.1999 dispune de un stagiu de cotizare mai mic de 15 ani, ea are dreptul la 

reexaminarea pensiei începând cu anul următor (2020). Reexaminarea pensiei este efectuată prin 

depunerea cererii de către beneficiarul de pensie la casa teritorială de asigurări sociale la locul de 

domiciliu. Persoanele care au fost pensionate după 01.01.1999 au dreptul la reexaminarea pensiei 

pentru limită de vârstă începând cu 01.01.2021, eșalonat conform prevederilor legii. 
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Pensiile după 01 ianuarie 1999 până la 01 ianuarie 2019 vor fi reexaminate conform 

următoarelor etape, începând cu: 

2021 – pentru cei care au un stagiu de cotizare de 15 ani; 

2022 – cu stagiul de cotizare de la 12 la 15 ani; 

2023 – de la 10 la 12 ani; 

2024 – de la 7 la 10 ani; 

2025 – de la 5 la 7 ani; 

2026 – de la 3 la 5 ani; 

2027 – până la 3 ani. 

Această etapizare de reexaminare a pensiilor în Conceptul de reformă a sistemului de pensii din 

RM are ca scop de a reduce inechitățile din sistemul de asigurări sociale obținând un sistem echitabil, 

sustenabil, transparent, bazat pe principiul contributivitații și egalității. 

Să determinăm vârsta pensionarilor în anul în care aceștia au dreptul la reexaminarea pensiilor 

(tabelul 2). 

Tabelul 2. Vârsta standard de pensionare și vârsta pensionarilor în anul reexaminării pensiilor 

Anul 

pensionării 

Vârsta standard de 

pensionare pentru: 

Anul 

reexaminării 

pensiei 

Vârsta pensionarilor 

în anul reexaminării 

pensiilor pentru: 

Stagiul de 

cotizare 

(ani) 

bărbați femei  bărbați femei  

2000 61 56 2021 82 77         de la: 15 

2001 61,5 56,5 2022 82,5 77,5 12-15 

2002 62 57 2023 83 78 10-12 

2003 62 57 2024 83 78 7-10 

2004 62 57 2025 83 78 5-7 

2005 62 57 2026 83 78 3-5 

2006 62 57 2027 83 78        până la 3 

Sursa: elaborat de autori. 

Pentru celelalte persoane care au fost pensionate în perioada 2007 – 2016 vârsta standard de 

pensionare a constituit pentru bărbați 62 de ani, femei – 57 de ani, iar în anul 2017: bărbații – 62 ani 

și 4 luni, femeile – 57 ani 6 luni, în 2018: bărbații – 62 ani și 8 luni, femeile – 58 ani. Începând cu 

anul 2019 este stabilită o vârstă standard de pensionare unică pentru femei și pentru bărbați – 63 de 

ani. Din aceste informații nu este clar dacă după 1 ianuarie 2021 va fi prelungită reexaminarea 

pensiilor sau nu.  

Din tabel rezultă că începând cu anul 2021 pensionarii, care au fost pensionați în anii 2000-

2001, au dreptul la reexaminarea pensiilor, astfel: bărbații în vârsta de 82 – 82,5 ani, iar femeile – la 

vârsta de 77 – 77,5 ani, cu condiția că stagiul de cotizare constituie mai mult de 15 ani pentru prima 

categorie (în anul 2000) și respectiv de la 12 până la 15 ani pentru a doua categorie (anul 2001). 

Începând cu anul 2023 și bărbații și femeile care au activat după pensionare vor reexamina pensiile 

sale la vârsta de 83 ani și respectiv 78 ani cu condiția respectării stagiului de cotizare. 

Cea mai umilită categorie de pensionari este prima din care bărbații trebuie să aibă vârsta de 82 

de ani, iar femeile – 77 de ani, iar stagiul de cotizare pentru ambele grupe de sex să fie mai mare de 

15 ani. Dacă criteriul în luarea deciziei de a reexamina pensiile pentru această categorie de pensionari 

a fost stagiul de cotizare de 15 ani atunci logic (argumentat demografic) bărbații pensionari au dreptul 

la reexaminare în vârsta de 76 de ani (61+15), iar femeile – în vârsta de 71 de ani (56+15). De ce 

după atingerea stagiului de cotizare pensionarii acestei categorii conform legii în vigoare trebuie să 

mai aștepte încă 5 ani? De ce nu s-au reexaminat pensiile categoriei de pensionari în cauză imediat 

după 15 ani al stagiului de cotizare în anul 2016 (2021-5)? Este puțin probabil ca autorii acestei decizii 

să răspundă pozitiv din motivul ,,modestiei”. Intuitiv în realitate răspunsul la această întrebare îl 

constituie – să mai așteptăm după stagiul de cotizare încă 5 ani ca să devină mai puțini pensionari 

pretendenții la reexaminarea pensiilor. Drept confirmare să examinăm datele din tabelul 3. 
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Tabelul 3. Durata de viață medie, vârsta de pensionare în anul reexaminării pensiei și ponderea 

acestora în numărul pensionarilor în anul pensionării 

Indicatori Bărbați Femei  

Vârsta pensionarilor în anul de reexaminare a pensiei 

în perioada de reexaminare (2021-2027), ani 

 

82 – 83 

 

77 – 78  

Durata medie a vieții în anul 2020 66 74 

Numărul  persoanelor în anul 2020, persoane: 

a) cu vârsta de 60 – 64 ani 

b) cu vârsta de 80 – 84 ani 

 

85 612 

12 663 

 

107 736 

27 904 

Ponderea persoanelor cu vârsta de 80 – 84 de ani în 

categoria de 60 – 64 de ani 

 

14,79 

 

25,90 

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate din Anuarul statistic al RM, Chișinău, 2020.  

Din tabel rezultă, că în anul 2020 din  numărul bărbaților cu vârsta de 60 – 64 de ani (vârsta de 

pensionare) – 85 612 persoane,  ajung la vârsta de a dispune de dreptul de reexaminare a pensiei (80 

– 84 de ani) numai 12 663 de persoane sau 14,79 %, iar pentru femei – din 107 736 de persoane au 

dreptul la reexaminarea pensiei doar 27 904 de persoane sau 25,90 %.  

 

CONCLUZII 

Astfel, pe bună dreptate, putem spune că legea în cauză reprezintă ,,legea sufletelor moarte”, 

deoarece pentru categoria pensionarilor cărora urmează să le fie reexaminate pensiile în anul 2021 

vor fi recalculate doar la 14,79 % pentru bărbați și 25,90% pentru femei. Același lucru ne 

demonstrează comparând indicatorul duratei medii a vieții de 66 de ani (la bărbați) și 74 de ani (la 

femei) cu vârsta de reexaminare a pensiei respectiv 82 de ani și 77 de ani. Nu-i clar unde-i obținerea 

unui sistem de pensii echitabile, sustenabil și transparent bazat pe principiul contributivității. 

Pentru a stimula pensionarii care activează, cu exprimarea stimei și respectului, este necesar de 

a face o simplă modificare în Legea sistemului public de pensii. Această modificare care se propune 

să fie formulată astfel: pensia stabilită a persoanelor pensionate care prelungesc să activeze după 

pensionare se majorează anual cu 4 sau 5%. Acest lucru trebuie de făcut fără a aștepta 15 sau 14 

ani de activitate după pensionare. 

Prin urmare se va realiza principiul echitabilității pentru toate categoriile de pensionari cu 

stagiul de cotizare de 1 an, 2 ani, 3 ani ș.a.m.d. în funcție de durata efectivă a vieții, înlăturând limita 

subiectivă a dreptului de reexaminare a pensiilor. În cazul descris pensia unui pensionar care activează 

după pensionare va fi compusă din trei componente: pensia stabilită inițial la data stabilirii, adaosul 

anual pentru continuarea activității după pensionare și suma calculată în baza indexării pensiei. 
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Summary. The timeliness of the subject is the interest shown in the knowledge of the 

assessment of evidence as a means of proof in criminal proceedings. The evidence means and the 

evidence procedures are of particular importance in the penal process, as together with the evidence 

they are closely related to the implementation of the principle of finding out the truth, as well as to 

the fact that most of the criminal proceedings are related to evidence and evidence. The legality of 

the administration and appraisal of evidence depends on the basis for a decision to convict or acquittal 

the person in a criminal trial. 

Keywords: Means of proof, probative processes, fair trial, administration of evidence, 

probation, evaluation of the samples, relevance, conclusive evidence, usefulness of the samples, 

veracity of the samples, the bill of indictment, the corroboration of evidence. 

 

INTRODUCERE 

În sistemul nostru judicar, prima fază a procesului penal, cea de desfăşurare a unei serii de 

activităţi specifice de acumulare şi administrare a probelor, în vederea conturării unei opţiuni de 

trimitere a învinuitului în judecată, poartă, în continuare, o importantă pecete de tip inchizitorial. 

Caracteristicile esenţiale ale unui proces din perioada formală a probelor, lipsa publicităţii şi 

contradictorialităţii, secretul şi derularea în scris a procedurilor, se regăsesc în atributele proprii 

urmăririi penale de astăzi. Întreaga această activitate are loc sub supravegherea şi conducerea şi nu 

de puţine ori, cu implicarea directă a unui organ public, care repezintă interesele generale ale 

societăţii: procurorul [6, p. 145]. 

Tot în acest context, menţionăm că fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere 

al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de 

vedere al coroborării lor.  

 

MATERIAL ŞI METODE APLICATE  

Procesul de realizare a studiului a inclus examinarea prevederilor legale existente, materiale pe 

această temă şi anume: - legislația națională care reglementează aprecierea probelor ca mijloc 

probatoriu în procesul penal; - cadrul instituțional pentru aprecierea probelor; - jurisprudența 

relevantă la nivel național. 

Cercetarea materializată în prezentul studiu a fost realizată prin aplicarea metodei construcţiei 

abstracte, a interpretării logice a normelor de drept, metoda analitică, precum şi metoda comparării. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Reprezentantul organului de urmărire penală, procurorul apreciază probele conform propriei 

convingeri, întocmind în acest sens rechizitoriul, act procesual bazat pe probele administrate, prin 

care se dispune trimiterea dosarului în instanţa de judecată competentă, şi judecătorul, care la rîndul 

său apreciază probele conform propriei convingeri, emiţînd în acest sens, hotărîrea judecătorească. 

Propria convingere se formează în urma examinării probelor în ansamblu, sub toate aspectele şi în 

mod obiectiv, călăuzindu-se de lege [2]. Totuşi, remarcăm că în procedura penală naţională există 

anumite excepţii de la regula intimei convingeri, enumerate în art. 97 CPP RM: cauza decesului; 

existenţa, caracterul şi gradul leziunilor corporale; incapacitatea persoanei, la momentul săvîrşirii 

faptei prejudiciabile, de a-şi da seama de acţiunile sau inacţiunile sale sau de a le dirija ca urmare a 

unei boli mintale sau a unei dereglări psihice temporare, a unei alte dereglări a sănătăţii sau debilităţii; 

incapacitatea martorului de a percepe şi a reproduce circumstanţele, ce urmează a fi constatate în 

cauza penală, ca urmare a unei boli mintale, unei dereglări psihice temporare, a unei alte dereglări a 

sănătăţii sau a debilităţii; atingerea de către partea vătămată, bănuit, învinuit, inculpat a unei anumite 
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vîrste, dacă aceasta are importanţă în cauză; prezenţa antecedentelor penale ale bănuitului, 

învinuitului, inculpatului, care se constată prin anumite mijloace de probă, acestea, în cele mai dese 

cazuri fiiind rapoartele de expertiză [2]. 

La baza hotărîrii sale, instanţa de judecată este obligată să pună numai acele probe la a căror 

cercetare au avut acces toate părţile în egală măsură şi să motiveze în hotărîre admisibilitatea sau 

inadmisibilitatea tuturor probelor administrate. Deci, atît rechizitoriul, cît şi hotărîrea instanţei de 

judecată reprezintă acte procesuale care sînt emise în conformitate cu intima convingere a 

procurorului şi judecătorului, care este raţională şi nu formală, bazată pe probe concludente, 

pertinente şi utile. 

Administrarea probelor trebuie să se facă în aşa mod încît să se poată stabili cu certitudine dacă 

s-a săvîrşit în realitate infracţiunea, dacă inculpatul se face vinovat de comiterea ei şi dacă urmează 

să răspundă din punct de vedere penal. Sistemul probator, avînd la bază sistemul liberei aprecieri a 

probelor, acordă posibilitate organelor judiciare a le examina şi a le estima forţa lor probantă şi apoi 

să le evalueze contribuţia la formarea convingerii, astfel, probele vor fi apreciate după valoarea lor 

reală şi nu după o valoare prestabilită [4, p. 47]. 

În vederea realizării cercetării, ne-am propus să efectuăm o analiză de dosare penale sub 

aspectul mijloacelor de probă şi procedeelor probatorii. 

Scopul analizei este de a elucida mijloacele de probă şi procedeele probatorii care prevalează 

în dependenţă de componenţa de infracţiune, pentru dovedirea căreia probele sunt administrate, 

precum şi pentru probarea vinovăţiei sau nevinovăţiei făptuitorului. 

Astfel, în urma analizei a cinci dosare penale, urmărirea penală în cadrul cărora a fost pornită 

în baza art. 208/1 CP RM „Pornografia infantilă”, învinuitul, inculpatul descărca şi distribuia on line 

imagini, video prin intermediul Internetului, care conform bazei de date INTERPOL, fişierele 

depistate la inculpaţi, fac parte din categoria pornografiei infantile. Probele administrate în vederea 

dovedirii vinovăţiei inculpaţilor sînt aceleaşi în toate dosarele penale. Le vom enumera în continuare 

ca să urmărim mijloacele de probă şi procedeele probatorii utilizate de organul de urmărire penală: 

proces-verbal de autosesizare a Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice conform căruia, 

perosane necunoscute prin intermediul sistemului informatic distribuie în mediul Net fişiere, imagini 

şi video din categoria pornografiei infantile; procesul-verbal de cercetare la faţa locului; proces-verbal 

de ridicare de la SRL Star Net; proces-verbal de percheziţie, proces-verbal de examinare 

informaţională, examinare criminalistică, corp delict: laptop, purtător magnetic de informaţie. 

În cadrul urmăririi penale învinuitul a recunoscut săvîrşirea faptelor incriminate şi a solicitat ca 

judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, astfel cercetarea 

judecătoarească a avut loc în baza art. 364/1 CPP RM. În ultimul caz, inculpatul a recunoscut parţial 

vina, astfel în faza judecării cauzei, pe lîngă mijloacele de probă indicate în rechizitoriu, a fost folosit 

şi mijlocul de probă declaraţia inculpatului, în cadrul căreia acesta a informat instanţa că nu a 

distribuit material cu caracter pornografic. Instanţa a apreciat critic declaraţiile inculpatului, sentinţa 

emisă avînd la bază probele administrate în rechizitoriu. 

Din cele menţionate remarcăm faptul că fapta incriminată conform art. 208/1 CP RM este 

probată prin aceleaşi mijloace de probă şi procedee probatorii. 

Tot în acest context aducem în discuţie probele administrate în cauza penală în care urmărirea 

penală a fost pornită în baza componenţei de infracţiune prevăzută la art. 217 CP RM [1], circulaţia 

ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogii acestora fără scop de înstrăinare, astfel, procurorii 

îşi întemeiază acuzarea pe următoarele: 

- procesul-verbal de percheziţie, prin care a fost depistată şi ridicată o anumită cantitate de 

substanţe; 

- raportul de expertiză, întocmit de către expert după efectuarea investigaţiilor asupra 

substanţelor ridicate, acestea referindu-se la categoria substanţelor psihotrope, într-un caz fiind 

amfetamină, în alt caz - marihuana, în altul - răşină de cannabis. 

Raportul de expertiză ca mijloc de probă este relevant în vederea dovedirii săvîrşirii faptei 

prejudiciabile menţionate mai sus, deoarece doar prin expertiză se poate determina dacă substanţa 

depistată şi ridicată în urma percheziţiei face parte din categoria substanţelor narcotice, 
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etnobotanicelor sau analogii acestora; corpuri delicte: substanţă de culoare verde cu miros specific; 

un pacheţel de polietilenă; două butelii de masă plastică pe capacele cărora s-a depistat răşină de 

cannabis. 

În cauza penală pornită în baza art. 217 alin. (4) lit. b) CP RM, vinovăţia inculpatului a fost 

probată prin trei mijloace de probă şi anume cele pe care le-am menţionat mai sus: procesul-verbal 

de percheziţie, raportul de expertiză, corpurile delicte. În cauza penală pornită în baza art. 217 alin. 

(3) lit. e) CP RM, pe lîngă mijloacele de probă menţionate mai sus, au fost administrate probe prin 

intermediul declaraţiilor martorilor, iar în cauza penală pornită în baza art. 217 alin. (2) CP RM, ca 

mijloc de probă figurează şi declaraţiile inculpatului, probă administrată în faza de judecată. 

Potrivit art. 1 alin. (2) şi (3) CPP RM „Procesul penal are ca scop protejarea persoanei, societăţii 

şi statului de infracţiuni, precum şi protejarea persoanei şi societăţii de faptele ilegale ale persoanelor 

cu funcţii de răspundere în activitatea lor legată de cercetarea infracţiunilor presupuse sau săvîrşite, 

astfel ca orice persoană care a săvîrşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o 

persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată. Organele de urmărire penală 

şi instanţele judecătoreşti în cursul procesului sunt obligate să activeze în aşa mod încît nici o persoană 

să nu fie neîntemeiat bănuită, învinuită sau condamnată şi ca nici o persoană să nu fie supusă în mod 

arbitrar sau fără necesitate măsurilor procesuale de constrîngere”. În acest context, facem referire la 

cauza penală în care urmărire penală a fost pornită în baza art. 27, 249 alin. (3) CP RM, tentativa de 

eschivare de la achitarea drepturilor de import, cauza penală finalizînd cu încetarea urmăririi penale 

pe motiv că fapta nu întruneşte elementele infracţiunii. La baza întocmirii de către procuror a 

ordonanţei privind încetarea urmăririi penale au fost următoarele mijloace de probă: documente: 

factura de expediţie, foaia de parcurs; raportul de expertiză toxicologică; declaraţiile specialistului în 

demeniul produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţi; declaraţiile martorilor. 

Probele administrate în cadrul urmăririi penale dovedesc faptul că, iniţial urmărirea penală a 

fost pornită reieşind din materialele preliminare din care rezultă o bănuială rezonabilă de comitere a 

infracţiunii prevăzute de art. 27, 249 alin. (3) CP RM. Însă, ulterior, organul de urmărire penală, 

executînd obligaţiile prevăzute la art. 19 alin. (3), art. 254 CPP RM, privind rolul activ la efectuarea 

urmăririi penale, ce ţine de luarea măsurilor prevăzute de lege în vederea cercetării sub toate 

aspectele, complet şi obiectiv a circumstanţelor cauzei, de a evidenţia atît circumstanţele care 

dovedesc vinovăţia bănuitului, învinuitului, cît şi cele care o dezvinovăţesc, a efectuat toate acţiunile 

de urmărire penală posibile, administrînd probe pertinente şi concludente care în totalitatea lor, 

coroborînd între ele, au format probatoriul în procesul penal, fiind astfel constatate alte circumstanţe 

de fapt decît cele care au servit temei pentru începerea urmăririi penale. 

Un alt caz este pornirea urmăririi penale în baza art. 27, 42, 248 alin. (5) lit. b), d) CP RM, 

tentativa de a săvîrşi infracţiunea de contrabandă, în care figurează 3 inculpaţi, dintre care doi neagă 

vina, respectiv, sarcina organului de urmărire penală este de a dovedi vinovăţia prin mijloacele de 

probă corespunzătoare. Conform rechizitoriului, probele au fost administrate în faza de urmărire 

penală prin următoarele mijloace de probă: declaraţiile martorului (ofiţer de investigaţie); declaraţia 

învinuitului care recunoaşte vina, precum şi CD anexă la procesul-verbal de audiere cu înregistrarea 

video a declaraţiilor; procesul-verbal de sesizare despre săvîrşirea sau pregătirea pentru săvîrşirea 

infracţiunii întocmit de către organul de urmărire penală; proces-verbal de cercetare la faţa locului; 

proces-verbal de efectuare a percheziţiei la domiciliul învinuitului X; proces-verbal de efectuare a 

percheziţiei la domiciliul învinuitului Y; roces-verbal de recunoaştere a persoanei după fotografie; 

procesul-verbal de examinare a mijlocului de transport în care au fost depistate 50.500 pachete cu 

ţigări şi barca gonflabilă; procesul-verbal de examinare a obiectelor şi web site-ului învinuitului Y; 

raport de expertiză judiciară (expertiza dactiloscopică, compararea amprentelor digitale a 

învinuiţilor); raport de analiză a descifrărilor convorbirilor telefonice; raport de expertiză judiciară 

merceologică; proces-verbal de interceptare şi înregistrare a comunicărilor între învinuiţii X şi Y; 

proces-verbal de examinare a obiectului; corpuri delicte: mijloc de transport, autocamioane, obiectele 

ridicate în cadrul cercetării la faţa locului. 

Din hotărîrea instanţei judecătoreşti am remarcat că instanţa a apreciat critic probele acuzării şi 

consideră că probele prezentate de către procuror nu demonstrează vinovăţia inculpaţilor şi în urma 
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cercetării judecătoreşti, instanţa a conchis că probele nu coroborează între ele şi nu dovedesc 

vinovăţia inculpaţilor. De asemenea, instanţa a menţionat că nu pot servi ca mijloc de probă ce 

confirmă vinovăţia: procesul-verbal de examinare a obiectelor şi web site-ului; raportul de expertiză 

dactiloscopică privind compararea amprentelor digitale; procesul-verbal de recunoaştere a persoanei 

după fotografie, deoarece rezultatul consemnat în ele nu prezintă nici o informaţie privitor la faptele 

incriminate inculpaţilor. În acest sens, reiterăm importanţa administrării probelor prin mijloace de 

probă relevante fiecărei componenţe de infracţiuni în parte pentru a evita achitarea persoanelor 

vinovate de săvîrşirea unei infracţiuni. 

Deci, verificarea efectuată de procuror și judecător urmărește conformarea fiecărui mijloc de 

probă administrat și a fiecărui procedeu probatoriu utilizat în cursul urmăririi penale cu principiile 

legalităţii probelor, respectiv al loialității administării probelor. 

Într-o altă cauză penală în care urmărirea penală a fost pornită în baza art. 248 alin. (5) CP RM, 

învinuitul este persoană juridică, SRL X. Avînd scopul trecerii mărfurilor prin contrabandă, 

învinuitul, vămuind lotul de marfă, a prezentat la Biroul vamal Chişinău facturi, declarînd marfă în 

valoare mult mai mică decît costul ei real. Probele ce au dovedit vinovăţia au fost administrate prin 

următoarele mijloace de probă: documente: declaraţia vamală de import, care ulterior a fost 

recunoscută drept corp delict; documentele de însoţire a mărfii; facturi; declaraţiile învinuitului 

(reprezentantul SRL X); declaraţiile martorilor (inspector la biroul vamal, specialist în domeniul 

vămuirii); procesul-verbal de examinare a declaraţiilor vamale şi actele anexate la momentul vămuirii 

mărfurilor de către SRL X, recunoscute, prin ordonanţa procurorului, în calitate de corpuri delicte; 

informaţia prezentată de Camera înregistrării de stat; informaţie prezentată de către Direcţia valoare 

în vamă şi clasificarea mărfurilor a Serviciului Vamal potrivit căreia diferenţa în vamă a mărfii 

declarate conform facturilor prezentate la momentul vămuirii şi potrivit informaţiei ce reiese din 

executarea cererii de comisie rogatorie constituie o sumă în proporţii deosebit de mari. 

Pentru elucidarea probatoriului la infracţiunea de proxenetism, am analizat rechizitoriul 

întocmit de procuror în cadrul cauzei penale pornite în baza componenţei de infracţiune prevăzute la 

art. 220 alin. (2) lit. a), c) CP RM. Astfel, învinuirea se bazează pe următoarele: declaraţiile 

învinuitului X; declaraţiile învinuitului Y; declaraţiile martorilor (patru martori reprezentau fetele 

care presatu servicii de masaj erotic şi servicii sexuale şi un martor - clientul care a beneficiat de 

servicii la momentul descoperii infracţiunii); proces-verbal de percheziţie; proces-verbal de cercetare 

la faţa locului; proces-verbal de confruntare; proces-verbal de consemnare a măsurilor speciale de 

investigaţii. 

Interceptarea comunicărilor fiind un procedeu probatoriu al cărei sarcină este descoperirea şi 

cercetarea infracţiunii. 

Mijloacele de probă şi procedeele probatorii folosite de organul de urmărire penală în vederea 

dovedirii vinăvăţiei invinuitului în cauza penală în cadrul căreia urmărirea penală a fost pornită în 

baza art. 361 alin.(1) CP RM „Confecţionarea, deţinerea, vînzarea sau folosirea documentelor 

oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false”, sînt următoarele: declaraţiile  învinuitului; 

declaraţiile martorilor; raport de constatare tehnico-ştiinţifică prin care s-a constatat că la rubrica 

„Valabilitate” din poliţa de asigurare „Carte verde”, a fost înlăturat pe cale mecanică, prin răzuire; 

scrisoare de la “Donaris Group”, prin care s-au confirmat datele reale ale poliţei de asigurare „Carte 

verde”; proces-verbal de ridicare a poliţei de asigurare şi a contractului de la „Donaris Group”. 

Evaluarea finală de către procuror a probelor strînse în cursul urmăririi penale, exceptînd actul 

în care se va concretiza şi scopul în vederea căruia este întreprinsă, nu se deosebeşte de evaluarea pe 

care o face judecătorul în finalul celuilalt segment al procesului penal - judecata. El apreciază probele 

potrivit aceloraşi principii de libertate a convingerii, avînd drept ghid conştiinţa sa [5, p. 140]. Ca o 

caracteristică a aceste sarcini a procurorului, subliniem că ea va purta mai ales asupra probelor în 

învinuire, în sensul verificării rigurozităţii lor şi a corectiutdinii modului de administrare a lor, avînd 

în vederea ca acestea vor fundamenta actul de trimitere în judecată. Pentru a dovedi vinovăţia, el va 

trebui să se asigure că aceste probe sînt solide, complete şi că logica dezvăluirii circumstanţelor de 

producere a faptelor este fără fisură. Reprezentatul Procuraturii nu are nici un interes ca, urmare a 

unei posibile conceperi superficiale, insuficient motivate, ori în neconcordanţă cu probele strînse, 
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rechizitoriul să nu-şi atingă finalitatea, rezultatul cercetării judiciare fiind contrar concluziilor din 

actul de acuzare şi prin aceasta să contribuie la crearea unei atmosfere de neîncredere ori suspiciune, 

în legătură cu activitatea desfăşurată în cursul urmăririi penale, însă sunt şi excepţii, cum ar fi 

exemplul menţionat mai sus. 

Corespunzător funcţiei diferite pe care o îndeplinesc cei doi actori ai justiţiei, procuror şi 

judecător, într-o cauză penală, a rolului pe care îl îndeplinesc, considerăm că aprecierea pe care o vor 

da probelor va obține, în realitate, un conţinut modificat datorită esenţei funcţiilor pe care le 

îndeplinesc cei doi factori de decizie. Procurorul care apreciază probele pe finalul urmăririi penale o 

face de pe poziţia instituţiei publice căreia îi aparţine: Procuratura. Pe cînd judecătorul, în 

neutralitatea sa, îi rămîne să aprecieze în finalul judecăţii, dacă aceste probe se susţin şi se motivează 

unele pe altele, dacă, dimpotrivă, direcţia prezentată de apărarea inculpatului este mai adecvată, ori 

dacă nici una din cele două poziţii nu poate fi susţinută pe deplin, adevărul situîndu-se undeva la 

mijloc [3, p. 10]. 

Apărătorul inculpatului îi va prezenta probele în cursul dezbaterilor într-o anumită lumină, 

favorabilă clientului său, vor fi prezentate aspectele care ajută poziţia sa şi trecute sub tăcere cele care 

o neagă. Procurorul, fireşte, va adopta o poziţie contrară, încercînd să minimalizeze puterea probantă 

a dovezilor în apărare şi insistînd asupra concludenţei celorlalte. Din acest punct de vedere, sarcina 

judecătorului este mai grea decît cea a procurorului de la sfîrşitul urmăririi penale, deoarece va trebui 

să urmărească linia logică, argumentativă a celor doi subiecţi procesuali cu interese opuse şi să decidă, 

în final, cine are o logică mai coerentă în evaluarea pe care o propune a probelor la dosar. Scopul 

judecătorului nefiind acela de a urmări o anumită direcţie în evaluarea probelor, ci de a realiza justiţia, 

prin aflarea adevărului cauzei şi prin pronunţarea unei hotărîri în consecinţă. 

 

CONCLUZII  

Gеnеrаlizând cеlе еxpusе, cоncluziоnăm că probele şi mijloacele prin care acestea sînt 

administrate au o importanţă hotărîtoare în procesul penal, deoarece prin intermediul lor se stabilesc 

în faţa instanţei judecătoreşti faptele pe baza cărora se pronunţă hotărîri de condamnare. Un 

rechizitoriu întocmit de procuror şi ulterior, o hotărîre prin care instanţa judecătorească, datorită unor 

probe demne de încredere, neîndoielnice şi bine administrate, reuşește să stabilească în mod exact 

starea de fapt corespunzătoare adevărului, va avea putere de convingere nu numai faţă de instanţele 

superioare chemate să exercite controlul judiciar, ci mai mult, va contribui la sporirea încrederii în 

justiţie, a rolului său educativ şi întărirea pricipiului legalităţii. 
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Summary. The timeliness of the subject is the interest shown in the knowledge of the 

assessment of the crime of killing the newborn child immediately after birth in the criminal norm in 

Romania. In any criminal law system, a rigorous regulation of the facts that constitute crimes is 

required, so that the legal order is maintained within the limits provided by law. 

Keywords: criminal norm, murder, punishment, newborn child, mother, mental disorder. 

 

INTRODUCERE 

Infracțiunile sunt calificate ca fiind fapte antisociale, deoarece tulbură ordinea de drept, însă nu 

pot fi caracterizate ca infracțiuni numai dacă sunt incriminate de normele de drept penal, fiind 

sancționate proporțional cu gradul de periculozitate al faptelor comise. 

În acest context, menţionăm că fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al 

pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de 

vedere al coroborării lor.  

 

MATERIAL ŞI METODE APLICATE 

Procesul de realizare a studiului a inclus examinarea prevederilor legale existente pentru 

infracțiunea de ucidere a nou-născutului de către mamă în România, materiale pe această temă şi 

anume: - norma penală care reglementează infracțiunea prevăzută de art. 200 alin.1 din Cod Penal al 

României; - cadrul instituțional actual; - condiţii preexistente ale infracţiunii. 

Cercetarea materializată în prezentul studiu a fost realizată prin aplicarea metodei construcţiei 

abstracte, a interpretării logice a normelor de drept, metoda analitică, precum şi metoda comparării. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Cadrul legislativ al infracţiunii de ucidere a nou-născutului. Prin prisma noilor reglementări ale 

Codului penal al României, s-a optat pentru sancționarea mai îngăduitoare a actelor de ucidere a nou-

născutului, în situația în care acțiunea este atribuită în exclusivitate mamei, numai în cazul în care 

aceasta acționează imediat după naștere. Uciderea copilului nou-născut imediat după naștere, dar nu 

mai târziu de 24 de ore, săvârșită de către mama aflată în stare de tulburare psihică se pedepsește cu 

închisoarea de la unu la 5 ani și este prevăzută, conform art. 200 alin. (1) din Cod penal al României 

[4]. Infracțiunea de ucidere a nou-născutului de către mamă este o formă a infracțiunii de omor care 

este comisă de către subiectul activ în condiții specifice, respectiv într-o stare de tulburare psihică, 

legiuitorul ținând cont de situația particulară a mamei, condiții care justifică incriminarea distinctă și 

atenuarea sancțiunii aplicate.  

Regimul sancționator mai blând nu este atribuit de către legiuitor prin prisma unor circumstanțe 

extrinseci, cum ar fi conceperea copilului în urma unor relații care ies din cadrul căsătoriei, întrucât 

nu este relevantă situația socială a mamei, percepția negativă a comunității unde trăiește mama, ci 

doar stării de tulburare psihică pricinuită de naștere a mamei și împrejurările  în care a comis fapta.  

Atenuarea regimului sancționator este regăsită nu numai în legislația română, aceasta fiind 

identificată și în legislațiile altor state, existența stărilor psiho-fiziologice provocate de naștere, care, 

fără a echivala cu o stare de inconștiență și deci, fără a exclude capacitatea psihică a făptuitorului 

justifică în parte uciderea copilului nou-născut.   

Condiția sine-qua-non în care este săvârșită fapta este aceea ca subiectul activ nemijlocit să se 

afle într-o stare de tulburare fie psihică sau fizică de natură să nu abolească discernământul mamei, 

întrucât fapta nu ar mai fi imputabilă.  
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Fapta de ucidere a nou-născutului de către mamă ,,este incriminată în legislațiile penale ca o 

variantă atenuantă a omuciderii și constituie o infracțiune de sine stătătoare cu o denumire proprie și 

conținut normativ specific propriu, fie o formă cu o circumstanță atenuantă a infanticidului” [17, p. 

56]. Având în vedere aceste circumstanțe atenuante strict personale atribuite subiectului activ 

nemijlocit s-a prevăzut sancționarea mai ușoară în raport cu infracțiunea de omor prevăzută la art. 

188 alin.(1) din Cod penal al României, uciderea unei persoane, se pedeapsește cu închisoarea de la 

10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 

 Astfel, pedeapsa prevăzută de legiuitorul actual român pentru infracțiunea de ucidere a nou-

născutului săvârșită de către mamă, este privarea de libertate a subiectului activ nemijlocit, de la 1 la 

5 ani. Deși conținutul legal a infracțiunii de omor în Codul Penal al României nu reprezintă o descriere 

explicită a elementelor constitutive ale infracțiunii, doctrina penală internațională definește omorul 

ca fiind actul prin care ,,un om cu memoria sănătoasă și la vârsta la care răspunde petru faptele sale 

ucide pe nedrept, cu premeditare sau intenționat orice ființă rațională” [16]. 

Condiţii preexistente ale infracţiunii de ucidere a nou-născutului. 

 Conțintul juridic al infracțiunii în mod generic, este reprezentat de totalitatea condițiilor care 

sunt prevăzute de norma de incriminare penală, necesară calificării infracțiunii, aceasta cuprinzând 

în ansamblul său obiectul juridic și material al infracțiunii, subiectul activ și subiectul pasiv, locul 

unde fapta este comisă, timpul săvârșirii faptei, precum și latura obiectivă și subiectivă a acesteia.  

Esența antisocială a infracțiunilor contra vieții este condiționată îndeosebi, de obiectul juridic special 

pe care îl vatămă. Dreptul la viață ,,este un drept inerent omului, este fundamentul tuturor celorlalte 

drepturi aparținând ființei umane. Din aceste considerente, atât la nivel internațional cât și regional s-

au adoptat instrumente de protecție a dreptului la viață” [11, p. 18]. Relațiile sociale în esența lor 

evoluează în dreptul penal ca suport al valorilor sociale. În cadrul cercetării problemei privind 

determinarea obiectului infracțiunii de pruncucidere trebuie avut în vedere considerentul vieții, 

analizat ca valoare inalienabilă care este protejată prin legea penală. 

Obiectul infracţiunii de ucidere a nou-născutului. 

Cu caracter general, prin obiect juridic al infracțiunii se înțelege valoarea socială protejată de 

norma penală căreia i se aduce atingere prin săvârșirea infracțiunii iar în funcție de acesta este 

determinat subiectul pasiv, titular al valorii lezate. Obiectul juridic general pentru infracțiunile ce sunt 

îndreptate contra vieții persoanei, constă în relațiile sociale care fac referire la dreptul recunoscut și 

ocrotit prin norma penală pentru orice persoană. Sub acest aspect ,,legea penală protejează viața față 

de faptele socialmente periculoase îndreptate împotriva unor persoane” [17, p. 34]. 

Legea penală ocrotind așadar, prin incriminarea faptelor care aduc atingere persoanei, valorile 

sociale legate de existența persoanei, apără, totodată, relațiile sociale care se nasc și se dezvoltă în 

jurul acestei valori [7, p. 7]. Săvârșirea infracțiunii de orice natură pune în pericol social sau vatămă 

o anumită valoare socială și prin aceasta amenință sau aduce atingere relațiilor sociale a căror ocrotire 

depinde de apărarea valorii sociale respective. În viziunea lui Dobrinescu Ion, obiectul infracțiunii 

contra vieții persoanei poate fi considerat sub dublu aspect, al obiectului juridic generic care reflectă 

relațiile sociale a căror formare, desfășurare și dezvoltare normal implică respectul vieții umane și a 

normelor care o ocrotesc și care obligă pe fiecare membru al societății să se comporte astfel încât să 

nu o lezeze, precum și cel al obiectului material, care este cel al expresiei corporale a vieții, adică a 

ansamblului de funcții și procese organice care asigură individului prezență biologic și care odată 

distruse, suprimă calitatea de ființă vie a persoanei [6, p. 21-22].  

Pentru susținerea acestor afirmații, unii autorii români afirmă că dreptul la viață este ocrotit de 

legislația penală din momentul când procesul nașterii natural este finalizat, moment ce coincide cu 

cel în care nou-născutul începe viața extrauterină. ,,De existența dreptului la viață nu se poate vorbi 

din momentul începerii procesului fiziologic al nașterii naturale, ci abia din momentul când acest 

proces, luând sfîrșit, copilul este expulzat” [10, p. 74], și până când survine moartea biologică. Suntem 

în total acord cu aceste considerente și susținem opinia autorilor citați, valorile garantate prin 

Constituția României și ocrotite de normele dreptului penal, sunt: omul, dreptul și libertățile lui. 

Acceptăm și o altă interpretare emisă de unii autori care emit ,,așadar, când ne referim la obiectul 

juridic generic al grupului de infracțiuni contra persoanei, avem în vedere relațiile sociale care se 
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formează în jurul valorilor sociale, constituite din principalele atribute ale persoanei viața, integritatea 

corporală, sănătatea, libertatea, inviolabilitatea vieții sexuale, onoarea. Aceste relații sunt ocrotite prin 

modul în care legea penală apără valorile sociale mai sus amintite, împotriva faptelor susceptibile să 

pună în pericol sau să vatăme aceste valori” [2, p. 4]. 

Obiectul juridic al infracțiunii a fost definit ca fiind valoarea socială protejată de norma juridică 

penală și căreia i se aduce atingere prin comiterea infracțiunii sau cu alte cuvinte, obiectul tutelei 

juridice penale. [1, p. 85]. Norma de incriminare este creată astfel prin raportare la o valoare socială 

căreia legiuitorul a înțeles să îi asocieze o protecție penală, neexistând infracțiuni fără obiect juridic. 

[9, p. 48]. Demersul de a determina obiectul juridic al infracțiunilor de violența în familie și uciderea 

ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă, incluse în capitolul denumit generic 

„infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie” nu este unul pur teoretic, întrucât domeniul de 

aplicare al acestor norme, și implicit relația ce se poate stabili între acestea la nivelul încadrării 

juridice, nu pot fi circumscrise decât după ce valorile sociale protejate au fost relevate.  

Astfel, se va avea în vedere necesitatea unor precizări legate de raportul între obiectul juridic și 

rațiunea incriminării, arătând că obiectul juridic reprezintă esența normei penale, care poate fi asimilat 

cu rațiunea incriminării. Unii autori nu sunt adepții concepției care cuprinde obiectul juridic atât ca 

sens, cât și finalitate a normei penale, arătând că identificarea celor două noțiuni creează elaborarea 

unei norme, iar ,,în realitate, ratio legis-ul imprimă imboldul elaborării unei norme, iar etapa 

identificării obiectului juridic se circumscrie fazei de construcție a textului legal” [13, p. 145]. În 

concluzie, autorul citat emite că: ,,deși se vorbește despre o criză și o stigmatizare a obiectelor 

juridice, în realitate întreg dreptul penal se află într-o veritabilă criză datorită fluxului puternic de 

texte de incriminare și nu în ultimul rând, datorită abundenței de infracțiuni de obstacol, pericol sau 

omisive” [13, p. 158]. 

Autorul Butiuc C., analizează obiectul juridic al infracțiunii care apare ca un fenomen social, 

definindu-l ca un act valorizator care se desfășoară la nivelul conștiinței sociale, valoare analizată de 

generații întregi. În continuare, autorul emite că, obiectul juridic este o valoare pe care norma penală 

urmărește să o protejeze, prin îndeplinirea funcției preventive, menționând că aceasta poate fi 

realizabilă ,,decât prin implementarea unei corecții de natură să determine înfrânarea persoanelor care 

gândesc să încalce norma” [3, p. 56].  

 Având ca punct de plecare sintagma obiect juridic nemijlocit al infracțiunii, s-a constatat că 

doctrina penală enunță că: trăsătura esențială a infracțiunii este caracterul socialmente periculos al 

actului de conduită [3, p. 56], acest caracter reliefându-se prin faptul că, actul de conduită se îndreaptă 

împotriva valorilor sociale, astfel că „obiectul infracțiunii, la modul general, îl formează societatea 

concepută ca ansamblu al relațiilor sociale” [15, p. 153]. De aici rezultă că în doctrina penală, obiectul 

infracțiunii este interpretat ca fiind valoarea și relațiile sociale create în jurul acestei valori, care sunt 

periclitate ori vătămate prin fapta infracțională, sintagmă cu care suntem în deplină concordanță. 

Prin sancționarea infracțiunilor ce aduc atingere vieții copilului nou-născut normele penale 

ocrotesc ,,implicit  relațiile sociale care iau naștere și se dezvoltă în jurul acestei valori” [15, p. 153]. 

Alți autori sunt de părere că, obiectul juridic special al infracțiunii de pruncucidere, îl formează 

relațiile sociale care sunt în strânsă legătură cu protejarea vieții copilului încă din primul moment al 

apariției sale, respectiv încă de la naștere. ,,Copilul este nou-născut din momentul când, procesul 

nașterii luând sfârșit, copilul este expulzat și și-a început existența sa proprie” [12, p. 112].  Alți autori 

completează ,,copilul are calitatea de nou-născut, interval relativ scurt de timp, în care se păstrează 

pe corp urmele unei nașteri recente, fără însă ca acest interval să fie dinainte stabilit”[19, p.101-102]. 

În viziunea altor autori: Stoica O. A. și Filipaș A. [8, p. 69], obiectul juridic al infracțiuni de 

pruncucidere, constă în relațiile sociale care asigură dreptul la viață, drept pe care îl are și copilul 

nou-născut, la fel ca și ,,dreptul la viață al oricărui om, atributul cel mai de preț al fiecărei persoane” 

[14, p. 42]. „Nu are relevanță dacă nou născutul este un copil normal sau anormal, dar interesează ca 

acesta să se fi născut viu, nu neapărat viabil, adică înzestrat cu puterea de trăi” [18, p.176]. 

Realizându-se o retrospectivă a noțiunii vieții se poate emite, că această valoare a avut un loc 

aparte în preocupările gânditorilor din toate timpurile, care au încercat să definească esența vieții, 

valoarea ei individuală, socială, spirituală, sensurile și scopurile acesteia, ca fiind valoarea 
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inestimabilă a omului, cu privire la care autorii emit că ,,pe orice treaptă a dezvoltării sale, omul și-a 

apărat viața, individual sau colectiv, anarhic sau sub rigorile legii, prin toate mijloacele de care a 

dispus în acest scop” [5, p. 76]. 

În ceea ce privește infracțiunea de uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către 

mamă, obiectul juridic are o dublă accepțiune. Observând că legiuitorul a încadrat fapta în partea 

specială la Titlul I, Capitolul III, intitulat ,,Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie”, 

obiectul juridic special este reprezentat de ansamblul relațiilor sociale care asigura protecție 

membrilor familiei, împotriva actelor care aduc atingere vieții acestora. 

Viața privită din punctul de vedere al justiției penale, începe în momentul desprinderii totale a 

fătului de corpul mamei. Legiuitorul român a fixat un termen exact de 24 de ore în interiorul căruia 

se poate vorbi despre infracțiunea de uciderea nou-născutului săvârșită de către mamă, fără a mai lăsa 

ca această problemă să fie soluționată doar pe baza unei expertize medico-legale, păstrând din vechea 

reglementare penală sintagma „imediat după naștere”. Potrivit opiniilor pediatrice, starea de nou-

născut este reținută o perioadă relativ scurtă de timp câtă vreme, pe corpul copilului se mențin urmele 

nașterii recente.  

 

CONCLUZII 

 Obiectul juridic este poziționat anterior rațiunii incriminării oricărei fapte penale, avându-se în 

vedere justa identificare a acestuia și amplasarea obiectului juridic ca epicentru al infracțiunii. Este 

evident că între rațiunea incriminării și valoarea socială protejată nu pot, sau cel puțin, nu ar trebui să 

existe contradicții.  

Gеnеrаlizând cеlе еxpusе anterior, cоncluziоnăm că lămurirea stării de nou-născut care se află 

în legătură cu cea a viabilității fătului și a duratei vieții intrauterine este absolut indispensabilă sub 

aspectul infracțiunii reglementate de art. 200 alin.(1) din Cod penal al României în delimitarea 

acesteia de infracțiunea de omor. Determinarea exactă de către specialiști a stării de nou-născut este 

deosebit de importantă atât sub aspectul încadrării juridice corecte a faptei, cât și al activităților ce 

determină administrarea probelor și alegerii tacticilor de cercetare.    
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Abstract: Discussing and operating a distinction between the concepts of responsibility and 

legal responsibility has always been a "test stone" for doctrinaires, especially since accountability is 

not a concept that belongs only to the law, it is found in different senses and in philosophy, ethics or 

religion. 

The present study, in addition to a series of terminological clarifications that it tries to make, 

aims to highlight the common fund of responsibility and responsibility represented by the need for 

social coexistence of people, considering that man is an essentially social being. In spite of this fact, 

the two terms of legal responsibility and responsibility, besides the close correlations, also present a 

series of particularities, which make them distinct in nature and content. 
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INTRODUCERE 

Punerea în discuție a celor două noțiuni răspunderea și responsabilitatea juridică și operarea 

unei distincții între acestea reprezintă motivația prezentei analize, drept pentru care în rândurile 

următoare ne vom apleca asupra semnificațiilor pe care cei doi termeni - responsabilitate și 

răspundere - îi prezintă în filosofie, sociologie, respectiv drept. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Reacția firesc - rațională pe care o avem de regulă, la întâlnirea de noi concepte ne obligă la 

cunoașterea înțelesului exact al termenilor, la clarificarea sensului și scopului acestora prin 

intermediul metodelor generale de cercetare: analiza și sinteza, metoda istorică,, comparativă, 

inducția și deducția. 
 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Responsabilitatea și răspunderea juridică sunt astfel de concepte ce necesită înțelegere întrucât 

deși distincte prin natură și conținut, ele sunt noțiuni ce prezintă strânse corelații.  

Într-o atare situație, prezentul demers științific vine să opereze unele clarificări terminologice 

în utilizarea corectă a termenilor de responsabilitate și răspundere, pe fondul absenței din literatura 

de specialitate a unei teorii generale a responsabilității (regăsim doar o serie de abordări fragmentare) 

și a unei utilizări relativ ambigue a noțiunilor de responsabilitate, răspundere, constrângere. 

Studierea doctrinei, a reglementării normative și a practicii judiciare în materie ne-au condus la 

asumpția potrivit căreia „răspunderea nu este un concept care aparține doar dreptului. El se regăsește 

sub diferite sensuri și în filosofie, etică sau religie, dar ceea ce este comun tuturor acestor domenii 

este faptul că răspunderea este strâns legată de viața socială în ansamblu”[9, p. 6]. În acest context, 

„în ultimii ani, răspunderea s-a impus categoric ca un concept central, indiferent de natura 

perspectivei teoretice din care este abordată, fiind o componentă esențială a oricărei forme de 

organizare socială, un fapt social ce se rezumă la reacția organizată, instituționalizată pe care o 

declanșează o faptă socotită condamnabilă”[10, p.19].  

Pe de altă parte, cercetarea noastră caută să dezvolte în paralel cu noțiunea de răspundere, 

conceptul de responsabilitate, avertizând asupra faptului că ambii termeni „vizează raportul dintre 

individ și colectivitate, fiind forme de integrare a individului, de învățare a modului social de 

existență” [10, p.7], „unde a identifica responsabilitatea prin lege fără a reglementa concomitent și 

modul de transformare a acesteia în răspundere ar însemna a o lipsi pe aceasta din urmă de conținutul 

ei juridic” [10, p.8]. 

Punerea în discuție a celor două noțiuni și operarea unei distincții între acestea reprezintă astfel 

motivația prezentei analize, drept pentru care în rândurile următoare ne vom apleca asupra 
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semnificațiilor pe care cei doi termeni - responsabilitate și răspundere - îi prezintă în filosofie, 

sociologie, respectiv drept.  

Din punct de vedere al sociologiei, responsabilitatea constituie „atitudinea persoanei de a-și 

asuma urmările activităților sale sociale față de ceilalți indivizi” [5, p.99] sau „acea instituție socială 

care cuprinde complexul de atitudini ale omului în raport cu sistemul de valori, instituționalizat de 

societatea în care trăiește, în vederea conservării și promovării acelor valori, în scopul perfecționării 

ființei umane și conservării vieții în comun, pe calea menținerii și promovării ordinii sociale și a 

binelui public” [2, p.15]. 

Din perspectivă juridică, responsabilitatea reprezintă „fixarea, măsurarea consecințelor unui act 

ipotetic, prin lege” [9, p. 17], termenul „aducând în discuție faptul că în virtutea unei legi și în 

condițiile unei capacități psihice normale, cineva poate fi făcut răspunzător pentru o faptă săvârșită 

de el, pentru o acțiune întreprinsă” [9, p. 12]. 

Pe de altă parte, dacă este să privim strict din punct de vedere moral, responsabilitatea apare ca 

fiind strâns legată de conștiința morală, unde „omul ca ființă liberă și conștientă optează pentru 

acțiunile sale în mod responsabil, drept pentru care suportă consecințele legii, iar absența 

responsabilității din viața omului, ar face actul juridic inutil” [9, p. 20]. 

Literatura de specialitate mai reține cu privire la conceptul de responsabilitate și faptul că „fiind 

de ordin valoric, trebuie căutat în existența individului, făcând parte din resortul sentimente, atitudini” 

[9, p. 41]. În acest cadru, responsabilitatea apare ca fiind „o atitudine conștientă și deliberată de 

asumare a grijii față de modul de realizare a normelor de drept, față de integritatea ordinii juridice, ca 

și față de acțiunile pe care le întreprinde individul în vederea asigurării unui climat de legalitate” [9, 

p. 42-43].  

În altă ordine de idei, lipsa de distincție între termenii răspundere și responsabilitate pe care o 

găsim în literatura de specialitate, ne obligă la identificarea tuturor acelor sensuri pe care noțiunea de 

răspundere le comportă și pe care autorii moderni le-au adoptat atât de des în discursurile lor din 

teologia sau filosofia morală ori știința dreptului.  

Astfel, „în limbajul comun, noțiunea de răspundere semnifică faptul că o persoană sau o 

autoritate are obligația de a-și justifica și explica propriile sale acțiuni” [9, p. 26]. 

Pe plan social, „răspunderea juridică poate fi definită ca și complex de drepturi și obligații care 

se nasc în urma săvârșirii unei fapte ilicite și care constituie cadrul de realizare a constrângerii de  

către stat prin aplicarea sancțiunilor juridice față de persoana care a săvârșit fapta ilicită” [5, p. 101]. 

Cu privire la conceptul de răspundere, unul polisemic de altfel, care a cunoscut „dezvoltarea în 

ultimii treizeci de ani, în mod considerabil, mai mult în lumea juridică decât în alte domenii” [10, p. 

14], se impune să menționăm faptul că nu vom regăsi în legislație nicio definiție a răspunderii juridice, 

textele legale reținând mai degrabă principiile tragerii la răspundere, condițiile în care o persoană, 

indiferent de statut poate fi trasă la răspundere. Prin urmare, ni s-a părut oportun să realizăm o selecție 

a definițiilor răspunderii juridice din cel puțin trei direcții: din punct de vedere al categoriei de 

obligație; din punct de vedere al categoriei de raport juridic și din punct de vedere al categoriei de 

situație juridică. 

Din punct de vedere al categoriei de obligație, răspunderea, în opinia majoritară a doctrinarilor 

români, constituie „obligația de a suporta consecința nerespectării unor reguli de conduită, obligație 

ce incumbă autorului faptei contrare acestei reguli și care poartă întotdeauna amprenta dezaprobării 

sociale a unei asemenea conduite” [9, p. 77]. În aceeași notă, răspunderea juridică este considerată 

„drept un complex de drepturi și obligații conexe, care, potrivit legii se nasc, ca urmare a săvârșirii 

unei fapte ilicite și care constituie cadrul de realizare al constrângerii de stat, prin aplicarea sancțiunii 

juridice, în scopul asigurării stabilității raporturilor sociale și a îndrumării membrilor societății în 

spiritul respectării ordinii de drept” [9, p. 77]. 

Din perspectiva categoriei de raport juridic, răspunderea juridică se prezintă drept „un raport 

juridic de constrângere, al cărui conținut constă în dreptul statului de a trage la răspundere pe cel care 

a încălcat norma de drept, aplicând sancțiunea prevăzută de norma încălcată și în obligația persoanei 

vinovate de a răspunde pentru fapta sa și de a se supune sancțiunii aplicabile pe baza normei 

încălcate”[9, p. 77-78]. Întărind ideea de mai sus, reținem și opinia potrivit căreia „răspunderea 
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juridică este analizată ca „raport juridic special” care constă în obligația de a suporta sancțiunea 

prevăzută de lege, ca urmare a producerii unui fapt juridic imputabil” [9, p.78]. 

În ceea ce privește definirea răspunderii juridice prin raportare la categoria de situație juridică, 

reținem concepția profesorului Antonie Iorgovan potrivit căreia răspunderea juridică se prezintă ca 

„situația juridică ce constă în complexul de drepturi și obligații conexe, conținut al raporturilor 

juridice determinate de normele juridice ce înfăptuiesc la nivelul sistemului de drept, o funcție auto-

reglator-sancționatorie a sistemului social global” [9, p. 79]. 

Seria definițiilor oferite noțiunii de răspundere ne-a permis să prospectăm mai multe niveluri 

de fundamentare a conceptului ce ne-au condus înspre aceeași paradigmă – răspunderea „urmărește 

restabilirea ordinii normative încălcate, precum și condamnarea faptei negative și a autorului 

acesteia” [9, p. 8]. Pe scurt, „conținutul răspunderii juridice nu este dat doar de obligația de a suporta 

consecințele actelor contrare dreptului ci și de drepturile conexe acestei obligații, care oferă celui 

vătămat de comportamentul ilicit, posibilitatea de a cere statului să uzeze de sancțiune și de 

constrângere pentru a restabili dreptul, răspunderea prezentându-se astfel, drept fundamentul 

sancțiunii și al constrângerii, neconfundându-se însă cu acestea din urmă” [9,  p.55]. 

În acest dificil demers teoretic de înțelegere a fenomenului responsabilității vom porni de la 

admiterea faptului că în „viața socială omul nu este numai responsabil dar și răspunzător” [9, p. 5], 

responsabilitatea prezentându-se ca „un fenomen social ce presupune un act de angajare a individului 

în procesul integrării sociale” [9, p. 20]. 

Așa cum s-a putut observa din capitolul anterior ce a dorit o clarificare terminologică a 

noțiunilor de responsabilitate și răspundere juridică, conceptul de responsabilitate s-a relevat ca „o 

dimensiune a spiritului uman, în calitatea acestuia de entitate axiologică (valorizatoare și 

valorificatoare) inerentă existenței statului de drept” [9, p. 12]. 

În mod curent, termenul de responsabilitate presupune o dimensiune morală, „care se bazează 

pe socializarea individului prin educație, pe bagajul axiologic la care se raportează el ca actor social, 

pe opțiunea acestuia de a se angaja să răspundă în fața celorlalți vis-a-vis de propriul comportament, 

fiind conștient că îi afectează pe ceilalți pozitiv sau negativ și, la rândul său, este afectat ca individ” 

[5, p. 99]. Oferim în acest sens, pentru o mai bună înțelegere a conceptului următoarele exemple din 

practica cotidiană: „când se spune despre o persoană că este responsabilă, se au în vedere acțiunile 

sale, când spunem despre cineva că este iresponsabil, avem în vedere faptul că acea persoană nu este 

aptă să răspundă pentru acțiunile sale. Când avem în vedere sensul juridic al termenului și spunem 

despre cineva că este responsabil pentru un act ilicit, ne gândim la ideea de vinovăție, persoana este 

responsabilă în sensul de atribuire a vinovăției pentru încălcarea unei reguli” [10, p. 20]. 

În acest mod, în plan juridic, „responsabilitatea presupune din partea agentului acțiunii sociale 

cunoaștere și capacitate de apreciere a fenomenelor și a cerințelor sociale și de perspectivă, precum 

și atitudine activă, opțiune, convingere și autoangajare, impulsuri proprii spre realizarea obiectivelor 

pe care le adoptă sau la care aderă” [8, p. 39]. 

Pe cale de consecință, înțelegând responsabilitatea ca „o asumare a răspunderii față de 

rezultatele acțiunii sociale a omului, admitem deci, faptul că, acțiunea socială este cadrul nemijlocit 

de manifestare a responsabilității pe de o parte, iar libertatea este o condiție fundamentală a 

responsabilității”[9, p. 19-20]. Iată astfel că, responsabilitatea constituie un apanaj al personalității 

umane, unde individul își asumă „valoarea actelor proprii sau ale altora, ale căror consecințe le 

apreciază în cunoștință de cauză ca dezirabile și a căror înfăptuire o decide în mod liber” [9, p. 39]. 

Mai precizăm în aceeași direcție și faptul că „fiind strâns legată de acțiunea omului, responsabilitatea 

apare ca fiind intim corelată cu sistemul normativ. Nivelul și măsura responsabilității sunt apreciate 

în funcție de gradul și conținutul procesului de transpunere conștientă în practică a prevederilor 

normelor sociale” [7, p.109]. În aceeași ordine de idei, „dobândind dimensiunea responsabilității, 

individul nu se mai află în situația de subordonare „oarbă” și de supunere neînțeleasă față de norma 

de drept, ci în situația de factor care se raportează la normele și valorile unei societăți în mod activ și 

conștient” [7, p. 110]. 

O privire în literatura de specialitate asupra necesității obiective, a oportunității juridice și 

sociale a noțiunii de responsabilitate, plasată multă vreme doar pe terenul moralei, avea să ne aducă 
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în atenție faptul că „personalitatea umană poate opta pentru conformitate cu normele sociale sau 

acțiunea sa responsabilă este sau poate fi divergentă în raport cu sistemul de norme dat și cu valorile 

care îi corespund, întemeindu-se uneori pe alte sisteme de valori, cu alte semnificații decât cele 

atribuite pe calea normelor socialmente în funcțiune. În cazul adoptării unei conduite negative față de 

regulile de drept, instanțele judecătorești competente nu se vor adresa decât persoanelor în dreptul 

pozitiv particulare, dar dincolo de acestea cu siguranță se află personalitatea fiecărui om, deci 

responsabilității lor” [8, p. 40].  Din spatele tuturor acestor înfățișări normate, vom reține faptul că 

„responsabilitatea constituie un atribut intrinsec al personalității umane ce se manifestă mai ales ca 

prezență umană liberă, ca prezență a voinței, personalității și opțiunii agentului, ca expresie a 

cerințelor proprii pe care individul le formulează la adresa societății” [8, p. 39]. Ni se dezvăluie în 

acest mod, faptul că, „fiind înzestrată cu responsabilitate, personalitatea umană optează pentru 

nerealizarea dispozițiilor normelor juridice, prezumă aspectul că își asumă consecințele negative 

prevăzute în sancțiunile prescrise” [8, p. 54]. Prin urmare, responsabilitatea presupune conformare 

față de norma juridică, pe care caută „să o cunoască, să o recunoască și să se comporte precum i se 

cere, interzicându-și ceea ce i se impune și permițându-și ceea ce i se permite” [8, p. 53]. 

Din această perspectivă, „forma empirică în care un comportament poate fi descris ca acțiune 

sau omisiune reprezintă numai o modalitate faptică de respectare ori de încălcare de către o persoană 

a obligației negative de a nu vătăma alte persoane prin propria conduită (corelativul sinalagmatic al 

libertății tuturor persoanelor de a-și organiza în mod liber conduita) ori a obligației pozitive de a 

proteja alte persoane împotriva oricărei vătămări (expresie a definirii speciale a relațiilor dintre 

anumite persoane într-un context obiectiv instituțional)” [8, p. 52]. Ca atare, literatura de specialitate 

reliefează următoarea aserțiune la care achiesăm și noi și pe care, în rândurile următoare, vom încerca 

să o susținem: „a avea răspundere rezidă din a fi responsabil și dacă sunt responsabil atunci sunt 

răspunzător și voi fi tras la răspundere din două direcții: dinspre mine (datoria) și dinspre societate 

(obligația)” [8, p. 52]. Iată, relevată, în acest mod, „relația etiologică dintre responsabilitate, ca 

element intrinsec și evolutiv al personalității umane, și categoria juridică de răspundere, relevată în 

drept în mod instituțional prin formele sale procedurale și instituționale, statuate normativ, precum și 

coexistența lor pe plan juridic într-o relație logică de tip premisă – consecință, unde responsabilitatea 

este atribut al personalității, pe când răspunderea juridică pentru fapte licite sau ilicite o are persoana 

dinspre regula de drept pozitiv și în alternativa că săvârșește ilicitul este trasă la răspundere” [8, p. 

52-53]. 

Luând act de faptul că responsabilitatea este un concept organic legat de răspundere, vom reitera 

aserțiunea potrivit căreia „omul ca ființă liberă și conștientă, optează pentru acțiunile sale în mod 

responsabil, drept pentru care va suporta consecințele legii, iar absența responsabilității din viața sa 

ar face actul juridic să fie inutil” [9, p. 39]. Ținem să mai precizăm în această direcție că „prin fapta 

sa, cel care încalcă prevederile normelor juridice aduce atingere ordinii de drept, tulbură buna și 

normala desfășurare a relațiilor sociale, afectează drepturi și interese legitime ale semenilor săi, pune 

în pericol coexistența libertăților și echilibrul social. Pentru aceste motive el trebuie să răspundă, iar 

declanșarea răspunderii juridice și stabilirea formei concrete de răspundere aparțin, totdeauna, unor 

instanțe sociale abilitate special (cu competențe legale în acest domeniu)” [7, p. 287]. 

Ni se relevă astfel „sensul frecvent al noțiunii de răspundere care indiferent de forma sub care 

se manifestă este acela de obligație de a suporta consecințele nerespectării unor reguli de conduită, 

obligație ce incumbă autorului faptei contrare acestor reguli și care poartă întotdeauna amprenta 

dezaprobării sociale a unei asemenea fapte” [7, p. 288-289]. În mod subiacent, „răspunderea juridică, 

indiferent de ramura de drept la care ne raportăm are atât un scop preventiv, educativ cât și 

sancționator, înțelegând prin acest ultim aspect și caracterul reparator în cazul în care s-au produs 

daune materiale ori morale” [7, p. 51-52]. Mai precis, se arată în literatura de specialitate „răspunderea 

juridică este răspunderea concretă stabilită după o anumită procedură de autoritatea competentă 

(instanță sau autoritatea administrativă) finalizată într-o sancțiune, însoțită sau nu de anularea actului 

ilegal, restabilirea situației anterioare, fixarea despăgubirii pentru actul sau faptul ce a cauzat daunele 

constatate, luarea măsurilor de siguranță aplicate sau acordate conform unei proceduri prevăzute de 

lege” [7, p. 54].  
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În tratarea subiectului răspunderii juridice ne sprijinim argumentația și pe abordarea 

profesorului Valerică Dabu potrivit căreia „temeiul răspunderii juridice îl constituie trei elemente 

cumulative: 1) săvârșirea actului sau faptului generator de responsabilitate care poate fi: infracțiune, 

delict, cvasidelict, abatere disciplinară, administrativă, contravenție, act administrativ ilegal și chiar 

legal în anumite cazuri prevăzute de lege; 2) legea care reglementează responsabilitatea juridică, 

procedura înfăptuirii acesteia, organele abilitate și actele sau faptele generatoare; 3) hotărârea 

judecătorească sau actul autorității publice împuternicite de lege prin care s-a stabilit și înfăptuit în 

concret răspunderea juridică a persoanei fizice sau juridice (de drept public sau privat)” [7, p. 56]. 

În același sens, al înțelegerii fenomenului răspunderii în doctrina juridică contemporană, 

„astăzi, poate mai mult ca oricând, se acceptă de principiu că orice faptă culpabilă angajează 

răspunderea celui care a comis-o”. Deopotrivă, ideea este susținută și se reflectă și în „teoria generală 

a dreptului, atunci când se discută condițiile răspunderii juridice, conceptul de vinovăție fiind conturat 

ca atitudinea psihică a celui care comite o faptă ilicită, față de faptă și față de consecințele acesteia, 

starea subiectivă ce caracterizează pe autorul faptei ilicite în momentul încălcării normelor de drept, 

atitudinea psihică negativă față de interesele sociale protejate prin normele de drept” [10, 11]. 

Din acest punct de vedere, profesorul Nicolae Popa a găsit explicația lămuritoare: „pentru ca 

răspunderea juridică, în oricare din formele sale, să se declanșeze, este nevoie de existența cumulativă 

a următoarelor condiții: 1) conduita ilicită; 2) vinovăția; 3) legătura cauzală” [7, p. 291]. 

Ca atare, aducem înspre analiză conduita ilicită, ce constituie o primă condiție în prezența căreia 

poate fi angajată răspunderea juridică, găsind norma juridică ca fiind cea care obligă la o anumită 

conduită, iar prin fapta sa subiectul care încalcă această prevedere nesocotește o dispoziție a legii. 

„Neobservarea și încălcarea prescripției cuprinsă într-o normă juridică lezează ordinea de drept, 

echilibrul vieții sociale și pun în pericol siguranța circuitului juridic” [7, p. 291]. Pe cale de consecință, 

se desprinde următoarea observație conform căreia sancțiunea reprezintă „expresia tehnică și 

palpabilă a răspunderii juridice și rezultanta obligatorie și coercitivă a încălcării normei juridice” [8, 

p. 76]. 

Așa fiind, răspunderea juridică „reclamă afirmarea deplină a capacităților de luptă antialeatorie 

prin reprimarea și sancționarea încălcărilor normei juridice” [8, p. 78]. Drept urmare, „conduita ilicită 

poate îmbrăca diferite forme: forma infracțiunii, forma contravenției, forma abaterii disciplinare și 

forma cauzării de prejudicii, iar gradul de pericol social constituie criteriul de distincție între formele 

ilicitului juridic: penal, administrativ, civil etc.” [9, p. 58]. Oferim următorul raționament în legătură 

cu „avatarurile prejudiciului în dreptul civil, ca element al răspunderii juridice și obligativitatea 

identificării tuturor sensurilor sale patrimoniale și nepatrimoniale, care să permită și să facă posibilă 

angajarea și exprimarea răspunderii juridice corespunzătoare”. În acest context, literatura de 

specialitate găsește răspunderea civilă ca fiind „modalitatea specifică de protecție a drepturilor 

subiective integrate în conținutul ramurii dreptului civil, având ca element central noțiunea de 

prejudiciu, prin care se înțelege în mod unanim fie o mișcare a activului patrimoniului, fie o sporire 

a pasivului patrimonial” [9, p. 79]. Pe de altă parte, din această ecuație cu factori multipli, avem să 

remarcăm faptul că „fiind înzestrată cu responsabilitate, personalitatea umană optează pentru 

nerealizarea dispozițiilor normelor juridice, prezumă aspectul că își asumă consecințele negative 

prevăzute în sancțiunile prescrise, unde aceste fapte ilicite [6] prezintă caracter antisocial, indiferent 

că încalcă drepturi subiective patrimoniale sau nepatrimoniale”. Iar dacă este să avansăm cu 

raționamentul vom ajunge la asumpția potrivit căreia „conduita umană ilicită care are ca rezultat 

moartea unei alte ființe umane, fie că îmbracă forma delictului civil, fie că ia forma infracțiunii, 

constituie sursa declanșării răspunderii juridice și, deci, condiție a antrenării acesteia”. 

O bună cunoaștere, explicare și interpretare a fenomenului răspunderii juridice reclamă, fără 

doar și poate, ca „fapta săvârșită să fie incriminată de normele juridice, persoana în cauză să 

săvârșească fapta cu vinovăție și să existe o legătură cauzală între faptă și consecințele antisociale 

produse” [1, p. 393], aspect ce ne îndreaptă cu analiza înspre cea de a doua condiție de existență a 

răspunderii juridice – vinovăția. O definiție a conceptului de vinovăție utilă demersului nostru este 

aceea de „atitudine psihică a autorului faptei ilicite și păgubitoare față de fapta respectivă și față de 

urmările acestei fapte, în momentul săvârșirii acesteia” [9, p. 251]. În completarea definiției oferite 
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mai sus, notăm și faptul că „vinovăția, în postura sa de condiție subiectivă a răspunderii juridice, 

presupune recunoașterea capacității oamenilor de a acționa cu discernământ, de a-și alege modalitatea 

comportării în raport cu un scop urmărit în mod conștient. Cu alte cuvinte, vinovăția implică libertatea 

voinței subiectului, caracterul deliberat al acțiunii sale, asumarea riscului acestui comportament” [7, 

p. 292]. În această ordine de idei, „premisele stabilirii vinovăției constau în caracterul conștient și al 

voinței libere cu care o persoană săvârșește o faptă ilicită, astfel încât aceasta apare ca o expresie 

obiectivă, întruchipată material, a unor procese psihice, intelectuale și volitive contrare intereselor și 

valorilor sociale protejate prin norme juridice” [7, p. 60]. Continuând în același registru, 

fundamentarea răspunderii juridice pe vinovăția autorului faptei vine să ne demonstreze printre altele 

și faptul că „aplicarea răspunderii în lipsa elementului vinovăției, ar anihila una din funcțiile 

recunoscute răspunderii juridice, funcția educativă” [10, p. 11]. 

În acest sens, „minoritatea exclude răspunderea pe temeiul insuficientului discernământ (factor 

biologic – fiziologic) și al precarei experiențe de viață (factor social); alienația mintală este cauză de 

iresponsabilitate; legitima apărare, starea de necesitate, cazul fortuit, constrângerea morală sunt, de 

asemenea împrejurări care exclud răspunderea juridică, bazate pe modificările de ordin biologic sau 

fiziologic, produse ca urmare a existenței unor acțiuni exterioare care se reflectă în psihicul 

subiectului, în comportamentul său și care antrenează anumite instincte” [7, p. 292]. 

Cea de-a treia condiție pe care o dezvoltă răspunderea juridică privește legătura de cauzalitate 

ce se stabilește între o faptă ilicită și un prejudiciu suferit de o altă persoană, unde acea faptă determină 

acel prejudiciu. Prin urmare, „pentru ca răspunderea să se declanșeze și un subiect să poată fi tras la 

răspundere pentru săvârșirea cu vinovăție a unei fapte antisociale, este necesar ca rezultatul ilicit să 

fie consecința nemijlocită a acțiunii sale (acțiunea sa să fie cauza producerii efectului păgubitor pentru 

ordinea de drept)” [7, p. 293]. Putem afirma în acest caz, fără teama de a greși, că în stabilirea legăturii 

cauzale va fi necesar a se reține „circumstanțele exacte ale cauzei, elementele necesare care 

caracterizează producerea acțiunii, consecințele acesteia și înlăturarea tuturor acelor elemente 

accidentale, condiții ce se suprapun lanțului cauzal și care accelerează sau întârzie efectul, agravează 

ori atenuează urmările” [9, p. 258]. În raport de aceste considerente, rândurile următoare le consacrăm 

prezentării pe scurt a trei sisteme de determinare a raportului de cauzalitate identificate în doctrina și 

practica judiciară, respectiv [9, p. 259]: 

1) „Sistemul echivalenței condițiilor ce are în vedere faptul că în ipoteza în care nu se poate 

stabili cauza prejudiciului se va atribui valoare egală tuturor faptelor și evenimentelor care au precedat 

acel prejudiciu sau se va atribui valoare cauzală fiecărei condiții în lipsa căreia prejudiciul nu s-ar fi 

produs”. 

2) „Sistemul cauzei proxime presupune că, din întreaga sferă a elementelor și faptelor care au 

precedat producerea efectului păgubitor, reținem drept cauză ultima faptă, cea care este imediat 

anterioară efectului”. 

3) „Sistemul cauzei adecvate are în vedere faptul că în determinarea raportului de cauzalitate ar 

urma să fie reținute numai acele antecedente ale efectului ce întrunesc calitatea de condiție sine qua 

non, care îi sunt adecvate, în înțelesul că sunt tipice, adică în mod obișnuit sunt susceptibile de a 

produce efectul respectiv”. 

Notăm și o patra perspectivă împărtășită în special, de doctrinarii români: 

4) „Sistemul indivizibilității cauzei cu condițiile ce presupune că în stabilirea raportului cauzal 

se vor avea în vedere faptul că fenomenul cauză nu acționează izolat, singur, ci că desfășurarea lui 

este condiționată de anumiți factori, care, fără a produce ei direct efectul păgubitor sau realmente 

periculos, favorizează totuși producerea acestui efect, înlesnind nașterea procesului causal, grăbind și 

favorizând dezvoltarea procesului sau agravându-i ori asigurându-i rezultatele negative”. 

Ca urmare a celor prezentate, reținem următorul aspect: „comportamentul uman devine 

„socialmente relevant” doar în măsura în care agentul apare nu ca simplu individ uman care 

anticipează și domină intelectual cauzalități naturale, ci ca „purtător al unui rol în societate”, rol 

definit prin atitudinile și comportamentele asociate în mod obiectiv unui ansamblu de drepturi și 

obligații. Pe cale de consecință, răspunderea juridică, va marca intrarea personalității umane 

responsabile sub imperiul autorității societății, care are menirea și obligația de a proteja toate 
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individualitățile umane în rolurile lor sociale, prin intermediul preceptului neminem laedere și 

consecințele nerespectării lui” [8, p. 51]. 

Pe traseul cunoașterii și înțelegerii problematicii responsabilității și răspunderii juridice în 

doctrina juridică contemporană aveam să utilizăm drept coordonate asumpții precum:  

- „responsabilitatea însoțește permanent activitatea omului în timp ce răspunderea intervine 

doar în condițiile asumării riscului nesocotirii exigențelor normative” [9, p. 7]; 

- „termenii de răspundere și responsabilitate au semnificație de obligație formal instituită, de 

a face sau a nu face ceva anume, în raporturi care i se impun agentului social (individului) din 

exterior” [9, p. 13]; 

- „răspunderea și responsabilitatea sunt fenomene mobile, evolutive, strâns dependente de 

transformările vieții social-istorice și ale omului însuși, cunosc un proces de permanentă devenire: la 

scară istorică putem pune în evidență un proces de diferențiere între răspundere și responsabilitate; la 

scara evoluției individualității umane, avem de-a face cu un proces de trecere de la răspundere la 

responsabilitate; raporturi care s-au constituit istoric și spontan”[9, p. 43]. 

Astfel de premise vin să reliefeze că deși distincte prin natură și conținut, răspunderea și 

responsabilitatea sunt două fenomene aflate în interacțiune și în influență reciprocă, simultane și 

unitare. Mai mult decât atât, literatura de specialitate identifică „responsabilitatea ca reprezentând 

genul proxim al răspunderii, al conturării acestui concept în domeniul dreptului, al credinței că 

responsabilitatea poate crea premisele răspunderii în cadrul unor reguli obligatorii de drept”[9, p. 41].  

Deopotrivă, putem vorbi despre „răspundere, ca despre o responsabilitate în sens restrâns, mai 

ales atunci când, printr-un act de voință, ființa umană înfrânge normele dreptului și prin aceasta 

încalcă ordinea juridică, întrucât prin fapta sa, cel care încalcă prevederile normelor juridice aduce 

atingere ordinii de drept, tulbură buna și normala desfășurare a relațiilor sociale, afectează drepturi și 

interese legitime ale semenilor săi, pune în pericol coexistența libertăților și echilibrul social, motive 

pentru care el trebuie să răspundă”[9, p. 41]. 

De altfel, în încercarea noastră de a aduce unele clarificări terminologice în utilizarea corectă a 

termenilor de responsabilitate și răspundere, aveam să descoperim că „factorul general și comun al 

întemeierii răspunderii și responsabilității îl constituie necesitatea conviețuirii sociale a oamenilor, 

iar factorii de bază pe care cele două noțiuni se sprijină sunt exprimați de norma juridică și de valoarea 

socială conținută și exprimată de norme. Ca atare, răspunderea juridică este de ordin normativ, ține 

de domeniul autorității publice și urmărește în fapt respectarea normei de către indivizi indiferent de 

poziția acestora față de prescripția normei, în timp ce responsabilitatea juridică este de ordin valoric, 

unde individul se raportează la valorile exprimate și conținute de sistemul normativ juridic al 

societății prin prisma propriului sistem valoric în raport cu care își manifestă atitudinea” [3, p. 16]. 

Așa fiind, din cele expuse până acum, o delimitare a responsabilității de răspundere se poate 

opera astfel: 

- „răspunderea este o instituție normativă, în timp ce responsabilitatea este o instituție socială; 

- răspunderea se referă exclusiv la normă, în timp ce responsabilitatea vizează valoarea asumată 

voluntar; 

- răspunderea este impusă individului de către societate în timp ce responsabilitatea este o 

așteptare din partea societății, fiind lăsată la nivel de liber arbitru al persoanei; 

- responsabilitatea, care se raportează la nivel individual, este voluntar acceptată și conduce la 

menținerea ordinii sociale, pe când răspunderea, care se raportează la nivel societar, apare în 

momentul încălcării unei norme și conduce la tulburarea ordinii juridice” [5, p. 100-101]. 

În acest context, literatura de specialitate are tendința de a reține și următoarea abordare la care 

achiesăm și noi: „dacă pentru răspunderea juridică se poate stabili ca unic temei conduita ilicită, nu 

același lucru îl putem afirma relativ la responsabilitate întrucât aceasta poate exista înaintea săvârșirii 

unui fapt ilicit, poate surveni în momentul declanșării acțiunii, pe parcursul derulării ei sau ca o 

consecință a răspunderii juridice după finalizarea acțiunii respective” [5, p. 101]. Prin urmare, găsim 

„responsabilitatea juridică ca o auto-angajare a subiecților de drept de a acționa în conformitate cu 

cerințele normei juridice, iar această obligație se cere a fi realizată în conduită licită, fiind neapărat 

necesară conștientizarea respectării cadrului normativ, pe când răspunderea juridică devine o cerință 
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imperativă de a suporta consecințele nerespectării unei norme juridice în vigoare, în vederea 

restabilirii ordinii de drept în societate” [4, p. 73]. În fond, „orice om liber și stăpân pe faptele sale va 

avea întotdeauna responsabilitate, dar răspunderea efectivă nu o va dobândi decât în cazuri concrete, 

stabilită pe baza legii de către instanța sau autoritatea administrativă competentă după caz” [4, p. 80]. 

Dacă este să tragem o concluzie ca urmare a celor expuse pe parcursul acestor rânduri, ea s-ar 

rezuma la următoarea aserțiune: „absența responsabilității nu implică în mod automat și absența 

răspunderii, absența răspunderii însă implică absența responsabilității” [9, p. 45], cele două concepte 

evidențiindu-se ca două fenomene complementare, dar diferite. 

Concluzii. Pornind de la premisa potrivit căreia „omul, în viața socială, nu este numai 

responsabil, dar și răspunzător” [9, p. 5], studiul de față a avut în vedere unele clarificări 

terminologice în utilizarea corectă a termenilor de responsabilitate și răspundere, concepte ce 

reclamă o oarecare discuție cu privire la semnificația și utilitatea fiecăreia dintre ele, ținând cont de 

faptul că literatura de specialitate nu abundă în astfel de abordări exhaustive. 
 

CONCLUZII 

În spiritul unei depline obiectivități a cercetării întreprinse, cele două concepte de 

responsabilitate și răspundere juridică aveau să ni se prezente ca având strânse corelații, dar între care 

totuși, nu putem pune semnul egal, fiind distincte ca natură și conținut.  

În atare condiții, „responsabilitatea are o sferă mult mai largă decât răspunderea. În timp ce 

responsabilitatea se raportează la activitatea desfășurată de om din proprie inițiativă, în baza alegerii 

libere a obiectivelor din mai multe variante posibile, răspunderea presupune realizarea unui 

comportament definit prin norme sociale” [9, p. 24]. Astfel, „răspunderea se deosebește de 

responsabilitate și prin faptul că ea nu este o dimensiune internă a persoanei, nu derivă dintr-un raport 

pe care persoana îl instituie între ea și colectivitate în mod voit și interesat, ci survine în momentul 

încălcării unei norme juridice, ce prezumă de fapt, îndeplinirea unei obligații prescrise de lege” [9, p. 

80]. 

Pe baza acestor observații, găsim că „o persoană, pentru a răspunde pentru faptele sale, 

indiferent de forma de răspundere, ea trebuie să fie responsabilă, adică să aibă reprezentarea corectă 

a faptelor sale și a consecințelor acestora, întrucât în societatea contemporană, nicio persoană nu poate 

fi trasă la răspundere decât dacă a comis o faptă cu vinovăție, care implică acea energie, activitate 

materială, fizică, dar și participarea morală, psihică, neputând exista răspundere fără coexistența celor 

două laturi, cea materială, obiectivă și cea psihică, subiectivă” [9, p. 78]. 

Iată așadar că, „a avea răspundere rezidă din a fi responsabil și dacă sunt responsabil atunci sunt 

răspunzător și voi fi tras la răspundere din două direcții: dinspre mine (datoria) și dinspre societate 

(obligația)” [9, p. 52]. 
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Abstract: Adjusting the legal framework and reforming the institutional framework in the field 

of rational use and protection of natural resources is one of the strategic development objectives of 

the Republic of Moldova. This paper analyzes the main competencies of central and local public 

authorities in the field of water resources management, identifies the main achievements and gaps in 

reforming the legislative normative base, institutional and information support in the field of water 

resources management. 
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INTRODUCERE 

Cadrul normativ-legislativ de utilizare şi administrare a resurselor de apă este stipulat în: Legea 

apelor nr. 272 din 23.12.2011 [7]; Legea privind protecţia mediului înconjurător [8]; Legea nr. 272-

XIV din 10.02.1999 cu privire la apa potabilă; Legea nr. 1102 din 06.02.1997 cu privire la resursele  

naturale; Legea cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor râurilor şi a bazinelor de apă [10]; 

Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare; HG nr. 199 

din 20.03.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014 – 2028); 

Strategia de mediu a Republicii Moldova [3]; Titlul VIII al Codului Fiscal privind taxele pentru 

utilizarea resurselor naturale; Legea privind evaluarea impactului asupra mediului [9]; metodicile de 

evaluare a prejudiciului cauzat apelor aprobate de autoritatea centrală de mediu. 

 

MATERIALE ȘI METODE: 

Rezultatele cercetărilor prezentate în acest articol au fost obținute de autor pe parcursul 

pregătirii capitolului „Analiza economică a utilizării resurselor de apă” din Planului de Gestionare al 

Districtului Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră (ciclul II) elaborat în cadrul 

Programului EUWI+, precum și în cadrul etapei a II-a (2021) a Proiectului instituțional aplicativ 

„Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și urale în scopul asigurării dezvoltării durabile” 

implementat de Institutul de Ecologie și Geografie. 

Pentru realizarea acestui studiu au fost utilizate: setul de acte normativ-legislative în domeniul 

gestionării resurselor de apă; Anuarele Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM); Planurile de 

Gestionare a bazinelor hidrografice [2]; studii analitice în domeniul dat [1-2]. În scopul  elaborării 

prezentului studiu au fost utilizate, cu precădere, metodele analizei și sintezei, inclusiv analiza SWOT 

– pentru identificarea performanțelor, oportunităților, lacunelor și constrângerilor de reformare a 

cadrului legal și instituțional național de gestionare a resurselor de apă.  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII: 

Legea Apelor [7] este elaborată în conformitate cu Directivele UE privind utilizarea și 

gestionarea resurselor de apă, în special cu Directiva Cadru Apă (2000/60/CE), Directiva privind 

tratarea apelor reziduale urbane (91/271/CEE), Directiva privind evaluarea şi gestionarea riscurilor 

de inundaţii (2007/60/CE), Directiva privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi 

din surse agricole (91/676 CEE), Directiva privind gestionarea calităţii apei pentru îmbăiere 

(2006/7/CE). Conform articolelor 6 și 54 ale prezentei legi, gestionarea resurselor de apă se bazează 

pe principiile „poluatorul și beneficiarul plătește”, care implică recuperarea costurilor de valorificare 

și gestionare a resurselor de apă. Conform articolului 17 al Legii Apelor, documentele de politici 

naţionale în domeniul resurselor de apă trebuie să conţină prevederi referitoare la: a) cantitatea şi 

calitatea resurselor și corpurilor de apă existente, la folosinţa lor în ramurile economiei; b) protejarea 
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surselor de alimentare cu apă potabilă; c) volumul fluxului neutilizat al resurselor de apă, luându-se 

în considerare necesităţile de mediu; d) cerinţele de apă pe termen scurt, mediu şi lung pentru ramurile 

principale ale economiei; e) priorităţile de investiţii pentru asigurarea cu apă a populaţiei; f) măsurile 

prioritare de promovare a adaptării la efectele schimbărilor climatice; g) programele de măsuri privind 

starea ecologică a apelor și reabilitarea zonelor de protecție a obiectelor acvatice.  

Competențele principale ale Guvernului în gestionarea folosințelor de apă sunt: a) aprobarea 

cadrului legal în domeniu; b) coordonarea activității de gestionare a resurselor de apă, inclusiv la 

perfecționarea cadrului normativ-legislativ în domeniu, elaborarea și avizarea programelor de 

ameliorare a stării corpurilor de apă și calității apei utilizate în scopuri menajere, tehnologice, de 

irigare și agrement, la completarea cadastrului resurselor de apă și zonelor de protecție a acestora; c) 

adoptarea deciziilor cu privire la extinderea zonelor de protecţie a obiectelor acvatice și zonelor 

sanitare a surselor de apă potabilă [7;10].  

Ministerul Mediului (MM) reprezintă organul central al administraţiei publice în domeniul 

mediului și este responsabilul principal de implementarea politicii de stat în domeniul gestionării 

resurselor de apă. MM este responsabil de: a) elaborarea și perfecționarea cadrului legal în domeniul 

apelor și zonelor de protecție a acestora; b) coordonarea acţiunilor menite să asigure folosinţa 

raţională şi protecţia apelor; c) stabilirea, în comun cu autoritățile departamentale și locale, a normelor 

de consum și priorităţilor de folosinţa generală și specială a apelor și obiectelor acvatice; d) 

monitorizarea stării resurselor de apă și a caracteristicilor de utilizare a acestora; e) completarea 

Cadastrului de stat al apelor; f) coordonarea atragerii subvențiilor în domeniul apelor și realizarea 

măsurilor planificate; g) prezentarea propunerilor de optimizare a folosinţei şi protecţiei apelor. De 

asemenea, MM este responsabil de elaborarea și aprobarea Planurilor de gestionare a districtelor, 

bazinelor și sub-bazinelor hidrografice, care trebuie să cuprindă evaluarea riscului deficitului de apă 

și al secetei, riscurile ecologice ale barajelor de acumulare și costurile de prevenire și de atenuare a 

acestora. În plus, trebuie delimitate zonele destinate: a) captării apei potabile din ape de suprafață și 

din cele subterane, care au un debit mai mare de 10 m³ pe zi sau care deservesc mai mult de 50 de 

persoane; b) protecției speciilor acvatice de importanță economică și ecologică sporită; c) corpurile 

de apă destinate recreării, inclusiv cele identificate drept ape de îmbăiere. 

Comitetul bazinului hidrografic consultă organul central al administraţiei publice în domeniul 

mediului la elaborarea, modificarea şi completarea Planului de gestionare a bazinului hidrografic, 

inclusiv la: determinarea priorităților folosinţei apei; elaborarea măsurilor și determinarea termenelor 

de implementare a acestora; stabilirea priorităților de finanțare. 

Agenția de Mediu a fost creată în iunie 2018, ca urmare a transferării funcțiilor de monitorizare 

a apelor de suprafață de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) și a apelor subterane de la 

Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale (AGRM), precum și a funcțiilor de eliberare a 

autorizațiilor de mediu [4], de evaluare a impactului și expertizare ecologică de la Inspectoratul 

Ecologic de Stat. Competențele principale ale Agenției de Mediu în domeniul gestionării folosințelor 

de apă sunt: a) eliberarea autorizaţiilor de folosinţă specială a apelor; b) eliberarea avizelor integrate 

de mediu, inclusiv pentru deversarea autorizată a poluanților cu apele reziduale; c) monitorizarea 

stării resurselor de apă, ecosistemelor acvatice și resurselor piscicole; d) stabilirea cotelor anuale 

pentru pescuitul comercial și eliberarea permiselor respective; e) crearea și administrarea, în comun 

cu Agenția Apele Moldovei, a sistemului informațional al resurselor de apă; f) administrarea 

resurselor piscicole și coordonarea măsurilor de reproducere a acestora.     

Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM) a fost creat, de asemenea, în anul 2018 , în 

procesul reorganizării curente a autorități centrale de mediu și a subdiviziunilor departamentale ale 

acesteia [5]. Funcția principală a IPM constă în controlul de stat privind conformitatea utilizării 

resurselor de apă și zonelor de protecție a acestora, inclusiv: a) respectarea normelor de consum; b) 

deținerea actelor permisive necesare pentru folosința specială a apei, deversarea apelor reziduale și 

exploatarea bazinelor piscicole și de irigare; c) respectarea zonelor de protecție a obiectivelor acvatice 

[10] și surselor de alimentare cu apă potabilă; d) obiectele pescuitului comercial, recreativ și științific, 

reproducerii resurselor piscicole; e) efectuarea lucrărilor în obiectivele piscicole naturale, inclusiv 

captarea apei, adâncirea şi îndreptarea albiilor. De asemenea, IPM este în drept să: a) emită prescripții 
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obligatorii de înlăturare a abaterilor depistate și dispoziții de limitare sau sistare a activităților 

economice la care s-au depistat folosiri neautorizate și abateri majore de la normele de consum a apei 

și de deversare apelor reziduale; b) examineze cauze contravenționale și să aplice amenzi în domeniul 

apelor; c) calculeze prejudiciile cauzate apelor și să emită decizii privind compensarea acestora; d) 

intenteze acţiuni civile împotriva persoanelor care au cauzat prejudicii apelor;  e) solicite retragerea 

autorizației de folosință specială apei și a autorizației de mediu.  

Agenţia „Apele Moldovei” reprezintă autoritatea publică centrală specializată exclusiv în 

gestionarea resurselor de apă de suprafață [7]. Principalele competenţe ale agenţiei respective sunt: 

a) elaborarea politicilor şi strategiilor de folosire şi protecţie a resurselor de apă, în special pentru 

apele folosite în irigaţie, agricultură, piscicultură, hidroenergetică, activităţi turistice şi recreaţionale; 

b) aplicarea managementului bazinier al resurselor de apă; c) întreţinerea corpurilor de apă de 

suprafaţă, zonelor şi fâșiilor de protecţie a apelor; d) proiectarea, construcţia şi repararea  sistemelor 

de aprovizionare cu apă şi canalizare, a sistemelor de irigare şi desecare, a lacurilor de acumulare şi 

a digurilor de protecţie; e) controlul respectării limitelor de folosinţă a apei de către agenţii economici 

și stării tehnice a construcţiilor hidrotehnice a acestora; f) evidenţa fondului apelor şi a celui 

ameliorativ; g) elaborarea Registrului Informațional al Apei; h) coordonează gestionarea resurselor 

de apă transfrontaliere; i) asigură asistenţă managerială şi logistică la realizarea obiectivelor şi ţintelor 

prevăzute în Strategia privind aprovizionarea cu apă şi sanitație. Cu regret aceste competențe nu sunt 

asigurate suficient cu cadre calificate, cu un suport financiar și logistic necesare, iar exercitarea are 

un caracter preponderent formal. În plus, în cadrul Agenției trebuie neapărat create subdiviziuni 

teritoriale, care să îmbine reușit organizarea administrativ-teritorială cui bazinele hidrografice ale 

Republicii. Foarte utilă în acest sens ne poate servi experiența Franței, României sau altor state 

europene. De asemenea, pentru realizarea cu succes a acestei măsuri este necesară crearea Fondului 

Apelor și administrarea pe criterii de eficiență ți transparență a acestuia.    

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în colaborare cu autorităţile 

administraţiei publice locale (APL) și autoritățile centrale de mediu și sănătate, reglementează 

activitatea  serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. Principalele atribuţii ale ANRE 

în domeniul vizat sunt: a) emiterea, prelungirea şi retragerea licenţelor de activitate operatorilor 

sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare; b) elaborarea Metodologiei de calculare şi aplicare 

a tarifelor pentru prestarea serviciilor respective; c) avizarea și monitorizarea tarifelor pentru 

aprovizionarea cu apă şi canalizare stabilite de operatori şi aprobate de consiliile locale, inclusiv 

justificarea cheltuielilor curente şi investiţionale; d) aprobarea Caietului de sarcini-cadru și 

Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare . 

Competenţele principale ale Autorităților Publice Locale (APL): a) aprobarea, de comun acord 

cu Agenția de Mediu și Agenția „Apele Moldovei”, limitelor de folosire a resurselor de apă; b) 

întreținerea și gestionarea corpurilor de apă de suprafaţă, zonelor şi fășiilor de protecţie a apelor aflate 

în gestiunea APL-urilor; c) menținerea sub control strict a apelor captate și utilizate în domeniile de 

folosire prioritară; d) reducerea consumului și pierderilor de apă; e) asigurarea respectării regimului 

special de gestionare a zonelor de protecţie şi a zonelor sanitare; f) supravegherea izvoarelor, râurilor 

și lacurilor și a biocenozelor lor; g) executarea lucrărilor de restabilire a ecosistemelor acvatice 

afectate [7]. De asemenea, APL sunt în drept să: aprobe, în conformitate cu metodologia ANRE, 

tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă și sanitație; b) coordoneze și să monitorizeze 

funcţionarea serviciilor respective; c) exercite funcțiile de prestare a serviciilor de aprovizionare cu 

apă și sanitație, direct sau prin intermediul întreprinderilor municipale create în acest scop; d) decidă 

transmiterea serviciilor respective către operatori privați pe criterii de competitivitate şi eficienţă 

managerială; e) elaboreze programele de extindere şi modernizare a dotărilor existente; f) solicite 

subvenționarea măsurilor în domeniu şi să participe la cofinanţarea lucrărilor respective; g) aprobe 

Caietul de Sarcini a operatorilor locali; h) aloce compensaţiile pentru categoriile social vulnerabile 

de utilizatori. 
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CONCLUZII 

Republica Moldova dispune de un cadru legal adecvat valorificări durabile și gestionării 

eficiente a resurselor de apă, iar competențele stabilite pentru autoritățile publice cu responsabilități 

în domeniu și cerințele față de utilizatorii de apă sunt clar definite și orientate spre valorificarea 

durabilă și prevenirea impactului major asupra resurselor de apă.  

În pofida acestui fapt, per ansamblu, se atestă o valorificare și o gestionare ineficientă a 

resurselor de apă și zonelor de protecție a acestora, un acces limitat la apa potabilă de calitate, iar 

majoritatea corpurilor de apă de suprafață se află într-o stare nesatisfăcătoare și sunt supuse la risc.  

Cauzele principale ale acestei situații alarmante sunt: a) comunicarea superficială între 

autoritățile responsabile; b) normativele, taxele și amenzile aplicate nu motivează suficient utilizatorii 

de apă să promoveze valorificarea durabilă a resurselor de apă, reducerea impactului asupra surselor 

de apă și zonelor de protecție a acestora; c) situația social-economică dificilă și nivelul redus al 

veniturilor populației; d) insuficiența resurselor umane calificate, suportului financiar și logistic 

necesar pentru exercitarea funcțiilor stabilite și realizarea obiectivelor planificate [1, p. 41-51]; e) 

politicile sectoriale în domeniu ineficiente; f) responsabilitatea fragmentară a părților interesate și 

lipsa frecventă a sinergismului în realizarea obiectivelor planificate; g) problemele legate de dreptul 

de posesie și exploatare a construcțiilor hidrotehnice; h) accesul redus al populației la sistemele 

centralizate de evacuare și purificare a apelor reziduale; i) ignoranța masivă din partea populației, 

utilizatorilor de apă, APL-urilor privind valorificarea durabilă a resurselor de apă, prevenirea poluării 

și menținerea zonelor de protecție a surselor de apă. 
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Summary. Currently, one of the necessary conditions for the normal functioning of justice on 

juvenile cases is its univocal regulation, which imperatively requires a modern scientific and practical 

assessment. This would lead in a unique, complete and uncontroversial way to the solution, in general 

terms, of theoretical and practical problems, regarding the mechanism and conditions of ensuring the 

protection of the witness and the minor victim in the criminal process. 

Keywords: criminal trial, child, witness, victim, protection, court, defense. 

 

INTRODUCERE 

În condiţiile epocii moderne, când are loc intensificarea relaţiilor internaţionale, rolul principal 

în reglementarea acestor relaţii revine dreptului internaţional. La etapa actuală, fiecare stat trebuie să-

şi exercite funcţiile interne şi externe în strânsă corelare şi în conformitate cu normele şi principiile 

dreptului internaţional în ceea ce priveşte drepturile şi libertăţile omului, inclusiv drepturile copilului. 

În cadrul Organizația Națiunilor Unite, precum şi în tratatele regionale pentru drepturile omului, 

copiilor li s-a acordat un statut și o protecție specială. Copiii beneficiază de aceleași drepturi și 

libertăți fundamentale ca și toți oamenii. Documentul internațional principal, care reglementează 

standardele generale minime aplicabile justiției în interesul copiilor și asigură protecția copilului la 

nivel de stat, este Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului [1]. 

Convenția nu reglementează expres protecția drepturilor copiilor victime sau martori ai 

infracțiunilor, dar conține garanții pentru administrarea justiției pentru copii cu respectarea și 

protejarea drepturilor copiilor. În art. 19, 32, 34, 39, Convenția prevede obligativitatea Statelor 

membre să ia toate măsurile pentru a proteja copilul împotriva oricăror forme de tratament capabile 

să aducă atingeri condiției sale, promovînd refacerea fizică, psihică și reintegrarea socială a oricărui 

copil victim [1]. 

În mod special, Convenția cere Statelor membre să se asigure că în toate acțiunile care privesc 

copiii, întreprinse de instituțiile de asistență socială publice sau private, de instanţele judecătorești, 

autoritățile administrative sau de organele legislative, „interesele copilului vor prevala” (art. 3). 

Documentele Organizației Națiunilor Unite privitoare la justiția pentru minori au un scop 

determinant pe măsura cerințelor de viață. Ele atrag atenția asupra necesității de îndeplinire a 

obligațiilor pe care și le-au asumat statele membre ale organismului menționat privind introducerea 

în legislațiile proprii a standardelor internaționale în domeniul vizat. Este vorba, în principal, de 

realizarea progresivă, a unor structuri noi și instituții apte să asigure promovarea politicilor clare cu 

privire la minori, iar, în măsura în care se preconizează o reformă penală, este necesar a include și 

reglementări eficiente privind protecția minorilor victime și martori ale infracțiunii. 

Documentul internațional cu relevanță în domeniu este Ghidul Națiunilor Unite pentru justiția 

în probleme cu participarea copiilor victime și martori ai crimelor [2] adoptat în anul 2005. 

Prevederile Ghidului au fost transpuse și în Liniile directoare pentru justiția prietenoasă copiilor, 

adoptate de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei.  

Justiția prietenoasă pentru copii se aliniază la standardele internaționale numai prin realizarea 

și promovarea continuă a reformelor legislative și instituționale. Accentul trebuie pus pe protecția 

copiilor victime și martori ai infracțiunilor și evitarea revictimizării [7, p. 201]. 

Deși s-a depus efort pentru reformarea acestui segment sensibil și anume - drepturile copilului 

victimă sau martor al infracțiunilor, în continuare, este necesară revederea rolurilor participanţilor, 

inclusiv în procesul de audiere la etapa de urmărire penală; excluderea situaţiei confuze referitor la 

pregătirea profesională şi calitatea procesuală a pedagogului sau psihologului prin reglementarea 
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statutului și participării acestor specialişti în procesul penal; necesitatea de elaborare a cadrului 

normativ şi a standardelor de calitate pentru organizarea audierii legale a copiilor, de asemenea în 

scopul evitării revictimizării acestora; specializarea actorilor din sistemul de justiţie (ofiţeri de 

urmărire penală, procurori, judecători) pe cauzele copiilor victime ale infracţiunilor şi instruirea 

acestora, în baza unui cadru adecvat, ce ar asigura instruirea obligatorie a profesioniştilor care în 

virtutea activităţii lor sunt în contact cu copiii victime şi martori ai infracțiunilor sau sunt responsabili 

pentru abordarea necesităţilor copiilor în sistemul justiţiei pentru asigurarea unei justiţii prietenoase 

copiilor [7, p. 204]. 
 

MATERIAL ŞI METODE APLICATE 

Procesul de realizare a studiului a inclus examinarea prevederilor legale existente, materiale pe 

această temă şi anume: - legislația națională care reglementează investigarea și judecarea cauzelor 

penale care implică copii victime și martori ai infracțiunilor; - cadrul instituțional pentru protecția 

drepturilor copiilor aflați în contact cu legea; - jurisprudență relevantă la nivel national. Au fost 

folosite următoarele metode teoretice: analiza comparativă, metoda gramaticală (textuală), metoda 

liberei cercetări ştiinţifice, metoda logică şi derivate ale acesteia, precum şi metoda analizei şi 

sintetizării.  

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Atît pe plan internațional cît și regional, este pe larg reglementat și recunoscut statutul de copil 

victimă sau martor al infracțiunilor în cauzele penale. Un aspect esențial pentru protecția copiilor în 

calitatea de victimă și de martor o are dreptul la protecție împotriva revictimizării, la recuperare și la 

reintegrare, precum și la participarea efectivă în cadrul procedurilor penale sau alternative [8, p. 88]. 

Pentru a proteja copii cu statut de victime sau martori în cauzele penale privind infracţiuni cu 

caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în familie, precum şi în alte cazuri în care 

interesele justiţiei sau ale minorului o cer, dar şi pentru a evita revictimizarea acestora, legiuitorul a 

introdus în art. 1101 al Codului de procedură penală RM prevederi cu privire la cazurile speciale de 

audiere a martorului minor. Dat fiind faptul că art. 111 alin (2) CPP RM [3] stipulează că declaraţiile 

şi audierea părţii vătămate se fac conform dispoziţiilor ce se referă la declaraţiile şi audierea 

martorilor, fiind aplicate în mod corespunzător, condiţiile de audiere specială indicate în art. 1101 al 

Codului de procedură penală se aplică şi la audierea copilului victimă. 

Prin introducerea în CPP RM a art. 1101 şi prin modificările operate prin Legea nr. 163 din 

18.07.2014 pentru modificarea şi completarea CPP RM nr. 122-XV din 14 martie 2003 se oferă o 

granţie în plus copiilor ce interacţonează cu sistemul de justiţie care asigură totodată respectarea 

interesului suprem al copilului. 

Scopul audierii copilului cu statut de victimă sau martor al infracţiunilor cu caracter sexual, 

privind traficul de copii sau violenţa în familie, în condiţii special amenajate, prevăzute de art. 1101 

al Codului de procedură penală, este de a obţine de la copil mărturia într-o manieră non-intruzivă, cât 

mai exactă posibil, care va putea ajuta instanţa de judecată să adopte o decizie pe cazul examinat. 

Audierea în condiţii speciale a copiilor victime sau martori contribuie la reducerea victimizării 

secundare a acestora pe durata urmăririi penale sau a judecării cauzei şi la implementarea unui 

mechanism eficient de protecţie a copilului, bazat pe o abordare specializată. 

În condiţiile normei menţionate, audierea victimei sau martorului minor în vârstă de până la 14 

ani în cauzele penale privind infracţiunile cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în 

familie se va efectua în condiţiile art. 109 alin. (5) CPP RM de către de către judecătorul de instrucţie 

în spaţii special amenajate, dotate cu mijloace de înregistrare audio/video, prin intermediul unui 

intervievator. Altfel spus, audierea în condiţii special a copilului victimă sau martor se va face într-o 

încăpere special amenajată şi dotată cu echipament audio-video care este alcătuită din trei odăi: o 

odaie de pregătire, camera de audierie şi camera de vizualizare. 

Audierea copiilor victime ale infracțiunilor trebuie să fie orientată spre copilul victimă și bazată 

pe respectarea drepturilor sale, ținând cont de vârsta, nivelul de maturitate, opiniile, nevoile și 

preocupările acestuia. Din acest motiv, persoanele care efectuează audierea trebuie să cunoască, pe 
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de o parte, dispozițiile legale generale, care reglementează audierea persoanelor vătămate și 

dispozițiile speciale aplicabile audierii minorilor, iar pe de altă parte, trebuie să aibă cunoștințe despre 

psihologia dezvoltării copilului și să stăpânească tehnicile speciale de audiere a copiilor victime ale 

infracțiunilor. Efectuarea audierii de către o persoană insuficient pregătită sau în condiții improprii, 

poate avea drept consecință obținerea unei declarații false sau incomplete și retraumatizarea copilului 

[5, p. 71]. 

Cameră de audiere este acel spaţiu special amenajat pentru audierea minorului victimă/martor 

al infracţiunii în condiţiile art. 1101 CPP RM, avînd legătură cu camera de vizualizare prin 

echipamentul de recepţie şi înregistrare audio/video, în care sînt plasaţi minorul supus audierii şi 

intervievatorul. În cursul audierii victima sau martorul minor şi intervievatorul se vor afla în camera 

de audiere separaţi de judecătorul de instrucţie şi de celelalte persoane participante la această acţiune 

procesuală. 

Cameră de vizualizare este un spaţiu amenajat pentru audierea minorului victimă/martor al 

infracţiunii în condiţiile art. 1101 CPP RM, în care sînt plasaţi participanţii la procesul de audiere, cu 

excepţia minorului supus audierii şi a intervievatorului. În camera de vizualizare se vor afla 

judecătorul de instrucţie, procurorul, apărătorul bănuitului sau al învinuitului, psihologul, grefierul, 

reprezentantul legal al minorului supus audierii, reprezentantul legal al părţii vătămate şi, după caz, 

alte persoane în condiţiile legii. Din textul normei citate rezultă că facilitarea procesului de audiere 

se face de către intervievator.  

Intervievator este persoană invitată într-un proces penal de către organul competent pentru a 

intermedia audierea minorului victimă sau martor al infracţiunii în condiţiile art. 1101 CPP RM. În 

calitate de intervievator sînt implicate persoane care au studii juridice sau în domeniul psihologiei, 

special instruite pentru această sarcină. În procesul de audiere a minorului, intervievatorul are statut 

de specialist. 

Pentru a respecta principiul contradictorialităţii în procesul penal, în cursul audierii participanţii 

vor adresa întrebări judecătorului de instrucţie, care le va transmite intervievatorului în mod verbal, 

prin intermediul dispozitivelor tehnice, sau în scris, în timpul unei pauze [6, p. 301]. 

În vederea încurajării şi responsabilizării copilului victimă sau martor într-un proces penal care 

la data audierii nu a împlinit vîrsta de 14 ani instanţa le va atrage atenţia că trebuie să spună adevărul.  

Având la bază elementele de psihologia dezvoltării şi elemente de caracterizare psiho-

comportamentală a copiilor victime a infracţiunilor legiuitorul a stipulat în art. 1101 CPP RM că 

audierea victimei-martorului minor trebuie să se efectueze în termene restrînse şi în aşa mod încît să 

se evite producerea oricărui efect negativ asupra stării psihice a acestuia. 

Declaraţiile martorului minor audiat în condiţiile art. 1101 CPP RM se înregistrează prin 

mijloace audio şi video şi se consemnează integral într-un proces-verbal întocmit în conformitate cu 

art. 260 şi 261 CPP al RM.  

Trebuie să se cunoască că audierea repetată a copilului victimă comportă următoarele 

dezavantaje: [9] 

- Copilul victimă poate întâlni dificultăţi în redarea verbală a evenimentului traumatizant; 

- Există riscul ca copil să îşi schimbe declaraţiile sau conţinutul declaraţiei să fie denaturat. 

Aceste situaţii pot fi generate de frica victimei care se intensifică atunci când este pusă faţă în faţă cu 

inculpatul; 

- Poate fi afectată fidelitatea relatării, în special în situaţi când între evenimentul traumatic şi 

depunerea declaraţiei în instanţă există un interval mare de timp; 

- Victima este pusă în situaţia de a retrăi evenimentul traumatizant. Audierea repetată are un 

efect nociv asupra psihicului incomplet dezvoltat al copilului şi asupra dezvoltării sale ulterioare şi 

conduce la revictimizarea minorului; 

- Copilul poate crede copil că declaraţiile sale sunt puse la îndoială şi ar fi tentat să ofere 

răspunsurile pe care consideră că instanţa le aşteaptă de la el. 

Conform prevederilor art. 215 CPP RM [3], dacă există temeiuri suficiente de a considera că 

partea vătămată, martorul sau alte persoane participante la proces, precum şi membrii familiei 

acestora ori rudele apropiate pot fi sau sunt ameninţate cu moartea, cu aplicarea violenţei, cu 
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deteriorarea sau distrugerea bunurilor ori cu alte acte ilegale, organul de urmărire penală şi instanţa 

de judecată sunt obligate să ia măsurile prevăzute de legislaţie pentru ocrotirea vieţii, sănătăţii, 

onoarei, demnităţii şi bunurilor acestor persoane, precum şi pentru identificarea vinovaţilor şi tragerea 

lor la răspundere. Această normă este valabilă în egală măsură și martorului și victimei minore. 

Cererea privind protecţia martorului şi a victimei minore poate fi înaintată de avocat şi se 

soluţionează de către organul de urmărire penală sau instanţă în mod confidenţial.  

Hotărârea cu privire la asigurarea protecţiei de stat se remite imediat organului abilitat cu 

asemenea atribuţii prin Legea privind protecţia martorilor şi a altor participanţi la procesul penal. 

În practică se întâlnesc situaţii când copilul victimă a violenţei în familie sau infracţiunilor cu 

caracter sexual în care este învinuit un membru al familie, după depunerea mărturiilor sunt supuşi 

violenţelor psihologice. De regulă aceste presiuni se fac în scopul determinării copilului victimă sau 

martor de a-şi schimba declaraţiile.  

Copilul victimă a infracţiunilor de violenţă în familie sau infracţiuni cu caracter sexual se află 

într-o situaţie de victimitate, ce determină apariţia sindromului traumei. Prin actele de violenţă 

psihologică şi/sau fizică se poate afecta sănătatea psihologică a copilului, generând depresii, 

sentimentul de frica, anxietate, subestimare, somn dereglat, tulburări alimentare (poftă excesivă sau 

lipsa poftei de mîncare), sindrom obsesiv compulsive, stres post traumatic, ideii suicidale, suicid 

reuţit, nivel de agresivitate înalt. Aceste tulburări pot prejudicia în cel mai serios mod integritatea 

psihică a copilului dar şi modul de interacţiune şi comunicare cu oamenii din jur [9] 

Din moment ce a intervenit pe caz, avocatul ce reprezintă interesele copilului victimă a violenţei 

în familie, poate alege două posibile strategii de caz: 

- Poate depune o plângere la procuror, prin care să solicite pornirea urmăririi penale, în temeiul 

art. 2011 CP RM, în legătură cu fapta de violenţă în familie, fie 

- Poate depune o cerere despre comiterea actelor de violenţă în familie: 

- la organul afacerilor interne, 

- în instanţă de judecată, 

- la organul de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi copilului, 

- la autoritatea administraţiei publice locale. 

Sarcina avocatului care apără interesele copilului victimă a violenţei psihologice ca efect a 

declaraţiilor depuse în cadrul procesului penal, este de a dovedi prin probe circumstanţele pe care le 

invocă drept temei al pretenţiilor. 

Atunci când avocatul reprezintă interesele victimei supuse violenţei psihologice sau spirituale 

sarcina probaţiei devine dificilă, deoarece violenţa psihologică şi spirituală poate fi probată prin 

declaraţiile victimei dar şi prin raportul de evaluare psihologică.  
 

CONCLUZII 

Deși politicile de protecţie a copilului se înscriu în contextul priorităților guvernamentale, 

oricum este necesar în continuare asigurarea protecției copiilor în situație de risc, ori efectele 

infracţiunilor asupra sănătății fizice și psihice a copiilor creează necesitatea identificării măsurilor 

urgente pentru reabilitarea și recuperare a copiilor. 

În condiţiile normei enunţate concluzionăm că şi copiii martori sau victime care au peste 14 ani 

în cauzele penale privind infracţiunile cu caracter sexual, privind traficul de copii sau violenţa în 

familie, precum şi în alte cazuri în care interesele justiţiei sau ale minorului o cer urmează a fi audiați 

în condiţiile speciale stipulate în art. 1101 CPP RM.  

În conformitate cu prevederile actelor juridice internaționale ratificate de către Republica 

Moldova și în scopul evitării aplicării diferite în practică a normei din art. 1101 CPP RM, care prevede 

expres trei categorii de infracțiuni pentru care profesioniștii aplică audierea copiilor victime sau 

martori în condiții speciale, concluzionăm că prevederea legală privind categoriile de infracțiuni este 

restrictivă, deoarece orice acțiune cu caracter penal adresată împotriva copilului, urmează a fi 

înfăptuită cu aceeași procedură, iar atunci cînd legea impune niște limite, acestea trebuie excluse. 

Pentru o aplicare efectivă în practică a normei menționate, de către legiuitor urmează a fi lărgit cercul 

de infracțiuni prevăzut în art. 1101 CPP RM. 
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CPP RM în conținutul art. 1101  prevede audierea în condiții speciale doar a copiilor de pînă la 

14 ani, deși în conformitate cu cadrul legal internațional copil este considerat orice ființă umană sub 

vârsta de 18 ani și un copil nu ar trebui împiedicat să fie audiat în condiții speciale doar din motive 

legate de vîrstă.  

Deși art. 20 din CPP RM prevede ca criteriu de examinare - minori victime de până la 18 ani, 

în termen rezonabil atât în faza de urmărire penală cât și judecare a cauzei penale, oricum considerăm 

necesar ca legiuitorul să reglementeze un termen determinat și cert de audiere a copilului victimă, în 

condițiile speciale prevăzute în art. 1101 CPP RM, pentru a nu tergiversa procesul de audiere a 

minorilor în condiții speciale. 

 

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE: 

1. Convenţia Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului adoptată de Adunarea Generală 

a O.N.U. la 20 noiembrie 1989 la New York. În vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 

1993. În: Tratate internațional (ediţia oficială), 2006 vol. 11, 146 p. 

2. Rezoluția Consiliului Economic și Social 2005/20. Ghidul Națiunilor Unite pentru justiția în 

probleme cu participarea copiilor victime și martori ai crimelor, pct. 13, 14, 30-32. Disponibil în 

limba engleză la http://www.un.org/en/ ecosoc/docs/2005/resolution%202005-20.pdf 

3. Codul de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003. În: Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova din 2003, nr. 104-110. În vigoare din 12 iunie 2003.  

4. Legea Republicii Moldova nr.105 din 16.05.2008 privind protecţia martorilor şi a altor 

participanţi la procesul penal. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 112-114 art Nr : 434 

din 27.06.2008. Data intrarii in vigoare: 27.09.2008. 

5. Badea V., Trandafir B. N. Ghid metodologic privind audierea minorilor victime ale violenței. 

București: All Besk, 2017. 376 p. 

6. Volonciu N., Ţuculeanu A. Drept procesual penal. Partea generală. Curs pentru învăţământul 

la distanţă. Bucureşti: Editura Universităţii Titu Maiorescu, 2004. p. 91. 

7. Sîmboteanu D., Cheianu D., Şevcenco O., Adăscăliţă V., Ţeberneac D., Lupuşor I. Copiii 

victime ale infracțiunilor și procedurilor legale: cazul Republicii Moldova. Chișinău, 2013, p. 322. 

8.  Manual de drept european privind drepturile copilului. Agenția pentru Drepturi 

Fundamentale a Uniunii Europene și Consiliul Europei, 2015, 

https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_RON.pdf. 

9. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327246 

 

  

https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_RON.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327246


511 

CZU: 351.71.072.1 

 

DESCENTRALIZAREA ȘI AUTONOMIA LOCALĂ– PREMISĂ A CALITĂȚII 

SERVICIILOR PUBLICE CALITATIVE 

 
S. GROZAV  

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Abstract: The main idea of the theoretical and practical study as concerns the administrative 

transparency as a part of the public administration modernization consists in diminishing the coercive 

effects of the actions taken in public administration through according more freedom to practicing 

the access right to citizens information The principles of decentralization and of local autonomy 

should necessarily be considered related because an unbreakable link joins the two legal institutions. 

The coordinates and normative consequences resulting legally from both of them have a common 

existence. The premise upon which relies any legal step is an indissoluble link between these two 

principles: "the idea of local autonomy entails administrative decentralization autonomy is a right 

and a decentralized system involves autonomy”. 

Keywords: decentralizing, local autonomy, autonomy entails administrative, deconcentration, 

local collectivities.  

 

INTRODUCERE 

Actualitatea şi scopul prezentului articol constă în faptul că în sistemul de drept, principiile 

descentralizarii si autonomiei locale se regasesc consacrate atât la nivel constitutional, cât si la nivel 

legislativ.  

Obținându-și independența, Republica Moldova a încercat să urmeze cu mult zel exemplul celor 

mai multe dintre țările Europei Centrale și de Est pentru a-și reforma instituțiile sale publice, 

economia, cadrul juridic normativ, inclusiv în ceea ce privea reformarea hotărâtă a administrației 

publice, în special al celei locale, eliberate de dogmatismul și schelele statului-partid, disociindu-și 

practicile actuale de experiența vechiului sistem sovietic de control și distribuție a resurselor[5]. 

În perioada de constituire a statalităţii, în Republica Moldova au fost efectuate reforme în 

Procesul de modernizare a sistemului administrativ presupune, de rând cu altele, și reevaluarea rolului 

autorităților centrale ale statului în favoarea autorităților locale. Societatea modernă, care împărtășește 

ideile pluralismului a determinat, în mare parte, transferul procesului decizional de la nivel central 

către nivelul local și adaptarea acestui proces la specificul local pentru satisfacerea mai adecvată a 

intereselor comunităților locale. 

La nivelul fiecărui stat există două tipuri de organe administrative: organele administrației 

publice centrale, competente la nivelul întregii țări și organele administrației publice locale, a căror 

competență este limitată la unitățile administrativ-teritoriale în care au fost alese și funcționează. Cele 

două tipuri de administrații nu sunt rupte una de cealaltă, între ele existând legături strânse, pe care 

le impune caracterul de stat național, unitar și indivizibil. În egală măsură, între ele există și delimitări 

necesare și legitime, determinate de faptul că la baza organizării și funcționării administrației publice 

locale se află principiul constituțional al autonomiei locale[6]. 

Autonomia locală și descentralizarea administrativă reprezintă așadar,  principii definitorii care 

atrag după sine reprezentarea locală, prin intermediul căreia colectivitățile locale administrează de 

sine stătător o parte importantă a treburilor publice. Aceste principii au devenit fundamentale în 

organizarea statală a puterii, în edificarea unui stat de drept cât și în dezvoltarea democrației la toate 

nivelurile.  

Rezultatele prezentate se referă la realizarea competențelor, autoritățile administrației publice 

locale,  prin autonomie și independență, consfințită și garantată prin Constituție, Carta europeană a 

autonomiei locale și prin tratate la care Republica Moldova sunt parte. 

Scopul cercetării reprezintă rolul automiei și descentralizării serviciilor publice, în realizarea 

nevoilor și necesităților colectivităților locale. 
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Pentru realizarea scopului propus, au fost înaintate următoarele obiective: de a studia 

principalele probleme cu care se confruntă administrațiile publice centrale și locale în implementarea 

reformei teritorial-administrative și de a propune soluții pentru asigurarea unei administraţii publice 

locale care să funcţioneze democratic și autonom, să aibă capacitatea și resursele necesare pentru a 

furniza servicii publice conform necesităţilor și cerinţelor benefi ciarilor, inclusiv din perspectiva 

drepturilor grupurilor vulnerabile de populație, pentru impulsionarea procesului de descentralizare. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

La realizarea cercetărilor, s-a folosit metoda științifică generală și metoda logică 

comparativă, inductivă,deductivă, dialectică, statistică, logico-juridică. 

Descentralizarea a fost anunțată, printre alte reforme, drept una dintre prioritățile politice 

naționale. Descentralizarea este strâns legată de reforma teritorial-administrativă, care a fost foarte 

discutată de către autorități, care își propun să evite fragmentarea administrativă excesivă și să 

împuternicească APL în vederea prestării unor servicii mai bune.  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

În baza rezultatelor obținute s-a constatat că o administrație publică descentralizată și 

autonomă are numeroase și foarte interesante avantaje: aceasta apropie procesele decizionale de 

cetățeni, sporește democrația, responsabilitatea și controlul democratic; permite participarea publică, 

adoptarea deciziilor devine fl exibilă; serviciile se pot adapta potrivit situației, necesităților și 

așteptărilor comunităților; standardele și principiile Cartei Europene a Autonomiei Locale se aplică 

mai bine în administrația publică locală. Criza economică și fi nanciară a revelat probleme structurale 

în ambele nivele ale administrației publice. Consiliul Europei este prima instituție care a studiat 

impactul crizei asupra autorităților publice locale din Europa. Începând cu sfârșitul anilor ’90, 

cheltuielile publice ale administrației locale au urmat tendințele create de administrația centrală, în 

majoritatea țărilor europene, ceea ce înseamnă că au crescut mai rapid decât nivelul PIB, chiar și după 

ce au fost verifi cate noile servicii oferite. În mod evident, aceasta nu era o tendință benefi că. 

descentralizarea: calea spre modernizare a Republicii Moldova  

Discuțiile privind descentralizarea administrativă și autonomia locală nu sunt noi, nici măcar 

pentru Republica Moldova, și au stârnit în permanență pasiuni aprinse. Într-un context nou, de această 

dată, al semnării Acordului de Asociere al Republicii Moldova la Uniunea Europeană, document care 

conține o multitudine de sarcini în diferite domenii de activitate, inclusiv și în cel al administrației 

publice, este evident că o nouă cercetare științifică, alături de altele, poate mai valoroase ca și conținut, 

ar da o valoare adăugată acestui fenomen administrativ, sporind astfel, cel puțin, fluxul aparițiilor 

științifice în domeniu. 

Indiferent de structura de stat, de forma de guvernământ și regimul politic, în organizarea 

fiecărui stat se pune problema centralizării și descentralizării, a cărei chintesență se exprimă, în cele 

din urmă, în gradul de autonomie acordat autorităților administrativ-teritoriale, în eficientizarea 

acțiunii publice și în apropierea administrației de administrați. 

Descentralizarea administrativă este considerată a fi un element cheie al societăţii democratice. 

Ea reprezintă o organizare administrativă care permite colectivităţilor umane şi serviciilor publice să 

se administreze ele însele, sub controlul statului, care le conferă personalitate juridică, le permite 

constituirea unor autorităţi proprii şi le dotează cu resurse necesare pentru satisfacerea intereselor 

comunităţilor locale[11].  

Altfel spus, descentralizarea în administrația publică se prezintă ca un sistem de organizare 

administrativă, care permite colectivităților locale sau serviciilor publice să se administreze ele însele, 

sub controlul statului, care le conferă personalitate juridică, le permite constituirea unor autorități 

proprii și le dotează cu resurse necesare (umane, financiare și materiale) pentru a rezolva singure 

problemele locale.  

Deci, procesul de descentralizare se realizează prin transferarea de competențe, responsabilități 

și resurse de la guvernul central către autoritățile publice locale, în unitățile administrativ-teritoriale 

pentru a soluționa, sub propria responsabilitate, toate chestiunile de interes local. 
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Practica socială universală cunoaşte existenţa şi funcţionarea unei multitudini de sisteme 

administrative. Formarea sistemelor distincte de administraţie publică trebuie examinată în contextul 

evoluţiei viziunilor doctrinare privind organizarea socială, în general, şi organizarea sistemului de 

guvernare, în particular. În acest sens, menţionăm că alături de factorii geografici, sociali, politici, 

juridici şi de altă natură, un rol important în evidenţierea şi cristalizarea sistemelor distincte de 

administraţie le aparţine  şi anumitor suporturi doctrinare. Subiectul cheie de la care porneşte 

constituirea unui sistem distinct de administraţie este sistemul de relații care se stabileşte între 

administraţia publică centrală şi administraţia publică locală. În acest sens se cunosc mai multe 

abordări şi viziuni doctrinare. 

Una din ele este doctrina etatistă care promovează ideea conform căreia rolul decisiv în 

soluţionarea tuturor problemelor dintr-o comunitate, fie naţională or teritorială, trebuie să-l joace 

statul. Adepţii acestei doctrine minimalizează rolul individului şi, respectiv, al comunităţilor locale 

în efectuarea administraţiei. Aceste idei îşi au originea lor în viziunile lui Aristotel, Machiavelli, 

Hobbes, Hegel care ofereau, la timpul lor, prioritate statului în raport cu societatea civilă. Ţările care 

au mers pe această cale au format şi dezvoltat sisteme centralizate de administraţie, care s-au dovedit 

a fi  ineficiente şi care deseori s-au manifestat într-o manieră totalitară[10]. 

O altă doctrină este cea individualistă (liberală) care pledează pentru restrângerea sferei de 

activitate a statului în favoarea comunităţilor locale. Potrivit acestei doctrine, statul trebuie să acorde 

individului deplina şi neîngrădita libertate de dezvoltare în cadrul unei comunităţi primare de oameni. 

De aici şi reiese rolul decisiv al comunităţii locale în raport cu statul. Aceste idei îşi au originea în 

viziunile lui Montescquieu, Rousseau, Marx, Bacunin care dădeau prioritate societăţii civile în raport 

cu statul. Ţările care au mers pe această cale au format şi dezvoltat sisteme descentralizate de 

administraţie, care s-au dovedit a fi destul de eficiente şi durabile. 

Cât priveşte doctrina dualistă, aceasta promovează ideea îmbinării rolului statului şi al 

comunităţilor locale în exercitarea administraţiei comunităţilor umane. Ea reprezintă o simbioză între 

abordarea etatistă şi cea individualistă şi presupune îndeplinirea de către autorităţile locale, de rând 

cu atribuţiile proprii, şi a unor atribuţii statale. Adepţii acestei doctrine sunt înclinaţi spre 

recunoaşterea drepturilor indivizilor, şi respectiv, al comunităţilor locale de a participa la procesul de 

administraţie, dar fără diminuarea rolului firesc pe care trebuie să-1 joace statul în acest proces. 

Pornind de la aceste abordări doctrinare menţionăm că esenţa descentralizării administraţiei 

publice constă în transferarea unor competenţe şi atribuţii ale autorităţilor administraţiei publice 

centrale către autorităţile administraţiei publice locale. O astfel de organizare a administraţiei publice 

generează creşterea rolului autorităţilor administraţiei publice locale în exercitarea funcţiilor sale 

privind gestionarea afacerilor publice din unitatea administrativ-teritorială respectivă. Prin aceasta 

administraţia publică devine mai eficientă[7].  

Descentralizarea, la rândul ei, cunoaşte două forme. Prima formă este descentralizarea 

administrativă care înseamnă recunoaşterea dreptului comunităţilor locale de a se administra ele 

însele. O colectivitate locală se consideră descentralizată când este investită cu personalitate juridică, 

adică are capacitatea şi posibilitatea de a fi o entitate distinctă în raport cu statul, când dispune de 

autorităţi administrative proprii, formate în  condiţiile legii, și nu numite de către stat, când 

colectivitatea locală este supravegheată de administraţia publică centrală numai prin intermediul unor 

forme expres și exhaustiv stabilite de lege. Descentralizarea administrativă nu înseamnă independenţa 

totală a colectivităţilor locale faţă de statul în care sunt organizate. Statul îşi rezervă dreptul de efectuare 

a controlului asupra activităţii administraţiei publice locale în strictă conformitate cu prevederile 

legale. Descentralizarea administrativă reprezintă, astfel, o tendinţă spre realizarea autonomiei locale. 

A doua formă a descentralizării este descentralizarea tehnică care se realizează prin acordarea 

unor instituţii de utilitate publică, din sfera serviciilor publice a dreptului de persoană juridică şi 

scoaterea lor de sub controlul ierarhic superior, cu plasarea lor sub regulile tutelei administrative[8]. 

În aspect conceptual – definitoriu, termenul de descentralizare administrativă deseori este 

conceput într-o semnificație mai extinsă, decât cea examinată mai sus și înglobează diferite accepțiuni 

precum: guvernare locală, democratizare, modalități alternative de furnizare a serviciilor publice, 

guvernare eficientă și altele. După cum se poate de observat, accentul se pune în cadrul acestor 
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abordări pe descentralizare ca un mijloc de atingere a obiectivelor trasate de o comunitate umană. În 

acest sens, menționăm cum că descentralizarea e privită ca un sistem de coresponsabilitate între 

instituțiile administrației publice de nivel central, regional și local în baza principiului subsidiarității, 

sporind astfel, atât eficiența sistemului de guvernământ, în general, precum și capacitatea 

administrativă a unităților administrativ-teritoriale, în special. Aceasta se întrevede de a se realiza 

prin creșterea oportunităților cetățenilor de a participa la luarea deciziilor, în soluționarea problemelor 

economice, sociale și politice, în dezvoltarea abilităților cetățenilor de a acționa în interesul 

comunității din care fac parte. [11]. 

În același timp, se cere de menționat că descentralizarea nu trebuie privită ca un scop în sine, ci 

ca un mijloc de a crea un guvernământ local mai transparent, eficace și care ar răspunde la nevoile 

cetățenilor. Atunci când se permite entităților locale și regionale să-și administreze propriile interese, 

prin facilitarea unor relații mai apropiate între autoritățile centrale și locale, înseamnă că sistemul 

administrației locale permite ca nevoile și prioritățile oamenilor să fie cunoscute iar prin intervențiile 

guvernamentale specifice descentralizării, să fie realizate. 

Abordarea extinsă a termenului de descentralizare mai semnifică și faptul că descentralizarea 

stimulează căutarea de inovații în ceea ce privește politicile și programele publice. Aceasta se 

exprimă, în primul rând, prin faptul că descentralizarea reprezintă ea însăși o practică inovatoare în 

structurarea și funcționarea administrației publice. Ea presupune noi responsabilități ale 

administrației publice locale ca urmare a descentralizării, îmbunătățirea tehnicilor și practicilor în 

domeniile planificării, relațiilor bugetare, managementului, utilizării de noi mecanisme de activitate, 

pregătirii și dezvoltării resurselor umane etc. 

Prin urmare, descentralizarea administrativă reprezintă un fenomen complex care implică 

autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale de toate nivelele, 

numeroase entități geografice, actori societari și sectoare sociale, urmate de tehnologii administrative 

noi, menite să învioreze viața comunitară și să sporească calitatea administrației. 

După cum menționam puțin mai sus, schimbările produse în societatea noastră, nu puteau să 

ocolească și administrația publică, care, ca urmare a transformărilor produse, a evoluat de la o 

administrație rigidă deconcentrată spre o administrație descentralizată, acționând conform principiilor 

autonomiei locale și subsidiarității. Principiul autonomiei locale este principiul fundamental care 

guvernează administrația publică locală și activitatea autorităților acesteia, ce constă în dreptul 

unităților administrativ-teritoriale de a-și satisface interesele proprii fără amestecul autorităților 

publice centrale, principiu care atrage după sine descentralizarea administrativă, autonomia fiind un 

drept, iar descentralizarea, un sistem care implică autonomia. 

Autonomia locală a devenit un principiu definitoriu al administrației publice, care atrage după 

sine reprezentarea locală cu ajutorul căreia, colectivitățile locale administrează de sine stătător, o 

parte importantă a treburilor publice. 

Implementarea în practică a acestui principiu, s-a dovedit a fi una dintre cele mai complicate 

sarcini ale reformei politice și administrative din Republica Moldova. În acest sens, pentru depășirea 

situației create, este important de a elabora și fundamenta din punct de vedere teoretic, conceptele de 

autonomie locală, autonomie gestionară (patrimonială), subiect al autonomiei locale și nu în ultimul 

rând pe cel de colectivitate locală. 

Definirea contemporană a noțiunii de autonomie locală este una destul de controversată, ea 

variind de la un autor la altul prin elementele sale constitutive. Astfel, unii [7] definesc autonomia 

locală prin prisma a trei dimensiuni: dimensiunea socială, funcțională și instituțională iar alții prin 

intermediul a trei elemente: elementul organizatoric, funcțional și gestionar. 

Cuvântul autonomie, provine din vechea limbă greacă, și înseamnă libertatea de a guverna prin 

propriile legi. 

 Conform art.3 al Cartei privind Exercițiul Autonom al Puterii Locale, prin autonomie locală se 

înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităților publice locale de a soluționa și gestiona, în cadrul 

legii, în nume propriu și în interesul populației locale, o parte importantă a treburilor publice. Legea 

Republicii Moldova nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, definesc la rândul lor 

conceptul de autonomie locală, și nu fac decât să preia definiția dată de Cartă, chiar dacă sunt utilizați 
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alți termeni și o altă ordine, ceea ce subliniază apropierea și uneori identificarea celor trei definiții. 

Astfel, conform art.3 al Legii nr.215/2001, prin autonomie locală se subînțelege dreptul și capacitatea 

efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în numele și în 

interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice în condițiile legii. Legea 

Republicii Moldova nr.435/2006, la art.1 definește autonomia locală ca fiind dreptul și capacitatea 

efectivă a autorităților publice locale de a reglementa și gestiona, în condițiile legii, sub propria lor 

responsabilitate și în interesul populației locale, o parte importantă din treburile publice. 

În termeni juridici, conceptul de autonomie poartă un înțeles ambivalent. În dreptul civil, 

autonomia de a voi, este înțeleasă ca o capacitate de a emite acte juridice sau, altfel spus, puterea 

juridică de a exprima voința individuală. În dreptul public, prin autonomie, se subînțelege capacitatea 

de a crea reguli de drept obiectiv. În dreptul german, prin reguli de drept, se înțelege și prerogativa 

de a emite regulamente statutare. 

 Considerăm totuși că autonomia locală, conține un sens mult mai larg decât facultatea de a 

institui propriile reguli, care reprezintă în ultimă instanță, capacitatea realizării unui drept. 

În opinia unor cercetători, [8] autonomia locală reprezintă o zonă care formează o unitate 

separată, legal constituită, subordonată statului și investită cu autoritatea de a decide total sau parțial 

asupra propriilor probleme de gestiune, prin intermediul propriilor organe de administrare. Sau, prin 

autonomie locală, [6]. se înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităților locale de a decide și de 

a conduce în limitele stabilite de lege, o parte semnificativă a treburilor publice, pe propria lor 

răspundere și în interesul populației din zonă. În opinia unui alt autor, autonomia locală constă în 

repartizarea puterii de decizie între guvernul central, pe de o parte, și agenții locali, pe de altă parte 

(primari, consilii locale) care sunt într-o anumită măsură independente de puterea centrală, adică au 

dreptul de a lua diferite măsuri fără a fi cenzurate sau fără a cere aprobarea guvernului central. 

Mai limpede totuși, ni se pare definiția dată de Anibal Teodorescu, care consideră autonomia 

locală, un drept al unităților administrativ-teritoriale de a-și satisface interesele proprii fără amestecul 

organelor centrale, principiu care atrage după sine descentralizarea administrativă, autonomia fiind 

un drept iar descentralizarea un sistem care implică autonomia. Altfel spus, caracteristica esențială a 

descentralizării este autonomia locală. [6]. 

Esența principiului autonomiei locale este legată de colectivitățile locale, care reprezintă unul 

din principiile fundamentale ale oricărui regim democratic, ce presupune ca colectivitățile locale să 

fie dotate cu organe decizionale, constituite în mod democratic, care ar beneficia de o largă autonomie 

în ceea ce privește competențele, modalitățile de a le exprima și mijloacele necesare pentru 

îndeplinirea misiunii lor. 

Autonomia locală are în vedere organizarea și funcționarea administrației publice locale, 

pornind de la dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale, de a rezolva 

și gestiona în nume propriu și sub responsabilitatea lor, o parte importantă a treburilor publice, în 

folosul colectivităților locale pe care le reprezintă, autoritățile administrației publice centrale, potrivit 

principiului subsidiarității, intervenind dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii nu pot fi realizate 

de autoritățile publice locale. 

Autonomia locală se manifestă pe mai multe planuri. Pe planul capacității juridice, 

colectivitățile locale sunt subiecte de drept distincte, având propriile interese publice, iar pe plan 

instituțional, ele dispun de autorități administrative proprii. Pe planul autonomiei decizionale, aceste 

autorități au competențe proprii și iau decizii în interesul colectivităților locale pe care le 

administrează. De asemenea, autonomia nu poate fi reală, efectivă, fără prezența autonomiei în planul 

mijloacelor umane, financiare și materiale. Unitățile administrativ-teritoriale au personalitate juridică, 

dispun de un patrimoniu, au dreptul de a soluționa și a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu și în 

interesele populației locale, o parte importantă a treburilor publice. În totalitatea lor, unitățile 

administrativ-teritoriale formează unitatea teritorială a țării, iar autoritățile publice ale unității 

administrativ-teritoriale care sunt organe cu competență generală și specială, constituie sistemul 

administrației publice locale, având ca sarcină satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor din 

unitățile administrativ-teritoriale. Pentru asigurarea autonomiei locale, autoritățile administrației 
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publice locale elaborează, aprobă și gestionează în mod autonom bugetele unităților administrativ-

teritoriale, având dreptul să pună în aplicare taxe și să stabilească cuantumul lor, în condițiile legii. 

Astfel, o veritabilă autonomie locală presupune competențe largi ale colectivităților teritoriale 

locale, exercitate prin autoritățile administrative proprii, în vederea satisfacerii intereselor publice 

dintre cele mai avariate ale locuitorilor, în raport cu sporirea nevoilor și a complexității acestora. În 

egală măsură, competențele sporite reclamă mijloace umane, materiale și financiare pe măsură, o 

forță economică adecvată. 

Considerând autonomia colectivităților locale temei esențial al oricărui stat democratic, 

Consiliul Europei definește dreptul cetățenilor de a participa la gestiunea treburilor publice drept 

principiu universal al tuturor statelor membre. În acest sens, colectivitățile locale urmând să fie 

reprezentate prin organisme decizionale, constituite în mod democratic, cu o largă autonomie în 

exercitarea competenței și utilizarea mijloacelor de îndeplinire a obligațiilor. Obligațiile specifice ale 

autorităților reprezentative locale sunt ilustrate pe larg în Carta europeană a autonomiei locale. 

Autoritățile publice locale sunt autonome, dar nu și suverane. Autonomia este exclusiv la nivel 

administrativ, dar nu și legislativ, de guvernare sau judiciar. Autoritățile publice locale sunt supuse 

unui control de tutelă administrativă exercitat de administrația de stat. 

Autonomia locală nu poate îmbrăca înțelesul independenței totale acordate unei colectivități 

locale. Ea este concepută mai degrabă ca o putere de decizie liberă, ca o facultate conținută în 

autoritatea de a decide într-o sferă de atribuții locale, în care interesele locale trebuie să fie 

reglementate și girate sub controlul unei autorități superioare. Într-un sens restrâns, autonomia locală 

constituie un complex de atribuții specifice organelor administrației publice locale, necesare pentru 

administrarea unei importante părți a treburilor publice, transmise sub responsabilitatea lor, 

reglementate de lege și aflându-se sub forme specifice de control ale statului privind exercitarea legii. 

Totodată, autonomia locală nu poate avea atribuții strict locale, deoarece, colectivitățile locale, 

integrate într-o colectivitate socială mai mare, cum este națiunea organizată în cadrul statului, 

realizându-și dreptul de administrare a propriilor interese, realizează de asemenea și interese generale 

de stat[9]. 

Autoritățile administrației publice locale nu au putere de decizie politică majoră, ele își 

desfășoară activitatea în cadrul și în conformitate cu legislația în vigoare, neputându-se sustrage 

tutelei administrative, exercitate prin supraveghere de autoritățile publice centrale. 

Asigurarea și realizarea autonomiei locale reprezintă unul din obiectivele esențiale ale reformei 

administrative în Republica Moldova. 

Atingerea acestui obiectiv este dependentă de o serie de factori de natură politică, legislativă, 

economică și socială, de realizarea unor modificări structurale în administrația publică și, mai ales, 

de schimbarea comportamentului funcționarului public în realizarea sarcinilor care revin serviciilor 

publice în procesul reformei administrației publice. 

Autonomia locală reprezintă un principiu și un mod de organizare a administrației colectivității 

locale, care nu poate fi implementat fără restructurarea întregului sistem al administrației publice. 

Pentru realizarea acestei restructurări sunt necesare, în primul rând, măsuri legislative care să o 

consacre, modificări de comportament și de mentalități ale agenților care le pun în aplicare, toate fiind 

bazate pe cunoașterea și interpretarea corectă a sistemului și a rolurilor care revin agenților 

administrativi. 

 

CONCLUZII 

În concluzie am menţiona că autonomia locală până nu demult a reprezentat o chestiune 

exclusiv internă a statelor, un domeniu rezervat exclusiv competenței naționale, la discreția absolută 

a suveranității statale. Astfel, organizarea internă a statului din punct de vedere administrativ, 

numărul, dimensiunile și tipul unităților administrativ-teritoriale, existența desconcentrării și/sau 

descentralizării administrative, gradul de descentrare etc., au reprezentat chestiuni exclusiv interne 

ale statelor. Se poate vorbi, astfel, în momentul în care autonomia locală devine reglementată clar, 

precis, concret, la nivel constituțional, de o stabilitate a reglementării, de un pas ireversibil, de un 

angajament irevocabil luat de stat, la cel mai înalt nivel, față de colectivitățile locale și față de 
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autonomia lor. Autonomia locală, raporturile dintre stat și colectivitățile teritoriale locale de pe 

teritoriul său, spune profesorul Popescu, [12] ies din sfera exclusivă a dreptului intern, din domeniul 

rezervat competenței exclusive a statului, devenind materie de cooperare și de reglementare 

internațională. Colectivitățile teritoriale locale și autonomia lor nu mai sunt la latitudinea suveranității 

absolute a statelor, ci ajung a fi garantate, protejate, internațional. Fenomenul poate fi asemuit, mutatis 

mutandis și păstrând proporțiile necesare, cu protecția drepturilor omului, inițial exclusiv la nivel 

intern, pătrunsă apoi în câmpul internațional, unde a cunoscut o fantastică dezvoltare. 

Colectivitățile locale, în accepțiunea Cartei Europene a autonomiei locale, reprezintă unul din 

principalele fundamente ale oricărui regim democratic. Înțeleasă astfel, democrația presupune 

existența de colectivități locale dotate cu organe decizionale constituite democratic și beneficiind de 

o largă autonomie în ceea ce privește competențele, modalitățile de a le exercita și mijloacele necesare 

pentru îndeplinirea misiunii lor. Anume colectivităților locale le este consfințit dreptul și capacitatea 

efectivă de a rezolva și de a gira în cadrul legii, sub propria lor răspundere și în favoarea populației 

lor, o parte importantă a treburilor publice. Astfel, colectivitățile locale definesc regimul de 

descentralizare administrativă sau de autonomie locală. 
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Abstract: The main enforcement tools are environmental expertise, the environmental permit 

system, compliance monitoring, enforcement tools and promotion tools. Normally, these elements 

should form part of a single regulatory process. Such an organisation is capable of signalling possible 

malfunctions and allows the whole regulatory system to be adjusted if necessary. For this process to 

work properly, the key factors are the strategic planning capacity of the environmental regulator and 

its ability to evaluate its performance. The analysis below is largely based on information (sometimes 

incomplete or contradictory) obtained from the Moldovan environmental regulator itself. 

Cuvinte cheie: mediu, legislație, instrumente legale, politica de mediu, ecologie. 

 

INTRODUCERE 

Principalele instrumente de punere în aplicare sunt expertiza de mediu, sistemul de autorizații 

de mediu, monitorizarea conformității, instrumentele de punere în aplicare și instrumentele de 

promovare.În mod normal, aceste elemente trebuie să constituie verigi ale unui singur proces de 

reglementare. Un asemenea mod de organizare este capabil să semnaleze apariţia unor posibile 

disfuncţionalităţi şi permite ajustarea întregului sistem de reglementare, în caz de necesitate. Pentru 

ca acest proces să funcţioneze în mod adecvat, factorii cheie sunt capacitatea de planificare strategică 

a autorităţii de control ecologic şi capacitatea ei de a-şi evalua performanţele. Analiza care urmează 

mai jos se bazează în mare parte pe informaţia (uneori incompletă sau contradictorie) obţinută chiar 

de la autoritatea de control din Moldova. 

 

MATERIAL ȘI METODĂ 

Baza metodologică a acestei cercetări o constituie metodele generale de cunoaștere ale teoriei 

statului și dreptului, precum cea: istorică, deductivă, logică, analitică, comparativă, structural-

sistematică etc. S-au folosit și combinat aceste metode de cercetare specifice, în dependență de 

problematica abordată în lucrare.  

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Autoritatea de control de mediu: responsabilităţile, modul de organizare şi capacităţile Conform 

Legii privind protecţia mediului înconjurător (1993), în Republica Moldova, autoritatea responsabilă 

de exercitarea controlului asupra respectării legislaţiei în domeniul protecţiei mediului şi folosirii 

resurselor naturale este Inspectoratul Ecologic de Stat (IES). IES este o subdiviziune autonomă a 

Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale (MERN), cu statut de persoană juridică. Inspectoratul 

este condus de un inspector şef care îi este subordonat direct ministrului. Jurisdicţia IES se extinde 

asupra domeniilor protecţiei aerului, apelor şi solului, şi asigurării utilizării raţionale a resurselor 

minerale şi biologice. Conform Regulamentului Inspectoratului Ecologic de Stat, responsabilităţile 

principale ale IES şi ale unităţilor sale teritoriale includ (Lupan, E. 2003): 

- Expertiza ecologică de stat (EES) a obiectelor şi activităţilor economice preconizate;  

- Reglementarea impactului asupra mediului prin eliberarea autorizaţiilor pentru emisiile în 

atmosferă, folosirea apei, deversarea apelor reziduale, eliminarea deşeurilor şi tăierea arborilor; 

- Controlul asupra respectării prevederilor referitoare la protecţia mediului; 

- Impunerea unor sancţiuni administrative pentru încălcarea legislaţiei de mediu, inclusiv 

stoparea sau suspendarea oricărei activităţi economice desfăşurate cu încălcarea prevederilor 

legislaţiei ecologice, revendicarea compensaţiilor pentru prejudiciile cauzate de încălcarea 

prevederilor legislaţiei ecologice şi aplicarea amenzilor (Velișcu, R. 2020).  
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IES are un aparat central cu subdiviziuni pentru sectoarele principale de protecţie a mediului şi 

funcţii administrative şi patru agenţii ecologice teritoriale (AET): Centru, la Chişinău, Nord, la Bălti, 

Sud, la Cahul şi o agenţie pentru Unitatea Teritorială Autonomă Gagauzia, la Comrat, ale căror 

structură organizaţională corespunde, în linii generale, celei a aparatului central. Aparatul central al 

IES se ocupă de reglementarea instalaţiilor industriale mari şi supraveghează activitatea AET care, la 

rândul lor, se ocupă de expertiza ecologică, eliberarea autorizaţiilor, monitorizare şi inspectare prin 

intermediul serviciilor raionale (de exemplu, AET Centru - cea mai mare dintre cele patru, se sprijină 

pe servicii ecologice) (26). 

Serviciile raionale cooperează strâns cu autorităţile publice locale care, începând cu 2001 nu 

mai au persoane desemnate să se ocupe de problemele de mediu. Distribuirea responsabilităţilor între 

cele trei niveluri de organizare a autorităţilor de control ecologic nu este întotdeauna clară, şi 

inspectorii înşişi menţionează ineficienţa economică a noii structuri de organizare, în comparaţie cu 

sistemul precedent care includea aparatul central şi AET. 

 

 
Fig. 1 Organigrama Inspectoratului Ecologic de Stat 

Sursa: https://unece.org/fileadmin/DAM///env/epr/epr_studies/moldova%20II%20m.pdf. 

 

În afară de aceasta, există şase posturi de control ecologic la frontieră (în comparaţie cu 60 de 

posturi în 1998) care, în cooperare cu autorităţile vamale, colectează taxele de import pentru 

carburanţi şi produsele ecologic periculoase, şi controlează emisiile vehiculelor. Serviciul Piscicol 

(anterior, Inspectoratul Piscicol) de asemenea constituie o parte integrantă a IES, fiind responsabil de 

monitorizarea resurselor piscicole şi de controlul activităţilor de exploatare a acestor resurse în 

bazinele râurilor Nistru şi Prut. În anul 2004 IES avea 411 angajaţi, faţă de 521 în 1998. Motivul 

principal al acestei reduceri de personal a fost reforma administrativă care a micşorat numărul AET 

(54).  

Reducerile de personal au afectat şi aparatul central al IES. În prezent Inspectoratul are 264 

inspectori (această categorie include atât personalul responsabil de eliberarea autorizaţiilor cât şi pe 

cel care se ocupă de activităţile de control ecologic), repartizaţi între subdiviziunile principale ale 

IES. Serviciile raionale de obicei au câte trei inspectori cu responsabilităţi ce ţin de controlul poluării 

aerului şi apei; folosirea resurselor minerale; controlul poluării solurilor şi deşeuri; protecţia florei şi 

faunei sălbatice (26). 

https://unece.org/fileadmin/DAM/env/epr/epr_studies/moldova%20II%20m.pdf
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Actualmente unui inspector îi revin circa 70 de unităţi economice supuse reglementărilor de 

mediu, un număr dublu faţă de 1998 (36 de unităţi per inspector). În viitorul apropiat se prevăd noi 

reduceri de personal, mai ales în aparatul central. IES este finanţat din bugetul de stat doar în proporţie 

de 60%, ceea ce abia dacă acoperă salariile angajaţilor. Aparatul central al IES obţine resurse 

financiare adăugătoare din taxele colectate de posturile de control ecologic la frontieră, în timp ce 

AET depind în mare măsură de prestarea serviciilor plătite (prelevarea şi analiza probelor), solicitate 

de întreprinderile industriale şi efectuate de laboratoarele ecologice de stat, şi de veniturile provenite 

din asistenţa acordată în pregătirea solicitărilor pentru expertiza ecologică şi eliberarea autorizaţiilor, 

şi auditele de mediu. În 2004 veniturile din prestarea serviciilor cu plată s-au ridicat la circa 2.3 

milioane lei (184 000 dolari SUA). Dacă folosirea laboratoarelor de stat în scopul automonitorizării 

întreprinderilor industriale este o practică acceptabilă, în cazul în care procedurile stabilite asigură o 

analiză imparţială a probelor, atunci prestarea directă a serviciilor de consultanţă şi audit către agenţii 

economici supuşi reglementării, creează un evident conflict de interese şi trebuie eliminată. 

Inspectorii sunt ghidaţi în activitatea lor de Regulamentul şi instrucţiunile IES, precum şi de 

compendii legislative. Deşi există manuale operaţionale pentru inspectori elaborate în 1999 şi 2002, 

cu sprijinul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Băncii Mondiale, respectiv, 

acestea nu sunt folosite. În prezent nu există un program special de instruire a inspectorilor (3). 

Expertiza ecologică. Legea privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului 

înconjurător (1996, cu ultimele modificări în 2003) stabileşte cadrul juridic pentru evaluarea de 

mediu. Ţara este de asemenea parte (din 1993) la Convenţia Espoo privind evaluarea impactului 

asupra mediului în context transfrontalier (în vigoare din 1997) ceea ce o obligă să înştiinţeze ţările 

vecine referitor la toate proiectele economice de anvergură care ar putea avea un impact ecologic 

transfrontalier considerabil. Expertiza ecologică de stat este o procedură obligatorie pentru toate 

proiectele de dezvoltare cu un potenţial impact ecologic, indiferent de amploarea lor, precum şi pentru 

programe, strategii şi politici noi cu implicaţii ecologice (ultimele corespund noţiunii de evaluare 

strategică de mediu, vezi mai jos în această secţiune). EES a proiectelor de dezvoltare este efectuată 

de aparatul central al IES sau de AET, în dependenţă de impactul ecologic potenţial al proiectului, în 

coordonare cu Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Economiei şi Comerţului, Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională şi Serviciul Standardizare şi Metrologie. În cazul proiectelor de 

construcţii în zonele sanitare amplasate în jurul localităţilor este nevoie de consultarea opiniei publice. 

Începând cu 1999, beneficiarul plăteşte o taxă pentru EES, cea mai mare parte a veniturilor ajungând 

la bugetul de stat, iar o parte mai mică la IES, pentru a acoperi parţial costurile administrative ale 

acestuia. Totodată, pentru noile obiecte şi activităţi care pot afecta radical mediul înconjurător Legea 

cere o evaluare a impactului asupra mediului (EIM) (Velișcu, R. 2020).  

Lista obiectelor şi activităţilor supuse în mod obligatoriu EIM este prezentată în anexa la Lege 

şi cuprinde sectoarele industriale principale (cu limite definite ale capacităţii de producţie), 

complexele agroindustriale animaliere, prizele de apă şi staţiile de epurare a apelor reziduale mari , 

instalaţiile şi rampele de gestionare a deşeurilor, sistemele de irigare şi bazele militare. Beneficiarul 

trebuie să elaboreze o declaraţie cu privire la impactul asupra mediului înconjurător, suportând 

cheltuielile necesare, pe care trebuie să o prezinte autorităţii de mediu relevante, autorităţilor publice 

locale şi altor autorităţi guvernamentale implicate. Ulterior autorităţile locale trebuie să informeze 

populaţia despre instituirea unei perioade de 30 de zile pe parcursul căreia documentaţia EIM poate 

fi consultată şi comentată (cu posibilitatea organizării unei audieri publice). 

Dreptul publicului de a participa la evaluarea de mediu este de asemenea asigurat prin aşa-

numita „expertiză ecologică obştească” (EEO) în cadrul căreia cetăţenii şi organizaţiile non-

guvernamentale pot avea acces la, discuta şi comenta studiul EIM şi alte părţi ale documentaţiei de 

proiect, precum şi pot formula concluzii („avize”) cu caracter de recomandare care pot fi publicate în 

presă şi folosite ca o contribuţie la EES. Foarte puţine EEO sunt efectuate la nivel central (una pe an, 

în medie) şi ceva mai multe la nivel local, calitatea lor fiind considerată nesatisfăcătoare de IES. 

Conform procedurii stabilite, EES examinează (într-un termen de 45–90 zile) documentaţia de proiect 

declaraţia cu privire la impactul asupra mediului (în cazurile când EIM este necesară), concluziile 

EEO şi comentariile parvenite din partea autorităţilor implicate şi a publicului. Urmare a examinării 
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documentaţiei prezentate este întocmit un aviz general care conţine decizia cu privire la acceptarea 

sau respingerea documentaţiei. Decizia EES poate fi atacată în instanţa de judecată. Avizul general 

al EES serveşte drept bază pentru eliberarea autorizaţiilor de mediu. În anul 2020, IES a efectuat 

expertiza ecologică de stat a 393 de proiecte (cu 52% mai multe decât în 2010), din care 168 au fost 

realizate de aparatul central. 

Documentaţia proiectelor examinate anterior de EES practic niciodată nu mai este folosită de 

IES în activităţile sale de autorizare şi inspectare. Această recomandare nu a fost implementată în 

totalitate. În pofida adoptării în 2001 a Regulamentului privind antrenarea publicului în elaborarea si 

adoptarea deciziilor de mediu, IES nu manifestă nici o iniţiativă în ceea ce priveşte  solicitarea 

comentariilor publicului în procesul EES şi, de regulă, nu ia în considerare concluziile EEO. Pe de 

altă parte, beneficiarii nu au obiceiul să aducă conţinutul documentaţiei de proiect la cunoştinţa 

publicului, invocând secretul comercial. La Conferinţa Ministerială „Un mediu pentru Europa” din 

2003, Moldova a semnat Protocolul privind evaluarea strategică de mediu (ESM) la Convenţia Espoo. 

PNUD elaborează un manual privind implementarea ESM, care urmează să fie finalizat la sfârşitul 

anului 2005. Acesta se va referi la domeniul de aplicare, responsabilităţile, procedura şi metodologia 

ESM. În acelaşi timp, Direcţia Prevenirea Poluării Mediului a MADRM efectuează evaluări ale 

programelor şi strategiilor guvernamentale care ar putea avea un impact asupra mediului, conform 

unei metodologii ce nu corespunde practicilor şi standardelor internaţionale pentru evaluările 

strategice de mediu. Mai mult, aceste evaluări nu au un caracter sistematic şi de obicei se limitează 

la verificarea prezenţei unei secţiuni cu privire la aspectele de mediu în documentul programatic 

respectiv. Exemplele recente de strategii evaluate includ programul privind dezvoltarea surselor de 

energie renovabilă şi schema naţională de amplasare a depozitelor de produse petroliere şi a staţiilor 

de alimentare cu benzină (3). 

Sistemul autorizaţiilor de mediu. În prezent IES eliberează autorizaţii pentru utilizarea specială 

a apei (captarea apei şi deversarea apelor reziduale în bazinele acvatice), emisiile în atmosferă şi 

tăierea arborilor. Autorizaţiile pentru staţiile de epurare cu capacitatea de peste 400 m3 /zi sau pentru 

captarea apelor subterane în volum de peste 1 milion m3 /an sunt eliberate de aparatul central al IES, 

iar reglementarea instalaţiilor cu un volum mai redus al efluenţilor este efectuată de AET (4).  

O abordare similară se aplică şi în eliberarea autorizaţiilor pentru emisiile în atmosferă. În 2004 

au fost eliberate în total 1604 autorizaţii ecologice, inclusiv 842 pentru emisiile în atmosferă, 116 

pentru folosirea apei şi deversarea apelor reziduale şi 646 pentru tăierea arborilor. Deşi Legea privind 

deşeurile de producţie şi menajere (1997) prevede că depozitarea şi eliminarea deşeurilor se face în 

baza unei autorizaţii, în practică IES nu le eliberează, astfel creându-se un vid de reglementare în 

domeniul gestionării deşeurilor. Deşeurile industriale netoxice sunt evacuate la gunoiştile municipale, 

unde se amestecă cu deşeurile menajere, cu aprobarea scrisă (ceea ce nu reprezintă o autorizaţie) a 

Centrului de Medicină Preventivă (o subdiviziune a Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale) şi a 

serviciului raional al AET. Deşeurile toxice sunt stocate pe terenul întreprinderilor, fără autorizaţie, 

dar operatorii sunt obligaţi să raporteze cu privire la cantităţile deşeurilor şi să achite taxe de poluare 

pentru ele, în baza a trei categorii de toxicitate. Operatorii poligoanelor de depozitare a deşeurilor, 

incineratoarelor de deşeuri şi vehiculelor de transportare a deşeurilor trebuie să primească licenţe 

pentru aceste activităţi de la Centrele de Medicină Preventivă (5). 

În prezent nu există formulare standard de solicitare a autorizaţiilor ecologice. Solicitările sunt 

de obicei pregătite nemijlocit de întreprinderi sau de un institut de cercetare sau o companie privată 

contractată. Personalul IES de asemenea acordă consultaţii solicitanţilor, gratuit sau cu plată (în 

ultimul caz apare un potenţial conflict de interese). Funcţiile de eliberare a autorizaţiilor şi de control 

asupra respectării condiţiilor stipulate în ele sunt îndeplinite de diferite Direcţii din cadrul IES, atât 

la nivel central, cât şi la nivel regional, dar această distribuire a sarcinilor nu există la serviciile 

raionale ale AET care dispun de un număr foarte limitat de personal. Pentru instalaţiile noi sau 

renovate, autorizaţiile sunt eliberate urmând decizia pozitivă a EES. Eliberarea autorizaţiilor pentru 

folosirea apei /deversarea apelor reziduale trebuie să fie acordată cu Concernul Republican pentru 

Gospodărirea Apelor “Apele Moldovei” (pentru captarea apelor de suprafaţă), cu Agenţia pentru 

Geologie “AGeoM” (pentru captarea apelor subterane) şi cu Centrul de Medicină Preventivă (7). 
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Eliberarea autorizaţiilor pentru emisiile în atmosferă nu necesită acordul altor părţi. Autorităţile 

locale şi reprezentanţii publicului nu sunt implicaţi oficial în procedura de autorizare. Partea 

principală a oricărei autorizaţii pentru emisiile în atmosferă sau deversarea apelor uzate este lista 

valorilor emisiilor/deversărilor limită admisibile ale substanţelor poluante propuse de solicitant şi 

aprobate de IES. Pentru sursele mari de poluare a aerului, autorizate la nivel central, precum şi pentru 

toate sursele de deversare a apelor reziduale, aceste sunt calculate astfel încât să nu fie depăşite 

concentraţiile maxime admisibile ale poluanţilor respectivi în mediul natural receptor. În cazul 

emisiilor în atmosferă, pentru instalaţiile care nu sunt capabile să corespundă acestor, sunt stabilite 

“limite temporare”, de obicei la nivelul emisiilor efective, şi se convine asupra unui program de 

măsuri pentru ameliorarea situaţiei. Pentru sursele mai mici de poluare a aerului, autorizate la nivelul 

AET, sunt stabilite în baza inventarierii emisiilor (efectuată o dată la cinci ani sau atunci când au loc 

schimbări în procesul de producţie) sau a rezultatelor controlului instrumental al respectării cerinţelor, 

alegându-se valoarea mai mică dintre cele două. Autorizaţiile nu includ prevederi în ceea ce priveşte 

autocontrolul, măsurile de pregătire şi răspuns în situaţiile excepţionale, eficienţa folosirii resurselor 

sau măsurile ce trebuie luate după închiderea întreprinderilor. Revizuirea condiţiilor autorizaţiei 

înainte de data reînnoirii ei poate fi iniţiată de instanţa care a emis-o, în cazul modificării cerinţelor 

de reglementare, sau de către operator, în cazul introducerii unor schimbări considerabile în procesul 

de producţie. Autorizaţiile sunt eliberate fără plată, fiind valabile pe un termen de 3 ani pentru emisiile 

în atmosferă şi pe 2 ani pentru deversarea apelor reziduale. Nu există limită de timp stabilită pentru 

eliberarea autorizaţiilor de mediu dar de obicei autorităţile care le eliberează acordă foarte puţin timp 

pentru analiza conţinutului lor. Nu toate întreprinderile care au surse de poluare respectă cerinţa legală 

de a lucra doar în baza unei autorizaţii de mediu. Chiar şi dintre instalaţiile cu impact ecologic 

considerabil, care sunt reglementate de aparatul central al IES, doar mai puţin de jumătate (după 

estimările unor membri ai IES, doar 10-15%) posedă autorizaţia corespunzătoare pentru “utilizarea 

specială a apei”. Instalaţiile care nu dispun de autorizaţia necesară sunt amendate dacă ajung să fie 

inspectate. Situaţia este considerabil mai bună în ceea ce priveşte autorizarea surselor de poluare a 

aerului. Deşi nu există un registru naţional al autorizaţiilor de mediu, informaţia respectivă este 

păstrată în dosarele AET (se planifică trecerea la dosare electronice) (7).  

În concluzie, sistemul autorizaţiilor de mediu din Moldova este implementat într-o manieră 

aproximativă, nu ia în considerare impactul global al instalaţiilor asupra mediului înconjurător, şi 

pune accentul pe soluţii tehnologice orientate spre combaterea poluării unui singur compartiment al 

mediului şi la sfârşitul ciclului de producţie, şi mai puţin spre prevenirea poluării. ELA calculate 

astfel încât să corespundă standardelor de calitate în mediul receptor (care adesea sunt nerealiste), nu 

reuşesc să joace rolul de instrument economic al asigurării respectării legislaţiei şi uneori sunt 

impracticabile din punct de tehnic (5). 

Cerinţele şi procedurile de autorizare nu sunt proporţionale impactului ecologic al instalaţiilor: 

nu există aproape nici o diferenţă în abordarea surselor mici şi a celor mari. Reglementarea unui 

număr impunător de instalaţii, mari şi mici, care trebuie să-şi reînnoiască destul de frecvent 

autorizaţiile, pune o povară administrativă grea asupra puţinilor angajaţi care se ocupă de această 

problemă la IES. Personalul IES în general înţelege necesitatea introducerii sistemului autorizaţiilor 

de mediu integrate pentru întreprinderile industriale mari, în cadrul procesului de convergenţă cu 

legislaţia de mediu a Uniunii Europene, în special cu Directiva privind Prevenirea şi Controlul 

Integrat al Poluării (IPPC). Pe parcursul ultimilor ani au fost întreprinse câteva tentative de a studia 

posibilitatea şi de a planifica trecerea la sistemul autorizaţiilor integrate. De exemplu, în 2010-2020 

un proiect finanţat de Comisia Europeană privind procesul de aproximare a legislaţiei naţionale la 

legislaţia UE, a elaborat o strategie şi recomandările respective în acest sens, iar în 2010-2020, a fost 

implementat un alt proiect finanţat de UE privind aproximarea legislaţiei de mediu în ţările din vestul 

CSI. Inspirat de aceste două proiecte, un grup compus din funcţionari de la Ministerul Ecologiei şi 

experţi locali a elaborat în 2001 un proiect de lege privind autorizaţiile de mediu integrate (“Cu privire 

la reglementarea activităţilor economice şi sociale cu impact ecologic”). Totuşi proiectul nu a fost 

încadrat în contextul schimbărilor legislative necesare pentru a permite funcţionarea sistemului nou; 
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el s-a ciocnit de opoziţia diferitor grupuri de interese şi, în consecinţă, nu a fost aprobat de Guvern 

(53).  

În scopul atingerii obiectivelor stabilite de Planul de Acţiuni UE – Republica Moldova din 

2020, trebuie să fie reluate eforturile de apropiere treptată de abordarea din Directiva IPPC a UE care 

„urmează să constituie un scop pe termen lung în domeniul prevenirii şi controlului poluării”, după 

cum a fost recomandat în primul Studiu de Performanţe din 1998. Pentru a diminua impactul 

costurilor acestei schimbări asupra industriei existente, este necesară o trecere treptată la noul sistem 

(de până la 10 ani). În acelaşi timp, odată cu elaborarea unui sistem de autorizaţii integrate pentru 

reglementarea obiectelor industriale mari, va trebui introdus un regim corespunzător de autorizare 

pentru reglementarea instalaţiilor ce nu sunt acoperite de autorizaţiile integrate, inclusiv reguli 

generale obligatorii, specifice fiecărui sector industrial, de rând cu o simplă înregistrare pentru 

instalaţiile cu un impact ecologic nesemnificativ. Totodată, sistemul standardelor de calitate a 

mediului va trebui de asemenea reformat pentru a reflecta obiective de mediu realiste şi acceptabile 

din punctul de vedere al costurilor (4). 

Susţinerea şi promovarea respectării legislaţiei de mediu. IES nu dispune de un program 

special de susţinere a respectării legislaţiei, destinat sectorului industrial. Se consideră că obţinerea 

informaţiei privind noile cerinţe de reglementare în domeniul mediului este o obligaţie a 

întreprinderilor industriale înseşi. Una din sursele de informare de acest gen sunt publicaţiile editate 

de IES (de exemplu, culegeri de legi şi acte normative din domeniul mediului, instrucţiuni privind 

evaluarea de mediu şi ghiduri pentru inspectorii ecologici). Anterior conducerea IES a examinat 

posibilitatea organizării unor seminare de informare periodice pentru sectorul industrial, dar nu a avut 

resurse suficiente pentru a realiza acest lucru. IES consideră că activitatea sa principală în domeniul 

promovării respectării legislaţiei de mediu o constituie consultaţiile cu plată acordate operatorilor 

instalaţiilor industriale, în special în timpul vizitelor pe teren (în 2020 au fost înregistrate peste 6 000 

de astfel de acţiuni de asistenţă). IES are o secţie de informaţii care joacă rolul de legătură între 

Inspectorat şi publicul general. Secţia soluţionează până la 90% din reclamaţiile adresate. IES mai 

utilizează pentru difuzarea informaţiilor cu privire la activitatea sa şi pentru promovarea respectării 

prevederilor ecologice (de exemplu, prin nominalizarea întreprinderilor care comit încălcări repetate), 

mass media naţionale şi locale (ziare, TV şi radio), precum şi buletinele informative editate de ONG. 

IES de asemenea publică şi difuzează un raport de activitate anual. IES cooperează cu ONG-urile de 

mediu.  

 

CONCLUZII 

Activităţile comune includ nu numai organizarea acţiunilor de sădire a copacilor, de curăţare a 

spaţiilor verzi şi a malurilor râurilor de gunoaie, dar şi consultaţii publice oficiale şi neoficiale cu 

privire la noile proiecte de dezvoltare care stârnesc îngrijorarea publicului (de exemplu, staţiile de 

alimentare cu benzină, incineratoarele de deşeuri periculoase). În comun cu alte subdiviziuni ale 

MADRM şi cu Centrul Regional de Mediu, IES a elaborat şi a publicat un Ghid ecologic pentru 

autorităţile locale care descrie cele mai bune practici de management ecologic la nivelul 

comunităţilor. Serviciile raionale ale AET se implică în educaţia ecologică (de exemplu, la Orhei 

serviciul ecologic planifică să creeze un centru de educaţie ecologică), mai ales după ce autorităţile 

locale şi-au pierdut funcţiile lor în domeniul protecţiei mediului. Eforturile de promovare a respectării 

prevederilor legale trebuie amplificate prin: 

- organizarea seminarelor şi programelor de instruire pentru managerii întreprinderilor, pentru 

a discuta cerinţele în domeniul mediului, problemele care apar în legătură cu acestea şi măsurile 

necesare pentru a le respecta; 

- promovarea introducerii sistemelor de management ecologic în industrie şi c) continuarea 

lucrului cu ONGurile pentru a crea un sprijin public activităţilor de asigurare a respectării legislaţiei 

ecologice. 
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IMPORTANȚA NOȚIUNII DE „UTILITATE PUBLICĂ” ȘI DECLARAREA EI 

 

T. STAHI  
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

Abstract. The present research analyzes the notion of „public utility”, because without this 

interest the expropriation for the cause of public utility is devoid of object. Our approach is important 

in that the notion of „public utility" does not deviate from the meaning of the common language, so 

we consider that it is not necessary to define it explicitly in law, but precisely this impossibility of 

precise delimitation of the notion between certain fixed boundaries. it gives rise to a conflict between 

the need to respect the general interest and the guarantee of the right to private property.  

Keywords: property, expropriation, expropriation for the cause of public utility, public utility, 

private property.  

INTRODUCERE 

 

Autoarea A. M. Nicolcescu (2019) menționează că cheia procedurii de expropriere pentru 

utilitatea public este utilitatea publică, fără acest interes ea fiind lipsită de obiect.  

Privitor la obiectul exproprierii este de menționat că spre deosebire de alte state, spre exemplu 

România, unde potrivit legii, pot fi expropriate pentru cauză de utilitate publică numai bunurile 

immobile (LP nr. 33/1994) care constituie proprietatea persoanelor fizice și juridice, precum și cele 

aflate în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii şi judeţe), 

în legislația Republicii Moldova obiectul exproprierii pentru utilitate publică sunt atât bunurile 

imobile, la care se raportă terenurile, subsolul, bazinele de apă, pădurile, clădirile, construcțiile și alte 

obiecte legate de pământ, a căror permutare este imposibilă sau le aduce prejudicii iremediabile, astfel 

încât nu mai pot fi folosite la destinație, cât și dreptul de folosință asupra bunurilor imobile pe un 

termen de până la 5 ani, dacă părțile nu convin asupra unui alt termen, drepturile personale și 

persoanele nepatrimoniale, legate nemijlocit de invențiile care pot contribui considerabil la asigurarea 

intereselor de apărare și de securitate a le țării, valorile cultural-artistice și istorice de o importanță 

excepțională pentru sentimentele naționale ale poporului, precum și cele care atestă statalitatea țării, 

dreptul de proprietate asupra reprezentanților florei și faunei pentru care spațiul natural al Republicii 

Moldova este propriu dezvoltării și reproducerii și care se află pe cale de dispariție în lume, în cazul 

existenței pericolului real de dispariție și de neproducere a specie (LP nr. 488/1999).  

Rezultă că obiectul exproprierii potrivit legislației în vigoare poate fi atât bunuri imobile, 

mobile, drepturi patrimoniale și personale nepatrimoniale, precum și alte valori cultural artistice și 

istorice. Bunurile proprietate publică nu pot face obiectul măsurii de expropriere, deoarece ar fi o 

procedură de auto-expropriere, un non-sens juridic.  

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

În procesul cerccetării s-a folosit un şir de metode cum ar fi metoda istorică, metoda logică, 

metoda comparativă, dialectică, statistică., s.a. Pe cale de consecință, modalitatea complexă de analiză 

a diverselor instituții juridice implică utilizarea tuturor metodelor de cercetare științifică, într-o 

formulă diferită, care reflectă contribuția personală la cercetarea instituției juridice a exproprierii. 

Propunerile și criticile se bazează pe o cercetare amplă a bibliografiei relevante, dar și pe 

jurisprudență, urmate de un studiu de drept comparat. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Privitor la noțiunea de utilitate publică, legea nu o definește, probabil dat fiind amploarea 

acestei noțiuni prin natura ei, întrucât nici doctrinarii teoriilor serviciului public au păreri divizate la 

acest subiect. Legiuitorul referindu-se la utilitatea publică, enumeră în art. 5 al Legii 488/1999  doar 

lucrările considerate de utilitate publică. Din această enumerare se poate deduce că legiuitorul a trasat 
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direcţiile pentru stabilirea obiectivelor de interes public şi, având în vedere că acestea sunt generice, 

declararea utilităţii publice rămâne, in concreto, la latitudinea titularului (Nicolcescu, A.M. 2019). 

Trebuie să accentuăm că utilitatea publică, este o condiţie esenţială a exproprierii.  Art. 6 al 

Legii Republicii Moldova cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică (LP  nr. 

488/1999), prevede că exproprierea poate fi hotărâtă decât după ce utilitatea publică a fost declarată. 

Utilitatea publică se declară pentru lucrările de interes național de către parlament, pentru lucrările de 

interes local al unității administrative-teritoriale – de către consiliul ei, pentru lucrările de interes 

comun al mai multor raioane și/sau municipii de către consiliile lor, iar în caz de divergențe de către 

Guvern, iar pentru lucrările de interes comun al mai multor orașe și /sau sate din teritoriul unui raion 

– de către consiliile acestor orașe și /sau sate, iar în caz de divergențe – de către consiliul raional. 

Inițiativa declarării utilității publice revine autorităților publice și se realizează nemijlocit prin 

înaintarea propunerilor organelor de resort. 

Lucrările care pot să ducă la expropriere, fiind de utilitate publică sunt enumerate în art. 5 din 

lege şi se referă la lucrări de interes naţional sau local. Ori de câte ori se urmăreşte a se efectua o 

lucrare de interes public determinată, legiuitorul foloseşte exprimarea că utilitatea publică trebuie 

declarată pentru fiecare caz în parte. În sensul legii se consideră lucrări de utilitate publică 

prospecțiunile și explorările geologice; extracția și prelucrarea substanțelor minerale utile; instalațiile 

pentru producerea de energie electric; căile de comunicație și clădirile aferente lor; trasarea, alinierea 

și lărgirea străzilor; sistemele de telecomunicații, de termoficare și de canalizare, de alimentare cu 

energie electrică, cu apă și gaze; instalațiile pentru protecția mediului; îndiguirile și regularizările de 

râuri; lacurile de acumulare pentru surse de apă și atenuarea viiturilor; stațiile hidrometeorologice și 

seismic; sistemele de avertizare și de prevenire a fenomenelor naturale periculoase și de avertizare a 

populației; combaterea eroziunii de adâncime; sistemele de irigare și desecare; terenurile necesare 

construcției de locuințe din fondul de stat, edificiilor de învățământ, sănătate, cultură, sport, de 

protecție și asistență socială și altor obiective sociale care fac parte din proprietatea publică precum 

și construcției de sedii pentru administrarea publică, pentru autoritățile judecătorești, ambasade, 

consulate, reprezentanțele țărilor și organismelor internaționale; terenurile pentru organizarea 

grădinilor publice și cimitirelor, pentru acumularea și înmormântarea deșeurilor; reconstrucția 

centrelor urbane, zonelor locative și industriale, a ansamblurilor arhitectonice existente, conform 

planurilor urbanistice ale localității aprobate, în condițiile legii de consiliul local; salvarea, protejarea 

și punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, precum și a parcurilor 

naționale; rezervațiilor naturale și a monumentelor naturii; prevenirea dezastrelor naturale, cutremure, 

inundații, alunecări și prăbușiri de terenuri, alte fenomene naturale periculoase; apărarea țării, ordinea 

publică și securitatea națională; salvarea și protejarea valorilor cultural-artistice și istorice de o 

importanță excepțională pentru sentimentele naționale al poporului, precum și a celor care atestă 

statalitatea țării; și salvarea, protejarea, asigurarea reproducerii speciilor de plante, de animale, tuturor 

reprezentanților naturii vii aflate pe cale de dispariție.  

Lucrările de utilitate publică sunt de interes național dacă răspund obiectivelor și intereselor 

întregii societăți sau ale majorității ei, iar de interes local care răspund obiectivelor și interesului unei 

localități, ale unui grup de localități din cadrul unei unități administrativ-teritoriale (Chirtoacă, L, 

2012).  

Declarația de utilitate publică este condiţionată de cercetarea prealabilă a oportunităţii 

exproprierii. Cercetarea prealabilă pentru lucrările de interes național se face de către comisii formate 

de Guvern. De regulă, membrii acestor comisii sunt formate din reprezentanții administrației publice 

centrale coordonatoare a domeniului de activitate precum și din președintele raionului și primarul 

localități unde urmează să se desfășoare lucrarea de utilitate publică. Actul de declarare a utilităţii 

publice de interes național sau local, care este un act administrativ, este supus publicităţii prin afişare 

la sediul consiliului local în a cărui rază este situat imobilul şi se publică în Monitorul Oficial. Nu se 

dau publicității actele prin care se declară utilitatea publică pentru lucrări privind apărarea țării și 

securitatea națională, în cazul în care ele prezintă secret de stat.  

Este necesar să menționăm că ținând seama de organul emitent, actul de declarare a utilității 

publice, este un act administrativ ce face parte din categoria celor de autoritate, emis în mod unilateral, 
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iar ca act administrativ (hotărâre, decizie, dispoziţie, ordin etc.), acesta poate fi atacat în instanța 

competentă de contencios administrative (LP nr.793/2000) 

Deci putem să apreciem că sensul larg al acestei noţiuni nu permite, totuşi, extinderea 

înţelesului de utilitate publică şi la eventualul interes financiar pe care unitatea administrative 

teritorială l-ar avea pentru a realiza un beneficiu din revânzarea bunurilor expropriate (Burlacu, C. S. 

2020). 

V. Negruț (2008) menționează că declaraţia de utilitate publică este un act administrativ în 

temeiul căruia o anumită lucrare dobândeşte caracterul special de lucrare în interesul general, supusă 

regimului juridic special al exproprierii pentru utilitate publică. 

După cum se arată în literatura de specialitate, declaraţia de utilitate publică, odată adusă la 

cunoştinţa publicului, întruneşte toate elementele unui act administrativ, condiţie care declanşează 

procedura exproprierii. În jurisprudenţă s-a statuat că actul îşi păstrează acest caracter chiar dacă 

îmbracă forma de lege, iar declaraţiile care emană de la consiliile locale şi judeţene constituie 

veritabile acte administrative de autoritate, supuse controlului judiciar exercitat în baza Legii 

contenciosului administrative (Baiaş, F., Dumitrache, B. 1995). 

 

CONCLUZII 

Aşadar, noţiunea de utilitate publică nu se îndepărtează de semnificaţia din limbajul comun, de 

aceea considerăm că nici nu este necesară definirea ei expresă în lege, dar tocmai această 

imposibilitate de delimitare precisă a noţiunii între anumite graniţe fixe dă naştere conflictului între 

necesitatea respectării interesului general şi garantarea dreptului de proprietate privată. 

Indiferent de felul în care s-ar face această achiziţie, dreptul fiecărui particular asupra propriului 

său teren este subordonat dreptului comunităţii asupra tuturor, fără de care n-ar mai exista nici 

trăinicie în legătura socială, nici forţa reală în exercitarea suveranităţii (Rousseau, J.J. 2015). 

Subiectul utilităţii publice este unul sensibil, deoarece mandatarii aleşi nu iau întotdeauna 

decizii care reflectă neapărat dorinţa comunităţii, ci interesul politic al unor organisme, care se 

disociază de interesul public real, aspect care evidenţiază latura negativă a contractului social, dar 

care la dimensiunea numerică actuală a comunităţilor nu ar mai putea fi înlocuit. Cu toate acestea, 

existenţa statului de drept, care are ca premisă subordonarea statului faţă de lege, ar trebui să 

echilibreze forţa puterii executive prin intermediul puterii judecătoreşti, cel puţin teoretic, aşa cum 

vom vedea în secţiunile următoare (Deleanu, I. 1998). 

De asemenea, democraţia se poate impune dacă populaţia este informată, comunitatea care a 

dat un mandat de reprezentare putându-şi revoca intenţia iniţială sau exprima nemulţumirea publică 

faţă de orice măsură a autorităţilor. 

Aceste reflecţii evidenţiază şi mai mult faptul că utilitatea publică evoluează în funcţie de 

diverşi factori şi este un concept relativ, care nu poate fi încorsetat în limitele unei definiţii tehnice 

specifice dreptului, ci un concept care se construieşte pe elemente din mai multe ştiinţe sociale, cum 

ar fi economia, dreptul, filosofia, istoria, sociologia, psihologia etc  (Vedinaş, V. 2019). 

Aşa cum se arată la secţiunea privind istoricul reglementărilor în materie de expropriere, credem 

că utilitatea publică, într-un anumit context istoric, economic, social etc., este şi cea care determină 

modificări în structura consacrată a procedurii speciale. 

Putem proceda, astfel, la o definire a noţiunii analizate în prezentul articol plecând şi de la 

trăsăturile domeniului public, în sensul că bunurile ce îl alcătuiesc au o utilitate publică, adică au rolul 

de a satisface interesul public, în mod direct sau indirect, atunci când bunul este valorificat prin 

intermediul unui serviciu public. 
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Summary. The timeliness of the subject matter is the interest shown in knowing the forms of 

international legal assistance in criminal matters, in particular the transfer of criminal proceedings. 

Transfer of proceedings in criminal matters is that form of international judicial cooperation in 

criminal matters which, at the request of a (applicant) State, a (requested) State takes charge of the 

prosecution or judgment of a person accused of having committed an offense in the territory of the 

requesting State, if the requested state has the power to pursue prosecution in accordance with one of 

the principles of the application of criminal law in space.  

The transfer of criminal proceedings may be requested only if the requested State has 

jurisdiction in question or extradition cannot be requested be requested only if the requested state has 

jurisdiction in question or extradition cannot be requested or, if extradition has been requested, the 

request has been rejected. The transfer of the criminal proceedings shall be requested by the 

competent prosecuting authority, if the proceedings concern the prosecution activity, or by the court 

before which the case is at first instance, if the proceedings concern the activity of the proceedings. 

The application of the European Convention on the transfer of proceedings in Criminal matters 

requires thorough knowledge and proper interpretation of its provisions. 

Keywords: Transfer of criminal proceedings, form of judicial cooperation, requesting State, 

requested State, transfer request, limitation of prosecution, final decision, contracting party, 

revocation of the acceptance of the application. 

 

INTRODUCERE 

Creșterea continuă a criminalităţii a condus la consolidarea unor acţiuni şi atitudini concrete 

din partea statelor, avînd drept scop combaterea criminalităţii cu elemente de extraneitate. 

Unele dintre aceste acțiuni s-au materializat în elaborarea Convenţiei referitoare la transferul 

de proceduri în materie penală [1], care reprezintă un instrument european în baza căruia statele 

membre, în temeiul încrederii reciproce, organizează urmărirea infracţiunilor la nivel internaţional, 

cu scopul pedepsirii tuturor celor ce au săvîrşit infracţiuni şi pentru evitarea riscurilor care pot apărea 

ca rezultat al unor conflicte de competenţe. 

Esenţa şi originile acestei forme de cooperare judiciare se regăsesc în „adagiul aut dedere”, „aut 

judiciare”. Principiul enunţat de acest adagiu este unul simplu: fie predai, fie urmăreşti. Cu alte 

cuvinte, dacă un stat refuză să acorde extrădarea unei persoane, trebuie să îşi asume, la cererea statului 

solicitant, obligaţia de a solicita urmărirea sau judecata faţă de persoana respectivă. 

Astfel instituția data apare ca o alternativă la extrădare atunci cînd extrădarea nu este posibilă. 

 

MATERIAL ŞI METODE APLICATE 

Procesul de realizare a studiului a inclus examinarea prevederilor legale existente, materiale pe 

această temă şi anume: - legislația națională care reglementează transferul procedurilor penale ca 

formă a asistenței juridice internaționale în materie penală; - cadrul instituțional pentru transferul 

procedurilor penale; - jurisprudența relevantă la nivel național. 

Cercetarea materializată în prezentul studiu a fost realizată prin aplicarea metodei construcţiei 

abstracte, a interpretării logice a normelor de drept, metoda analitică, precum şi metoda comparării. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Transferul de proceduri în materie penală poate fi definit ca acea formă de cooperare judiciară 

internaţională în materie penală pin care, la cererea unui stat (solicitant), un al stat (solicitat) preia 
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exercitarea urmăririi penale sau a judecăţii împotriva unei persoane acuzată de săvîrşirea unei 

infracţiuni pe teritoriul statului solicitant, daca statul solicitat are competenţa de a exercita urmărirea, 

potrivit unuia din principiile aplicării legii penale în spaţiu. 

Transferul procedurii penale poate fi solicitat numai dacă statul solicitat are competenţa de 

jurisdicţie în cauză sau extrădarea nu poate fi solicitată ori, în cazul în care s-a solicitat extrădarea, 

cererea a fost respinsă. 

Transferul procedurii penale se solicită de organul de urmărire penală competent, daca 

procedura se referă la activitatea de urmărire penală, sau de către instanţa pe rolul căreia se află cauza 

în primă instanţă, dacă procedura se referă la activitatea de judecată. Cererea de transfer al procedurii 

penale este formulată în baza încheierii prin care instanţa competentă dispune motivat transferul [5, 

p. 345]. În acest sens, instanţa competentă să soluţioneze cauza în primă instanţă sau instanţa pe rolul 

căreia se află cauza,după caz,verifică dacă sînt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru a se 

dispune transferul procedurii penale. 

Încheierea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare, pentru cei prezenţi sau 

de la comunicare, pentru cei în lipsă. Încheierea prin care se dispune transferul procedurii, suspendă 

termenul de prescripţie a răspunderii penale, precum şi continuarea procedurii penale începute,sub 

rezerva actelor şi demersurilor cu caracter urgent. 

După cum s-a mai menţionat anterior, o regulă (în zilele noastre mult atenuantă) în materia 

extrădării era şi aceea a neextrădării propriilor cetăţeni, specifică mai ales statelor care aparţin 

sistemului de drept continental. De asemenea, pot exista şi alte motive pentru care extrădarea nu poate 

fi acordată. Sau, nu se poate accepta ca o persoană care a săvîrşit o infracţiune să nu fie trasă la 

răspundere penală. În aceste situaţii, mai ales în cazul refuzului extrădării propriilor cetăţeni, singura 

alternativă, o constituie preluarea urmăririi penale sau a judecăţii.  

Cererea este elementul esenţial pentru existenţa transferului de proceduri. Prin cerere se 

exprimă voinţa statului solicitant de exercita propria jurisdicţie şi a delega cauza penală autorităţilor 

competente ale statului solicitat. În absenţa unei cereri, chiar dacă statul care refuză extrădarea pe 

motivul cetăţeniei începe din oficiu urmărirea faţă de persoana în cauză, nu se mai poate face vorbire 

de un transfer al procedurii, pentru că statul pe teritoriul căruia s-a săvîrşit fapta nu a înţeles nici un 

moment să renunţe la jurisdicţia sa asupra faptei şi persoanei în cauză şi va insista în obţinerea 

extrădării dacă persoana va fi localizată într-un alt stat sau o va urmări în cazul în care persoana va 

reveni de bună voie pe teritoriul acelui stat. 

Ca expresie a principiul non bis in idem, art. 3 din Convenţie [1] prevede dreptul statelor 

semnatare de a renunţa la angajarea unor proceduri în conformitate cu propria legislaţie în condiţiile 

în care făptuitorul este urmărit penal pentru aceeaşi infracţiune de către autorităţile altei părţi 

contractante. Orice decizie de renunţare la procedură este provizorie, însă doar pînă la pronunţarea 

unei hotărîri definitive într-un alt stat membru la convenţie. 

Procedura de transfer este reglementată în secţiunea a 2-a din Titlul III al Convenţiei [1]. În 

primul rînd, cum am menționat deja, trebuie să existe o cerere, cu precizarea că ea va fi formulată în 

scris. Cererea se transmite între Ministerele de Justiţie ale Statelor Părţi, cu excepţia cazului în care 

prin alte tratate s-ar prevedea comunicarea directă de către autoritătile statului solicitant către cele ale 

statului solicitat. 

În cazuri urgente, cererile şi comunicările necesare aplicării convenţiei pot fi trimise prin 

intermediul Organizaţiei Internaţionale a Poliţiei Criminale (Interpol). 

În temeiul art. 17 din Convenţie [1], este prevăzut că, în ipoteza în care cererea de transfer de 

procedură se întemeiază exclusiv pe prevederile art. 2 din convenţie, statul solicitat trebuie să 

informeze persoana acuzată despre formularea cererii de către statul solicitant cu scopul de a permite 

acesteia să îşi expună poziţia mai înainte de a se lua o hotărîre cu privire la admiterea sau respingerea 

cererii. 

La art. 18 alin. (l) se prevede că traducerea documentelor necesare în aplicarea Convenţiei nu 

este necesară şi că aceste documente sunt scutite de formalităţile de legalizare. Alineatul (2) al 

aceluaiaşi articol dă însă posibilitatea oricărui stat contractant ca, în momentul semnării sau depunerii 

instrumentului său de ratificare, printr-o declaraţie, să îşi rezerve dreptul ca documentele sus 
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menţionate să fie transmise însoţite de o traducere, posibilitate de care au profitat desigur toate statele, 

care au cerut fie traducerea în limba lor, fie în una din limbile oficiale ale Consiliului Europei. 

În ceea ce priveşte fondul cererii de transfer, convenţia stipulează că în cazul în care o persoană 

este suspectată de a fi comis o infracţiune potrivit legii unei părţi contractante, acel stat poate solicita 

altei părţi contractante să înceapă urmărirea în cazurile şi conform condiţiilor prevăzute de convenţie. 

Articolul 7 din Convenţie reglementează un principiu cunoscut în materia asistenţei juridice 

internaţionale, şi anume dubla incriminare a faptelor. Astfel, urmărirea nu poate fi exercitată în statul 

solicitat decît atunci cînd fapta în legătură cu care s-a solicitat începerea urmăririi ar fi infracţiune în 

cazul comiterii pe teritoriul acestui stat şi cînd autorul ar fi pasibil de o condamnare şi în baza legilor 

acestui stat [1]. 

O menţiune specială se acordă infracţiunilor comise de persoane învestite cu funcţii publice în 

statul solicitant sau infracţiuni săvîrşite cu privire la o persoană învestită cu o funcţie  publică, o 

instituţie publică sau un bun cu caracter public. Astfel, calitatea conferită potrivit legislaţiei statului 

solicitant va fi recunoscută și în statul solicitat. 

Convenţia enumeră în art. 8 cazurile în care o parte contractantă poate solicita altui stat membru 

să înceapă urmărirea: acuzatul are reşedinţa obişnuită în statul solicitat; acuzatul este cetăţean al 

statului solicitat sau acesta este statul său de origine; acuzatul execută sau urmează să execute o 

pedeapsă privativă de libertate în statul solicitat; acuzatul face obiectul în statul solicitat al unei 

urmăriri juduciare pentru aceeaşi infracţiune sau pentru alte infracţiuni; dacă se consideră că 

transferul urmăririi este justificat prin interesul de a descoperi adevărul şi, mai ales, dacă elementele 

de probă cele mai importante se găsesc în statul solicitat; dacă se consideră că executarea unei 

eventuale condamnări în statul solicitat este susceptibilă să amelioreze posibilităţile de reintegrare 

socială a condamnatului; dacă se consideră că prezenţa acuzatului la audieri nu poate fi asigurată în 

statul solicitat; dacă statul solicitant consideră că nu este în măsură să execute o eventuală 

condamnare, chiar atunci cînd are calea extrădării, şi că statul solicitat este în măsură să o facă. 

Se observă că enumerarea este exemplificativă şi nu trebuie înţeleasă în sensul că este necesară 

îndeplinirea cumulativă a tuturor cazurilor de la lit. a) la lit. H)). 

Articolul 9 din Convenţie reglementează principiul potrivit căruia soluţionarea cererii de 

transfer de procedură se face în conformitate cu legislaţia internă a statului solicitat. 

Motivele obligatorii de refuz al cererii sunt următoarele: cererea nu este conformă cu 

dispoziţiile art. 6 alin. (l) şi ale art. 7alin. (l); exercitarea urmăririi este contrară dispoziţiilor art. 35 

din convenţie (care instituie regula non bis in idem - nici o persoană nu poate fi condamnată de două 

ori pentru aceeaşi faptă); la data menţionată pe cerere prescripţia este împlinită în statul solicitant,în 

conformitate cu legislaţia acestuia [1]. 

Aceste motive de refuz obligatoriu conduc la revocarea acceptării cererii, dacă sunt descoperite 

după ce s-a emis o decizie de a admite solicitarea unui alt stat. 

Principalul efect al formulării cererii de transfer de procedură în statul solicitant constă în aceea 

că acest stat nu mai poate să procedeze la urmărirea persoanei pentru fapta care a motivat cererea sau 

să mai execute o hotărîre pronunţată anterior. 

Statul solicitant îşi recapată dreptul de urmărire şi de executare dacă statul solicitat nu dă curs 

cererii în cazurile prevăzute de art. 10 şi 11 din Convenţie, precum şi dacă statul solicitat revocă 

acceptarea în cazurile prevăzute de art. 12 din Convenţie. 

De asemenea, statul solicitant reia dreptul de urmărire în situaţia în care îşi retrage cererea mai 

înainte ca statul solicitat să îl informeze cu privirea la hotărîrea adoptată. 

Principalul efect al cererii de transfer de procedură în statul solicitat constă în faptul că 

Autorităţile acestui stat devin competente să procedeze la urmărirea persoanei pentru fapta indicată 

în cerere. 

Un aspect foarte important vizează prescripţia urmăririi penale. 

Astfel, în Convenţie se prevede că termenul de prescripţie atît în statul solicitant, cît şi în statul 

solicitat se prelungeşte cu 6 luni. Orice act întrerupător de prescripţie valabil întocmit în statul 

solicitant are aceleaşi efecte în statul solicitat şi invers. De asemenea, se impune sublinierea că 
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sancţiunea aplicabilă infracţiunii deduse urmăririi din cererea de transfer este prevăzută de legislaţia 

internă a statului solicitant. 

În cazul în care competenţa statului solicitat se bazaează exclusiv pe prevederile art. 2 din 

Convenţie, pedeapsa aplicabilă nu poate fi mai severă decît cea prevăzută de legea statului solicitant. 

Se mai prevede că orice act de procedură îndeplinit în statul solicitant în conformitate cu 

reglementările sale interne are aceeaşi valoare în statul solicitat ca şi cum ar fi fost îndeplinit de către 

autorităţile acestui stat. 

Convenţia reglementează şi posibilitatea că statul solicitat să ia, la cererea statului solicitant, o 

serie de măsuri provizorii. Cea mai importantă dintre acestea o reprezintă arestarea preventivă. 

Măsura arestării preventive poate fi dispusă, potrivit art. 27 dacă: legea statului solicitat autorizează 

detenţia preventivă pentru infracţiunea respectivă există motive să se creadă că învinuitul va dispărea 

sau va crea un pericol de distrugere a probelor.  

În cererea de arestare preventivă se va menţiona existenţa unui mandat de arestare sau a oricărui 

act avînd aceeşi forţă emis în conformitate cu legea statului solicitant, se va face o descriere a situaţiei 

de fapt şi a textului legal aplicabil şi vor fi transmise date de identificare cît mai precise ale 

învinuitului [3]. 

O persoană arestată preventiv în temeiul convenţiei poate să fie eliberată dacă statul solicitat nu 

a primit cererea de urmărire în termen de 18 zile de la data arestării. 

Mai mult, măsura încetează şi în cazul în care în documentele care însoţesc cererea de urmărire 

nu au fost primite de către statul solicitat într-un termen de 15 zile de la primirea cererii de urmărire. 

Ca şi în materia extrădării, măsura încetează de drept la expirarea unui termen de 40 de zile de 

la luarea ei dacă statul solicitat nu primeşte cererea de urmărire şi documentele în sprijinul acesteia. 

Republica Moldova a formulat următoarele declaraţii: în baza art. 13 paragraful 3, Republica 

Moldova declară că toate cererile formulate în faza de urmărire penală vor fi adresate Procuraturii 

Generale, iar cele în faza de judecată vor fi adresate Ministerului Justiţiei; în baza art. 18 paragraful 

2, Republica Moldova declară că cererile formulate în temeiul prezentei convenţii şi documentele 

anexate vor fi trimise autorităţilor Republicii Moldova însoţite de o traducere în limba moldovenească 

sau în una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei; în baza art. 40 paragraful 1, Republica 

Moldova declară că, pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, 

prevederile convenţiei se vor aplica doar pe teritoriul controlat efectiv de autorităţile Republicii 

Moldova; în baza art. 4l paragraful 1, Republica Moldova declară că: 

- va refuza o cerere de urmărire, dacă apreciază că infracţiunea are un caracter pur religios,  

conform lit.a) din anexa nr. 1; 

- va refuza o cerere de urmărire pentru o faptă a cărei sancţionare, conform propriei  

legislaţii, este de competenţa exclusivă a unei autorităţi administrative, conform lit. b) din anexa 

nr. 1; 

- nu va aplica prevederile art. 30 şi 31 pentru o faptă a cărei sancţionare, conform propriei  

legislaţii sau legislaţiei unui alt stat, este de competenţa exclusivă a unei autorităţi 

administrative, conform lit.g) din anexa nr. 1 [3]. 

În baza art. 41 paragraful 1, în conformitate cu anexa nr. 2, Republica Moldova declară că 

termenul „resortisant” înseamnă cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin şi apatrid cu permis 

de şedere în Republica Moldova [4]. 

Unii savanți susţin că prevederile Convenţiei conţin dispoziţii interesante care implică 

cooperarea statelor semnatare în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor, de către 

autorităţile judiciare ale statului contractant cu care are legătură prin cetăţenie, reşedinţă obişnuită 

etc., pentru fapte penale săvîrşite pe teritoriul altui stat contractant. 

Autorul V. Păvăleanu, destul de succint, dar, totodată detaliat a abordat aspectele principale 

care constituie esenţa şi obiectul principal al Convenţiei [7, p. 123]. 

Este de menţionat că unele aspecte ale problemei în cauză au fost abordate şi de S. Furdui, care 

menţionează că în perioada ianuarie 2019 - septembrie 2020 de către Ambasada Statelor Unite ale 

Americii în Moldova, Oficiul Consilierului pentru Probleme Juridice şi Curtea Supremă de Justiţie a 

Republicii Moldova, juriştii independenţi, contractaţi de Oficiul de Dezvoltare, Asistenţă şi Trening 
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pentru Procurorii din Străinătate (OTDAT) au efectuat o analiză profundă a dosarelor penale care ţin 

de traficul de fiinţe umane. 

Urmare a analizei practicii judiciare s-a constatat că în cauzele penale privind infracţiunile de 

trafic de persoane reglementarea juridică referitoare la asistenţa juridică internaţională în materia 

respectivă este insuficientă, nu sînt utilizate le nivelul corespunzător adresările prin comisie rogatorie, 

căutarea şi extrădarea persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, citarea persoanelor (martorilor, 

experţilor şi persoanelor urmărite) aflate în străinătate, pentru a se prezenta la urmărirea penală sau 

în instanţa judecătorească în vederea audierii sau confruntării, transmiterea înscrisurilor, datelor şi 

informaţiilor, comunicarea actelor de procedură, alte acţiuni prevăzute de legislaţie [6, p. 243]. 

Utilizarea insuficientă a mecanismului asistenţei juridice internaţionale conduce la faptul că 

sînt trase la răspundere penală doar cei mai neînsemnaţi traficanţi (instigatorii sau complicii), 

persoanele care racolează, adăpostesc sau transferă victimele.  

Datorită pasivităţii colaborării internaţionale dintre organele de resort, rareori, sînt trase la 

răspundere penală persoanele care nemijlocit exploatează victimele (autorii) şi, practic, niciodată 

acele persoane care, deşi nu sînt implicate direct în exploatarea victimei, dirijează activitatea 

criminală şi obţin veniturile principale de pe urma traficului de persoane (organizatorii). 

În asemenea situaţie, traficul de persoane înregistrează o creştere extensivă pe plan 

internaţional, cu profunde conotaţii de ordin social şi economic, demonstrînd încălcarea gravă a 

drepturilor fundamentale ale omului. Infracţiunile respective, datorită mobilităţii foarte mari şi 

intensităţii circulaţiei peste frontierele de stat a persoanelor şi bunurilor, implică internaţionalizarea 

reţelei criminale. 

Din păcate, multe state nu au ratificat, din diferite considerente, Convenţia europeană privind 

transferul de proceduri în materie penală. 

În relaţia cu statele care nu sunt parte la convenţie, se pot utiliza, de la caz la caz, fie prevederile 

privind preluarea urmăririi penale din tratatele bilaterale, fie prevederile ce dau expresie principiului 

aut dedere,aut judiciare din convenţiile multilaterale de extrădare sau care conţin dispoziţii privitoare 

la extrădare sau se poate face aplicarea art. 21 „Denunţul în scopul urmăririi,, din Convenţia 

europeană de asistenţă judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959 [2]. 

Dintre tratatele bilaterale care conţin dispoziţii în materie menţionăm: Tratatul dintre Republica 

Moldova și România privind asisteţa juridică în materie civilă şi penală, semnat la Chişinău la 6 iulie 

1996 şi ratificat prin Legea nr.177/1997, care, în partea a IlI-a, Capitolul III reglementează transferul 

urmăririi penale. 

Există şi state care nu permit transferul de procedură în materie penală. Dintre acestea, trebuie 

mentionate Statele Unite ale Americii [6, p. 246]. 

Transmiterea procedurilor represive 

Ca urmare a Recomandării Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 29 ianuarie 1965 

privitoare la reglementarea conflictelor de competenţă în materie represivă au fost examinate 

propunerile şi hotărîrile privitoare la problemele criminale. 

Necesitatea elaborării unei astfel de convenţii în această materie s-a impus ca urmare a 

constatării problemelor complexe ridicate de sentinţele străine şi de executarea lor, astfel că o soluţie 

satisfăcătoare nu putea ignora fazele procedurii penale care preced pronunţarea sentinţei şi executarea 

acesteia. Era de dorit, deci, să extindă cooperarea europeană şi la problemele deosebit de complexe 

ale determinării competenţei între mai multe state, în materie de urmărire penală, şi să se organizeze 

transmiterea procedurilor represive de la un stat la altul înainte ca sentinţa să fie pronunţată [7, p. 

126]. 

Complexitatea acestor probleme se explică prin natura însăţi a dreptului penal tradiţional, care 

este puternic impregnat(îmbibat) de principiul suveranităţii teritoriale a statului. Tribunalele represive 

aplică aproape invariabil propriul lor drept penal. Problemele de drept penal sunt, în consecinţă, mai 

dificile decît cele ale altor sectoare juridice în care conflictele de legislaţie pot fi rezolvate prin 

aplicarea dreptului străin de către tribunalele naţionale sau prin armonizarea dispoziţiilor juridice în 

cauză [9, p. 75]. 
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În cea mai mare parte a statelor,dispoziţiile referitoare la aplicabilitatea dreptului penal joacă 

un rol dublu. Ele determină pe de o parte legea penală care trebuie să fie aplicată de către tribunale în 

cazul unei infracţiuni care ţin de competenţa naţională şi fixează, pe de altă parte criteriile folosite 

pentru limitarea acestei competenţe. 

Doctrina face următoarele distincţii între un anumit număr de categorii de competenţe în 

materie represivă: 

Competenţa teritorială a statului în care infracţiunea a fost comisă. 

Din motive evidente de apărare socială şi de ordine publică, fiecare stat se declară competent 

pentru a reprima infracţiunile comise pe teritoriul sau competenţa stabilită pe această bază este, în 

acelaşi timp, de ordin legislativ şi judiciar. Atunci cînd o infracţiune a fost comisă pe teritoriul unui 

stat, tribunalele represive ale acestuia sunt competente şi, potrivit regulei generale admise, dreptul 

penal intern este aplicabil în mod absolut şi fară nici o restricţie. 

Un studiu de drept pozitiv în vigoare în diferitele state membre ale Consiliului Europei a acuzat 

o tendinţă generală de extindere a interpretării regulii locus delicti commissi. Acesta prezintă un grav 

inconvenient - cel al pericolului multiplicării cazurilor de concurenţă în tre state şi, în consecinţă, a 

cazurilor de conflicte pozitive în materie de competenţă şi de legislaţie. 

Soluţia nu poate fi găsită decît în acorduri internaţionale prin care statele contractante se 

angajează să armonizeze exercitarea puterii lor de represiune. 

Competenţa teritorială poate fi stabilită după reguli diferite. Ea poate fi fondată pe actul penal 

(aşa - numita „teorie a acţiunii) sau pe rezultat ori, uneori, pe combinarea acestor doua elemente. 

„Teoria acţiunii,, consideră statul pe teritoriul căruia activitatea criminală a avut loc ca fiind singurul 

care are interes în reprimarea acestei activităţi. Totuşi, statul pe teritoriul căruia infracţiunea şi-a 

produs efectele sale poate, în împrejurări particulare, să fie interesat în reprimarea acesteia şi să 

revendice chiar un interes mai direct. 

Dreptul penal internaţional a evoluat către concurenţa celor două competenţe, în prezent 

majoritatea sistemelor juridice - cel puţin cele ale statelor membre ale Consiliului Europei - recunosc 

competenţa atît a statului de acţiune, cît şi a statului de rezultat [8, p. 251]. 

a) Competenţa bazată pe principiul persoanalităţii, cu cele două aspecte: 

- principiul persoanalităţii active, fondat pe ideia că cetăţenii unui stat sunt supuşi legilor sale 

chiar cînd se află în străinătate, că un stat este atins în reputaţia sa prin infracţiunile comise de aceştia 

în străinătate, că legea statului al cărui cetăţean este o persoană este cea pe care o cunoaşte cel mai 

bine şi că urmărirea acestei persoane de către statul său constituie corolarul(ideie ce decurge din alta) 

necesar al neextrădării sale. 

- principiul personalităţii pasive, care extinde autoritatea judiciară şi legilativă a statului la 

actele comise în străinătate împotriva cetăţenilor săi. Acest principiu identifică interesele victimei cu 

cele ale statului a cărui cetăţenie o posedă [9, p. 85]. 

b) Compenţa exercitată de către stat pentru reprimarea atentatelor la suveranitatea şi securitatea 

sa. Dreptul pozitiv al statelor membre ale Consiliului Europei conţine dispoziţii care abilitează 

tribunalele lor să judece infracţiunile contra securităţii, independenţei, organizării politice şi chiar 

structurii administrative a statului. Aceste măsuri autotprotectoare sunt bazate pe tradiţii şi rezultă din 

imposibiliatatea de a cere cu succes extrădarea autorilor acestui gen de infracţiuni din ţara lor de 

origine şi de a avea certitudinea că va fi angajată urmărirea penală împotriva lor în acest stat. 

c) Competenţa universală care decurge din necesitatea de a asigura securitatea anumitor valori 

fundamentale cărora fiecare stat le acordă o egală importanţă, valori fundamentale care sînt protejate 

prin codurile penale sau convenţiile internaţionale şi prin reguli generale de drept internaţional [8, p. 

253]. 

În general, se recunoaşte în doctrină că aceste competenţe enumerate anterior nu permit 

întotdeauna să se asigure reprimarea tuturor infracţiunilor. 

În acest fel, pentru a se evita ca un delicvent care a comis o infracţiune în străinătate să rămînă 

nepedepsit, este necesar să se prevadă o competenţă subsidiară în favoarea acestui stat. 

Limitările general admise în materie de competenţă subsidiară sunt următoarele: nu poate fi 

încredinţată unui stat decît faţă de infracţiunile comise în străinătate, care nu pot fi urmărite, după 
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legea acestui stat, de către un delicvent a cărui extrădare este fie imposibilă, fie inoportună; nu se 

aplică infracţiunilor politice sau conexe acestora; infracţiunea trebuie, de asemenea, să se constituie 

un act pedepsibil în locul în care a fost comisă; un stat nu poate, în general, exercita o competenţă 

subsidiară, decît dacă urmărirea a fost cerută de la unul din statele avînd o competenţă originară. 

 

CONCLUZII 

Gеnеrаlizând cеlе еxpusе, cоncluziоnăm că, este necesară intensificarea şi aprofundarea 

asistenţei juridice internaţionale în materie penală pe infracţiunile de trafic de persoane. Aplicarea 

Convenţiei europene privind transferul de proceduri în materie penală impune necesitatea cunoaşterii 

profunde, interpretării corecte a prevederilor ei, de aceea este necesar a se dezvolta mecanismul de 

aplicare a procedurilor prevăzute de convenţie, îndeosebi în cazul infracţiunilor transnaţionale. 

 

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 

1. Convenţia Europeană privind transferul de proceduri în materie penală, adoptată la 

Strasbourg la 15.05.1972, ratificată prin Legea Republicii Moldova, nr. 320 -XVI din 03.11.2006 în 

vigoare pentru Republica Moldova din 21.09.2006. În: Tratate internațional (ediţia oficială), 2006 

vol. 35, 234 p. 

2. Convenţia Europeană de asistenţă judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la  

20.04.1959, ratificată prin Legea Republicii Moldova, nr. 320-XVI din 03.11.2006 în vigoare 

pentru Republica Moldova din 24.11.2006. În: Tratate internațional (ediţia oficială), 2006 vol. 33, 

246 p. 

3. Legea Republicii Moldova nr. 320-XVI din 03.11.2006 pentru ratificarea Convenţiei 

europene privind transferul de proceduri în materie penala. În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova din 24.11.2006. 

4. Legea Republicii Moldova nr. 371 din 01-12-2006 cu privire la asistenţa juridică 

internaţională în materie penală. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 14-17 art. 42 din 

02.02.2006. 

5 Angel, I. M. Tratat internaţional şi dreptul intern. Bucureşti: Lumina Lex, 1999. 465 p.  

6. Boroi A., Rusu I. Cooperarea judiciară internaţională în materie penală. Bucureşti: Lumina 

Lex, 2008. 632 p. 

7. Păvăleanu V. Organizația urmăririi infracțiunilor și transferul de proceduri în materie penala 

la nivel comunitar. În: Dreptul, 2001, nr. 10, pp. 120-128. 

8. Mrejeru T., Mrejeru B. Cooperarea judiciară internațională în materie penală. Bucureşti: All 

Besk, 2015. 376 p. 

9. Lungu V. Cooperarea juridică internațională în materie penală. Monografie. Chișinău: 

Tipografia Centrală, 2011. p. 116. 

 

  



536 

CZU: 343.352 
 

OBJECTIVE OR PERCEPTION - BASED? TOWARDS A BETTER COMPREHENSION 

OF CORRUPTION MEASUREMENT 

 
R. MUNTEANU1, V. BUTMALAI2 

1Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
2Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, People’s Republic of China 

 

Abstract. Corruption is a multidimensional phenomenon difficult to measure. Finding the 

methods for effectively measuring the extent of corruption has been the subject of much attention and 

many studies among scholars and professionals. Despite the fact that accurately assessing corruption 

is inherently impractical, there is a consensus that measuring corruption is nonetheless conceivable. 

The existing measurement approaches can be mainly categorized into two groups:  fact-based 

(objective) measurements and perception-based (subjective measurements). This paper addresses the 

doubts as to whether and to what extent these approaches are able to provide a valid and reliable 

picture of corruption.  

Key words: corruption, objective/subjective measurement, perception of corruption 

 

INTRODUCTION 

The problem of corruption is probably as old as the government itself (Campbell, 2013), and 

no country is likely to be immune from corruption issues (Shleifer & Vishny 1993). A review of the 

literature of the main works that have studied the phenomenon of corruption indicates that this 

concept has been defined in different ways. Among the various definitions, some seemed relevant to 

us, such as those of Bardhan (1997) or Tanzi (1998), who qualified this phenomenon as a form of 

abuse of public power for private benefit. Moreover, the most common definition has been put 

forward by the World Bank, which states that corruption is "the abuse of public office in order to 

obtain a private advantage." Palmier's definition (1983) is similar to that of the World Bank in 

considering it as "the use of a public office for the benefit of private interests."  

There has undoubtedly been a heightened awareness of corruption issues over the past decades. 

Further analysis shows that this heightened awareness of corruption is the result of a dual process: 

• a "vertical process" on the one hand, with growing demand from the international community 

for transparency and accountability. The UN system, aid institutions, the European Union, the OECD, 

development banks, and civil society organizations like Transparency International play a key role in 

this evolution, for various reasons, including ideological and political (pressure from taxpayers in 

developed countries); 

• a “horizontal process” on the other hand, with increasing demand from public sector users of 

transparency and assumed accountability, in sectors such as customs, banking, finance, and health, 

of course, but also in other sectors, including education. Technical advances in mass communication 

and the Internet have encouraged this development by contributing to the wider dissemination of 

information. 

Along with the growing concern and awareness of corruption, a very important question arises: 

is it possible to measure corruption, and if so, how to do it? As all other social phenomenon, 

corruption is a reality that contains the possibility of progressive evolution, depending on the 

conditions of existence of a certain society. The direction in which corruption will evolve can be to a 

certain extent predicted, taking into account the causes that generate it, the impact on the socio-

economic and political life of the state, as well as the attitude of civil society towards this 

phenomenon. At the same time, it is necessary to be aware that in the case of corruption, there is a 

series of variables, the evolution of which is impossible to predict in the long run.  

 

METHODOLOGY 

For writing this paper the methodology we used relied on a desk research (or documentary 

research) of prominent authors and studies in the area of corruption and corruption measurement. 
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Thus, through desk research, we aimed at collecting, summarizing and analyzing existing theoretical 

and empirical works as to provide a clear enough perspective on the topic under discussion and the 

key related issues. For reaching this objective, the following methods of scientific knowledge were 

applied in the process of drafting the article: analysis, synthesis, the use of logic and reasoning, 

deductive and inductive method, comparison, etc.   

Methods of measuring corruption. The same as all contested concepts, corruption is hard to 

measure. Over the past years the corruption measurement and assessment has become a growing 

empirical field. In order to correctly diagnose problems and monitor the results, the measurement of 

corruption is required so as to ensure the success of the fight against the phenomenon.  

Depending on its various purposes, Kaufmann et al. (2007) identified three main approaches to 

the measurement of corruption:  

by obtaining the informed views of relevant stakeholders, such as by surveys of public officials, 

business entities, institutional agencies and individuals;  

by tracking the profiles of national entities that can highlight opportunities for corruption, such 

as through procurement processes, budget transparency, and administrative frameworks and 

by scrutinizing targeted projects such as financial audits, comparative reports and spending 

transparency. 

These approaches can be mainly categorized into two groups: objective measurements and 

subjective measurements (Urra 2007). Practically speaking, due to the scarcity of objective resources, 

the use of purely objective measurements to assess corruption is extremely rare. Even what scholars 

frequently consider an 'objective' measurement is, in many cases, still reliant on a perception-based 

indicator (Campbell 2013; Urra 2007), such as asking respondents whether or not they actually 

experience corruption. 

Until now most of the indicators used to assess corruption are based on subjective 

measurements, which are generally known as 'perceptions of corruption' (Campbell 2013; Olken & 

Pande 2012). Several indicators are currently available, but the CPI, developed and published 

annually by Transparency International, is considered one of the most powerful and widely-used 

indicators (Urra 2007). 

In this context, while objective indicators generally assess the extent of corruption by using 

evidence-based quantitative data, the most popular subjective proxy to date is the accumulation of a 

number of opinion polls on corruption (Campbell 2013; UNDP 2008).  

It is difficult to define the extent and form of corruption because of its very nature, its occult, 

illegal character, and its various components. However, it is possible to obtain useful information 

about its extent. The instruments for measuring corruption can identify several issues relating mainly 

to the nature of corruption, its causes, its seriousness, or its frequency. Several indices are based on 

respondents' perceptions and measure different aspects of corruption and classify countries according 

to the extent of this phenomenon. Moreover, and despite the fact that these indices are often criticized 

for their inability to measure actual corruption and for the fact that they stem from the prejudices of 

respondents without taking into account the changes and reforms that are taking place, they still 

remain valid and especially taken into account when it comes to deciding on the investments to be 

made and the relationships to be established with other countries.  

By referring to the UNDP report (2008), several indices measuring the extent of corruption can 

be detected, namely:  

The Business International (BI) index is based on surveys carried out among 

specialists/consultants. It ranks countries on a scale of one to ten, depending on the extent to which 

corruption or questionable payments are used in business transactions. 

The Corruption Control Index (CCI) is produced annually by the World Bank. This institution 

considers that good governance and the fight against corruption are also important in the quest to 

reduce poverty levels. The Corruption Control Index is annually updated for all countries according 

to the following indicators: (1) the frequency of additional payments required for getting things done, 

(2) corruption ‘effects on the business environment, and (3) the tendency of the country’s elites to 
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control the state. The CCI ranges from -2.5 to +2.5, whereas positive values indicate a greater control 

of corruption. 

The International Country Risk Guide (ICRG) index is produced by Political Risk Services. 

The index is based on expert opinion across 140 countries and is meant to capture: the extent to which 

government executives are likely to demand special payments, and lower-ranking officials expect to 

receive bribes in the form of bribes associated with the issuance of import and export licenses, foreign 

exchange controls, notices of assessment, police protection or requests for credits. It is based on 

estimates made by private firms that advise investors on "country risks" - that is, which is related to 

the probability that something to go wrong because the government of a state will suddenly take an 

unforeseen turn for political reasons, due to social conflicts or administrative incapacity.  

Corruption Perception Index. Another category of methods is focused on the use of subjective 

perception indicators, of which those compiled by Transparency International are probably the best 

known today. The data sources used by Transparency International differ from year to year, and lately, 

their diversity has increased, reaching the final index based on about 20 different indicators, extracted 

from about 13 international studies. The condition for inclusion is that the source provides a ranking 

of countries based on scores and that they reflect the perceived corruption in general, not by sectors 

of activity. The specific of this methodology is that Transparency International wants to provide as 

objective an estimate as possible of the level of corruption itself, not of the political risk associated 

with it or of the risk to which the companies that deal with it are exposed. The difference between the 

two methodologies is essential, and there is also a difference that depends on the variable degree of 

tolerance for corruption in various societies. The Transparency International index on perceptions of 

corruption is published annually and covers 180 countries. Several studies have validated the 

reliability of this index (Lancaster and Montiloa, 1997).  

As mentioned above, most of the existing indices measuring the extent of corruption (such as 

CPI or WGI), are perception – based. The data are collected mainly from surveys that measures 

peoples’ perception of corruption in their country. Why? First of all, objective criteria are hard to 

collect or they are too expensive for cross-country studies. Secondly, the few available objective data 

sources can be often misleading.  However, if the used surveys are constructed carefully and applied 

with great accuracy, the data obtained may reflect existing social realities better than objective 

measures. Nevertheless, we must not forget that perception-based indicators reflect people’s 

perceptions which, depending on various factors explained below, are not always a correct reflection 

of reality. 

Subjective vs objective measurement of corruption. The extensive use of perception to 

assess corruption may generate an ambivalent effect. On the one hand, many related entities―such 

as business entities, investors, risk consulting firms―may, to some extent, evaluate their business 

decisions and operations on the index of perceived corruption (Campbell 2013). On the other hand, 

it can intuitively be assumed that, particularly to those who are directly involved with corruption and 

governance issues, the perception of corruption is not adequate on its own. As Olken (2009) argues, 

although there is a positive relationship between reported corruption perceptions and objective 

measurements of corruption, these two variables cannot be interchangeably used to measure 

corruption. Consequently, examining perceptions of corruption to measure the extent of corruption 

may lead to misleading conclusions (Olken, 2009). Objective evidence on corruption, however, is 

exceptionally scarce. 

A critical weakness of the existing measurement tools resides in the lack of conceptual clarity. 

Sometimes, it appears unclear what the corruption indices actually tell us because the forms of 

corruption and their meaning can vary across countries (Thompson and Shah, 2008.) According to 

Transparency International, the initial objective of their perceptions based indicator was to raise 

awareness of corruption and to provide researchers with data for analyzing the causes and 

consequences of corruption (Knack, 2006). However, we must keep in mind that there are different 

forms of corruption and this is the core problem corruption measurements face. Besides the problem 

that it is not always clear what each of the different indicators used in the aggregated indices really 

measures, there is the problem that these different indicators measure different kinds of corruption.  
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 The subjective measurement of corruption has another significant weakness: a systematic bias 

encountered when collecting the necessary data. It is proved that a more accurate assessment of the 

extent of corruption is possible in developed countries where there is a more diverse and reliable 

range of data sources. In comparison, in less developed or developing countries, the measurement of 

corruption is based on a smaller number and less reliable sources of information. Therefore, it can be 

deduced that the subjective measures are more precise and accurate in countries where corruption is 

less spread and they are less reliable in places where an accurate measurement of corruption is needed 

the most (Knack, 2007).  

 One of the main critiques addressed to subjective measurements is that they reflect generic 

perceptions of corruption instead of objective realities. However, because of its illicit nature, 

corruption usually leaves no paper trail. In this case, the perception – based investigations are 

sometimes the only available information we have. While existing social norms might affect the way 

people perceive corruption, in practice this kind of bias in perceptions might not be very significant. 

Another critique accuses subjective data of being too unreliable for the accurate measurement of 

corruption. We can contradict this affirmation by mentioning that all the efforts to measure corruption 

using any kind of available data involve a certain element of uncertainty. No existing measurement 

is 100% reliable in the sense of giving precise results of corruption. This imprecision, to a certain 

degree, is common to both subjective and objective data.  

Another disputed point when it comes to subjective measurement is that high levels of perceived 

corruption can be destructive both at the social and individual levels. First, at the social level, 

perceptions of corruption may have worse effects than the corruption itself by cultivating a ‘culture 

of distrust’ towards related institutions (Melgar et al. 2010a). Perceived corruption also generates a 

cultural tradition that increases the pervasiveness of corruption (Cabelkova & Hanousek, 2004). In 

support of this idea, Mishler and Rose (2008) proposed the ‘echo chamber’ problem of perceptions 

of corruption. They outlined how the perceptions of national corruption linger as they are shaped by 

media reports or historical stereotypes and are then captured by, for example, the CPI as 'recorded 

facts'. These data then circulate, generating a vicious cycle where prevailing perceptions are 

reinforced without evaluation of their validity. 

As a result, estimates of the level of corruption in a given country are not always precise, 

efficient, valid, or reliable—a problem that has been documented for several countries and that 

undermines policy makers’ ability to assess whether and to what extent the anti-corruption policies 

that they design and implement are effective in curbing corruption. Given the importance of reducing 

corruption, precise analytical tools to track the level of corruption are needed. Yet, as we have already 

discussed, some of the best-known international measures of corruption meet challenges in providing 

accurate data concerning corruption levels across regions, countries and sectors. 

Conclusions. Generally speaking, corruption can be measured. The critical question remains as to 

how accurately. Neither objective nor subjective measures are perfect. Fact-based measurements 

seem to be the most precise, but they are difficult to obtain, and also they make cross-country 

comparison challenging since corruption has different definitions and meanings for different cultures 

and countries. Accordingly, perception-based or subjective measures rely mostly on perceptions 

rather than objective facts, and may not correctly reflect the concrete reality of corruption. 

Additionally, aside from measurement errors caused by biased perceptions, the subjective measures 

are hardly comparable across time even for the same country.  In other words, current indicators are 

imperfect proxies for assessing the actual extent and facets of corruption. Still, in spite of being well 

aware of the shortcomings of these measures and the need for better tools, we conclude by affirming 

that in the case of corruption measurement bad data is better than no data. 
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Summary. The present research analyzes the importance and nether necessity of the existence 

of order, which is related to a strategy of human self-preservation, to an acceptance of a balance that 

we, as individuals, have not yet found. And at the level of society, we have placed in concentric 

circles first: the social order with the highest limits, from which the politico-state order and the legal 

order are born, and from which, in turn, the law order, the public order is born, the central point of all 

these orders being the “individual”, who paradoxically is the only one who can give their true 

measure, because he represents their foundation, the essential goal. The order of law being the closest 

to the individual, it is also the one that can influence him the most. 

Keywords: legal order, social order, legal order, political order, politico-state order. 

 

INTRODUCERE 

Toate lucrurile în această lume țin de o anumită ”ordine”, chiar și atunci când aceasta arată mai 

mult a haos, pentru că esenţialul pentru orice ordine este că mai întâi să ai, și apoi să cunoşti bine 

motivaţia acesteia și scopul pe care vrei să-1 atingi prin impunerea ei. Da, este corect ”impunere”, 

pentru că orice ordine trebuie impusă, începând de la cea mai simplă până la cea mai complexă, chiar 

dacă mulţi dintre noi ar dori să transforme reacţia de acceptare într-o adevărată participare. 

Axa pe care se sprijină puterea politică în instaurarea unei ordinii de stat este principiul 

separației puterilor în stat. Astfel, după cum am menționat, orice ordine trebuie impusă prin forţă, iar 

forţa aparţine unei puteri anume. Ordinea de stat (ordinea politică) care urmăreşte ”conturul” unei 

ordine sociale ia naştere prin puterea legiuitoare, este executată și aplicată de puterea executivă și este 

administrată de puterea judecătorească. Echilibrul unei ordini de stat este dat în mod direct de 

echilibrul puterilor între ele, prin care se încearcă să se păstreze conturul unei anumite ordine sociale 

în deplin acord cu drepturile și interesele individului, esența ordinii de stat este principiul separației 

puterilor. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

În procesul cerccetării s-a folosit un şir de metode cum ar fi metoda istorică, metoda logică, 

metoda comparativă, dialectică, statistică.,s.a. Pe cale de consecință, modalitatea complexă de analiză 

a diverselor instituții juridice implică utilizarea tuturor metodelor de cercetare științifică, într-o 

formulă diferită, care reflectă contribuția personală la cercetarea instituției juridice a exproprierii. 

Propunerile și criticile se bazează pe o cercetare amplă a bibliografiei relevante, dar și pe 

jurisprudență, urmate de un studiu de drept comparat. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

O examinare atentă a ordinei de stat în România și Republica Moldova ne arată că aceste trei 

puteri, legislativă, executivă și judecătorească, nu sunt încă în echilibru, că fiecare dintre acestea își 

amplifică sau își reduc activitatea fiind departe de orice echilibru. 

De fapt puterea legislativă exagerează prin umplerea a mii de pagini cu legi care nu-și au 

originea într-o nevoie socială autentică și care de multe ori se contrazic sau sunt considerate la puţin 

timp de la adoptare ca fiind proaste și sunt iarăși schimbate, numărul mare al acestora anulând 

calitatea și eficiența lor. 

Puterea executivă exagerează la rândul ei prin emiterea de ”norme metodologice” date în 

aplicarea și executarea legilor, care de fapt modifică legile, pentru că aceste norme nu pot avea decât 

un caracter intern ce ține de organizarea executării legilor, ele fiind însă în mod greşit transformate 



542 

în adevărate părți ce complinesc legile adoptate de legislativ, și care sunt impuse indivizilor ca și niște 

legi, deşi nu au deloc acest caracter. 

Alături de cele două puteri, puterea judecătorească și-a redus îngrijorător activitatea de 

administrare a ordinei de stat la o simplă aparentă de legalitate. Această activitate de administrare, 

înseamnă ”administrarea legilor”, adică urmărirea în permanentă a legitimităţii sociale care reprezintă 

în mod esenţial scopul pentru care acestea au fost adoptate și pentru care trebuiesc respectate și 

executate, și nu în ultimul rând activitatea de reglare a societăţii în raporturile acesteia cu drepturile 

individuale ale oamenilor. Iar legitimitatea, este starea de conformitate a ordinei sociale cu ordinea 

politico-statală, a ordinei politico-statale cu ordinea de drept, și a ordinei de drept cu individul și 

drepturile fundamentale ale acestuia. 

Dacă aceste lucruri nu sunt reale, atunci este clar că echilibrul adus de cele trei puteri lipsește 

din principiul unei ordine sociale. 

Ordinea politico-statală vizează esenţa sistemului social-politic al unei anumite societăţi, 

caracterul puterii ei politice, postulând necesitatea ca indivizii să se supună cerinţelor de ordine ale 

sistemului (Rădulescu, S.M. 1994). Ordinea politico-statală nu poate fi strict planificată, deoarece în 

societate persistă devianţe, probleme sociale, perturbări. Ea e caracterizată în totalitatea ei de normele 

existente, de trăsăturile cele mai generale existente-n societate, de conflictele prezente. 

Anomia puterii, după cum menționează D. Bencheci, o regăsim în absenţa separării distincte a 

puterilor în stat, influenţa intereselor politice de conjunctură asupra factorului legislativ: incapacitatea 

traducerii în viaţă a unor legi, deoarece ele nu corespund realităţilor obiective social-politice şi 

economice (Bencheci, D. 2003). 

Ordinea politico-statală e emanaţia puterii, dar si a consensului social. Aspectul cel mai 

important al ordinii sociale e reprezentat de conservarea puterii care-şi impune autoritatea şi-şi 

promovează interesele prin intermediul instituţiilor de control social. 

Pentru a amplifica o ordine statală de sorginte democratică, puterea politică ar trebui să 

contribuie la realizarea unui şir de clauze: elaborarea procedeelor eficace, rezonabile pentru aplanarea 

şi reglarea conflictelor politice; un grad înalt de participare populară în problemele publice, paralel 

cu creşterea culturii civice şi politice; puterea să se bazeze pe loialitatea cetăţenilor; capacitatea de 

coagulare socială trebuie să se extindă şi să se îmbunătăţească în aceeaşi proporţie cu care creşte 

egalitatea participării politice; creşterea schimbărilor economice şi sociale profunde - progresul 

învățământului şi educaţiei, industrializarea, extinderea accesului la mass-media - ce duc la 

maturizarea conştiinţei politice, multiplică cerinţele politice, lărgesc participarea politică (Bencheci, 

D. 2003).   

Pentru existenţa juridică a unui stat nu este suficient ca acesta să posede un teritoriu şi o 

populaţie. Pe lângă aceste două elemente este nevoie şi de o guvernare efectivă, de o putere publică 

(Guceac, I. 2001). În literatura juridică şi politică, pentru desemnarea acestui ultim element al statului 

se utilizează fie termenul de „putere publică (de stat)”, fie cel de „autoritate publică”. Aici adăugăm 

că semnele enunțate sunt necesare pentru definirea politică și juridică a statului, însă nu putem admite 

că definindu-l doar din aceste perspective se poate asigura funcționalitatea și viabilitatea statului pe 

termen lung. Dacă aceste două laturi ale definirii statului sunt întrunite, pentru ca el să existe în mod 

continuu și să își poată asigura funcționalitatea politicului și juridicului în continuare, este absolut 

necesar o ordine juridică de asigurare a activității puterii politice. Baza normativă este absolut 

necesară și pentru că unul din semnele statului nominalizate mai sus, și anume populația să se bucure 

de drepturile și libertățile reglementate legal în mod eficient, de condiții de activitate reglementate 

juridic și care se desfășoară în baza regulilor prescrise obligatorii, ceea ce urmează a fi asigurat de 

autoritățile publice, tot prin intermediul elementelor ce constituie ordinea juridică a statului. În același 

timp, o ordine juridică eficientă întotdeauna va fi o premisă de determinare a populației să rămână pe 

teritoriul statului și să formeze în continuare acel semn indispensabil al statului. În condițiile 

ineficienței elementelor ce constituie ordinea juridică, în mod foarte simplu și inevitabil se ajunge la 

destrămarea statului (Neri, R. 1980). 
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În acest context, Ș. Tămaș definește puterea publică ca fiind ansamblul organelor de stat 

susceptibile de a lua decizii politice. Instituţii politice superioare create prin Constituţie, al căror statut 

este fixat prin legi (Parlamentul, Guvernul etc.) (Tămaș, S. 1996).  

Puterea politică se distinge de alte forme ale puterii prin aceea că ea se manifestă numai în 

societăţile în care există diferenţiere socială între cei ce conduc şi cei conduşi. Puterea publică are 

trăsăturile sale specifice: puterea publică este o putere juridică (are caracter normativ). Cei care o 

exercită sunt impuşi să exercite puterea prin elaborarea şi aplicarea normelor de drept; posedă 

calităţile de continuitate şi permanenţă. Prerogativele sale aparţin autorităţilor publice şi nu 

guvernanţilor; pretinde să exprime interesul întregii societăţi, deşi uneori se află în serviciul unei clase 

sociale sau unui grup social restrâns (stat capturat); este o putere organizată în mecanismul de stat. 

Elementele mecanismului de stat sânt bine structurate, sânt constituite dintr-un grup special de 

persoane investite cu atribuţii deosebite şi posibilitatea de a recurge la forţa de constrângere a statului. 

grupurile date sânt formate în modul prevăzut de legislaţia statului respective (Cîrnaț, T. 2003). 

Uneori, pentru a desemna ”puterea politică”, „puterea de stat” se utilizează termenul de 

„suveranitate”. Numeroase constituţii şi documente internaţionale nu echivalează noţiunea de 

„suveranitate” cu cea de „putere de stat”, ci o consideră un atribut al „poporului” sau al „naţiunii”. 

Deseori însă „suveranitatea” este utilizată pentru a sublinia calitatea supremă a puterii de stat 

(Drăganu, T. 2000).   

Or, din cele enunțate vedem cât de importantă este conexiunea dintre stat și drept, respectiv 

dintre stat  și ordinea juridică a acestuia. Mai mult decât atât, suveranitatea statului sau întinderea 

acesteia ne reprezintă indicele primordial al întinderii împuternicirilor statului de stabilire a ordinii 

juridice proprii fără influențe din exterior. 

În ceea ce privește suveranitatea statului și conexiunea acesteia cu ordinea juridică a statului, o 

reflectare teoretică bine pusă la punct a acestei probleme o regăsim în opera lui H. Kelsen, care 

reușește o analiză absolut inedită a conexiunii dintre suveranitatea statului și ordinea juridică ca 

fenomen indispensabil funcționării statului. 

În acest context, menționăm că pentru H. Kelsen, suveranitatea statului poate fi examinată 

exclusiv în raport cu ordinea juridică. Orice discuție referitoare la stat și suveranitatea acestuia trebuie 

dusă prin prisma personificării ordinii juridice a statului, întrucât anume ordinea juridică este o 

expresie, o consecință sau un efect al statului și nicidecum nu invers. Dacă conceptul de suveranitate 

ar fi studiat exclusiv ca un fenomen normativ, atunci cum ar trebui acesta conceptualizat? Problema 

respectivă s-a soluționat prin abordarea dualistă a statului sau divizarea acestuia în două domenii: 

normativ și social-faptic. În partea ce ține de domeniul normativ sau de jure, statul este abordat ca un 

fenomen-creație a dreptului, sau altfel spus, o personificare juridică a unui fenomen social. Pe de altă 

parte, în ceea ce ține de domeniul de facto, statul este abordat ca un fenomen social sau obiect al 

cunoașterii cauzale (Kelsen, H. 2000). 

Astfel, H. Kelsen menționa că doar o ordine care nu se supune nici unei alte ordini, doar o 

ordine completă și împlinită care le supune și le include pe toate celelalte ordini posibile și existente 

este o ordine suverană. Astfel, statul în calitate de concept juridic este  suveran doar dacă coincide cu 

această ordine juridică completă sau comprehensivă (Kelsen, H. 2000).  

Teoriile constituționale convenționale găsesc a fi problematică identificarea suveranității cu 

dreptul în virtutea asocierii puterii de facto cu suveranitatea, adică asocierii unui fenomen pur 

normativ cu altul absolut real, de facto. 

Probleme se ivesc și dacă definim formal statul ca un obiect normativ ce aparține sau derivă din 

ordinea juridică existentă și totodată este o entitate legală - titular al obligațiilor de natură juridică ce 

derivă din aceeași ordine juridică (Steiner, V. F. 2003). Contradicția aparentă este soluționată prin 

personificarea fictivă a statului în două obiecte distincte ale cunoașterii: un sistem de norme obiectiv 

valide și un subiect ce își conformează comportamentul acestui sistem de norme în vigoare. De aici, 

derivă și o eventuală complicație a înțelegerii felului în care statul își poate stabili sie înseși norme 

juridice obligatorii a fi respectate, iar în acest sens, H. Kelsen (2000) afirmă că teoria care studiază 

fenomenul respectiv, trebuie pur și simplu să prezinte și cerceteze contradictorialitatea fenomenului 

dat într-o ordine consistentă din punct de vedere logic. 
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Tot H. Kelsen (2000) menționează în acest context că aceasta este o contradicție aparentă. 

Personificarea statului cu drepturi și obligații este doar o metaforă utilizată întru accentuarea unității 

normelor ce stipulează aceste drepturi și obligații. Menționând faptul că statul este deținător de 

obligații și despre acestea în parte ar însemna că ne referim la stat, care ca expresie antropomorfă a 

unității sistemului de norme legale este totodată un subiect legal cu responsabilități și îndatoriri 

proprii.  Kelsen menționează că a vorbi despre stat ca subiect al ordinii juridice și ca autoritate 

supremă, care totodată este ținut să se supună literei legii, reprezintă doar o mică imperfecțiune 

estetică, o ficțiune ce face posibilă elaborarea teoretică a statului care își elaborează sie însăși 

obligațiuni. 

Așa cum vedem din cele menționate, suveranitatea statului este în strânsă legătură și 

interdependență cu fenomenul ordinii juridice. Se ajunge chiar la catalogarea ordinii juridice drept 

suverană. Astfel, ordinea juridică a unui stat suveran este în consecință o ordine juridică suverană.  

Din perspectivele teoriei lui Kelsen, dreptul pozitiv este caracterizat ca fiind distinct de morală, 

politică, religie, natură etc. și independent în raport cu alte sisteme normative, ceea ce denotă 

componentele suveranității ordinii juridice (Kelsen, H. 2000).  

Astfel, ordinea juridică a statului suveran, sau ordinea juridică suverană a statului are 

proprietatea de a fi originală și de a nu reprezenta o derivată dintr-o oarecare altă ordine juridică. 

Totuși, în contextul creării și funcționării Uniunii Europene, au apărut multipli oponenți care susțin 

că suveranitatea statelor ce devin sau vor deveni membri ai UE. va fi afectată, iar în consecință ordinea 

juridică a acestora nu va mai fi una suverană ci una derivată dintr-o ordine juridică superioară – 

ordinea juridică a Uniunii Europene. Ne vom referi la anumite detalii ce țin de combaterea acestor 

poziții în unul din compartimentele ulterioare ale lucrării. Iar în contextul prezentului compartiment 

dorim să menționăm, reiterând cuvintele lui B.Boutros Ghali, că o cerinţă intelectuală majoră a 

prezentului este să regândim problematica suveranităţii nu să-i slăbim esenţa… şi să recunoaştem că 

poate îmbrăca noi forme şi realiza mai multe funcţiuni (Boutros, B. G. 1992) 

Totuși, după H. Kelsen (2000), ordinea juridică poate fi originală exclusiv într-un sens pur 

normativ. A percepe statul ca o ordine, ba mai mult decât atât, ca o ordine juridică și a înțelege 

independența ca o specificitate a acestei ordini, înseamnă a recunoaște această ordine drept supremă 

și a accepta ideea că validitatea acesteia nu necesită dovezi suplimentare. 

Conform lui H. Kelsen el elaborează o construcție teoretică numită teorie normativă a 

suveranității, în baza căreia și noi putem găsi ordinea juridică ca o emanație a suveranității statului. 

De menționat că din perspective pur teoretice, ordinea juridică nu echivalează cu efectivitatea 

dreptului pozitiv, așa cum aparent am fi înclinați să credem. Conform teoriei lui Kelsen, sistemul care 

reprezintă ordinea juridică este un set de propoziții teoretice introduse din baza normativă, iar ordinea 

juridică în sine nu implică nicio formă de putere de facto (panu, M. 2009).  

 

CONCLUZII 

În concluzie, menționăm că ordinea politico-statală vizează esența sistemului social politic al 

unui stat, caracterul puterii politice, postulând necesitatea ca indivizii să se supună cerințelor de 

ordine a sistemului. Ordinea statală se referă la caracterul de stat național, suveran și independent 

prevăzut de Constituție, la modul de organizare a autorităților publice, la forma și gradul de 

guvernământ al statului ca trăsătură de bază. 

De asemenea menționăm că semnele fundamentale ale statului sunt necesare pentru definirea 

politică și juridică a statului, însă nu putem admite faptul ca definindu-l doar din aceste perspective 

să se poată asigura funcționalitatea și viabilitatea statului pe termen lung. Dacă aceste două laturi ale 

definirii statului sunt întrunite, pentru ca el să existe în mod continuu și să își poată asigura 

funcționalitatea politicului și juridicului în continuare, este absolut necesar o ordine juridică de 

asigurare a activității statului. Baza normativă este absolut necesară și pentru ca unul din semnele 

statului nominalizate mai sus, și anume populația să se bucure de drepturile și libertățile reglementate 

legal în mod eficient, de condiții de activitate reglementate juridic și care se desfășoară în baza 

regulilor prescrise obligatorii, ceea ce urmează a fi asigurat de autoritățile publice, tot prin intermediul 

elementelor ce constituie ordinea juridică a statului. În același timp, o ordine juridică eficientă 
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întotdeauna va fi o premisă de determinare a populației să rămână pe teritoriul statului și să formeze 

în continuare acel semn indispensabil al statului. În condițiile ineficienței elementelor ce constituie 

ordinea juridică, în mod foarte simplu și inevitabil se ajunge la destrămarea statului. 

Astfel, suveranitatea statului sau întinderea acesteia ne reprezintă indicele primordial al 

întinderii împuternicirilor statului de stabilire a ordinii juridice proprii fără influențe din exterior. 
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Summary: This thesis is dedicated to the comparative analysis and research of one of the 

important institutions of the civil right – right of property, especially under the aspect of the modes 

of the right of ownership acquiring. Based on the surveys and research made, it was asserted that the 

freedom and private property are the indispensable values of the human existence. Since being a 

supreme value of the democratic society, the private property must be respected regardless of the 

legal form of administration. The right of property is the fullest real right, since it is a unique 

subjunctive law, which confers three attributions to the proprietor.All national regulations on the 

modes of the right of ownership acquiring are analyzed and researched as compared to the 

international regulations; also, the term of “the modes of the right of property acquiring” is defined 

in the thesis.     

Keywords: The right of Defense, Safeguarding the rights, Right of property, The system 

counts, Which confers three attributions to the proprietor.  

 

INTRODUCERE 

Actualitatea şi scopul prezentului articol constă în efectuarea unei investigaţii complexe a 

problemelor ce rezultă din garantarea și protecția dreptului de proprietate, motivarea necesităţii 

reglementării exprese, prin instituirea normelor juridice, a instituţiei proprietăţii publice, proprietății 

private și proprietății intelectuale, ceea ce, actualmente, este lipsă în legislaţia autohtonă, în special 

în legislaţia civilă a Republicii Moldova, însemnătatea actelor juridice, ca standard și practice în 

Republica Moldova fiind definite actele juridice civile în diferite forme, fiind un temei fundamental 

al cetățeanului de a-și realiza dreptul prevăzut de Constituția R.M., cît și în alte acte normative în 

vigoare[1]. 

În perioada de constituire a statalităţii, în Republica Moldova au fost efectuate reforme în 

diferite domenii sociale, care au condiţionat şi modificări radicale ale actelor legislative. De o 

semnificaţie aparte sunt modificările legislative privind dreptul de proprietate, deoarece ea a fost şi 

va rămâne piatra de temelie a societăţii, jucând un rol deosebit în evoluţia acesteia.  

Garantarea și protecția dreptului de proprietate reprezintă o instituţie multifuncţională ce s-a 

dezvoltat de-a lungul timpului, care are o natură complexă şi necesită o studiere minuţioasă, astfel 

reprezentînd principalul şi cel mai complet drept asupra unui bun imobil. 

Pentru unele bunuri imobile, legea stabilește expres că dreptul de proprietate trece la cealaltă 

parte din momentul înregistrării acestui drept în Registrul bunurilor imobile[2].  

Rezultatele prezentate se referă la trecerea dreptului de proprietate de la un proprietar la altul în 

baza actelor juridice civile autentificate și înregistrate, în corespundere cu legislația în vigoare.  

Scopul cercetării este garantarea și protecția dreptului de proprietate care servesc drept temei de 

apariție a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile. 

Pentru realizarea scopului propus, au fost înaintate următoarele obiective: de a studia condițiile 

stabilite de lege, care trebuie să le îndeplenească actele juridice civile, încheiate pentru a fi valabile 

și pentru a putea produce efectele dorite, în baza cărora oamenii să-ți poată satisface necesitățile și 

nevoile materiale și spirituale prin procurarea unui teren în propeiatate, ori obținerea dreptului de 

proprietate în urma schimbului, corect efectuat. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

La realizarea cercetărilor, s-a folosit metoda științifică generală și metoda logică 

comparativă, inductivă,deductivă, dialectică, statistică, logico-juridică. 
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Constituţia Republicii Moldova consacră expres, într-un articol aparte, dreptul la proprietate 

privată și protecţia acesteia.  

Nici, Legislaţia civilă autohtonă nu reglementează expres proprietatea privată, dar în mod 

simplificat, enumeră, în art. 500 alin. (1) din Codul Civil al Republicii Moldova (2020) garnțiile 

acesteia (art. 501 CC al RM) și atributele lui[2].  

Conform alin. (1) al art. 46, dreptul la proprietate privată, precum și creanţele asupra statului, 

sunt garantate.   

Prevederea evidenţiază:  

1) conţinutul dreptului la proprietate privată;  

2) garantarea dreptului de proprietate și a creanţelor asupra statului.  

În doctrină dreptul de proprietate privată reprezintă acel drept real care aparţine persoanelor 

fizice şi persoanelor juridice, în virtutea căruia titularii exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra 

unor bunuri, mobile sau imobile, care se află în circuitul civil în condiţiile stabilite de legislaţia în 

vigoare. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

În baza rezultatelor obținute s-a constatat că proprietatea este o categorie economică ce reflectă 

relațiile dintre oameni în procesul de producție și de repartiție a bunurilor materiale. Fiind una dintre 

componentele indispensabile ale societății umane, proprietatea și dreptul la ea și-au găsit expresie în 

numeroase acte normative internaționale și naționale. 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului proclamă, în art. 17, că „orice persoană are 

dreptul la proprietate, atît singură, cît şi în asociere cu alţii. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar 

de proprietatea sa“[3]. 

Acest drept nu se regăsește expres în cele două pacte internaţionale ONU din 1966: Pactul cu 

privire la drepturile economice, sociale și culturale și Pactul cu privire la drepturile civile și politice. 

Totuşi, într-o formulare proclamatorie, art. 47 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile 

şi politice, ONU dispune că „nicio dispoziţie din Pact nu va fi interpretată ca aducînd atingere 

dreptului inerent al tuturor popoarelor de a beneficia şi de a se folosi pe deplin şi în mod liber de 

bogăţiile şi resursele lor naturale“. Art. 54 din Constituţia Republicii Moldova, „Restrîngerea 

exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.“ De asemenea, tot în sistemul ONU de protecție a 

drepturilor omului, dreptul de proprietate al oricărei persoane, atît singură, cît şi în asociere este 

recunoscut prin art. 5 lit. d) pct. V din Convenţia internaţională privind eliminarea 

tuturor formelor de discriminare rasială. 

Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, în primul său articol, reglementează protecţia dreptului de proprietate în sistemul 

internaţional, regional şi european de protecţie a drepturilor omului: „Orice persoană fizică sau 

juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decît 

pentru o cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale 

dreptului internaţional“.  

Constituția Republicii Moldova conține o serie de prevederi ce dezvăluie conținutul economic, 

social și juridic al proprietății. 

În articolul 9, Constituția consfințește principiile fundamentale privind proprietatea, stabilind 

că aceasta este publică și privată, iar în cuprinsul articolului 127 descrie mai detaliat aspectele legate 

de proprietatea publică și in proprietatea public fac parte bunurile ce aparţin Republicii Moldova cu 

drept de posesiune, de folosinţă și de administrare (de dispoziţie). Art. 127, alin. (4) al Constituţiei 

stabilește bunurile care fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice, și anume: bogăţiile de orice natură 

ale subsolului, spaţiul aerian, apele și pădurile folosite în interes public, resursele naturale ale zonei 

economice și ale platoului continental, căile de comunicaţie, alte bunuri stabilite de lege. 

În conformitate cu Legea Nr. 431 din 19-04-1995 privind statutul municipiului Chişinău baza 

economică a municipiului o constituie patrimoniul municipal, care serveşte drept sursă de obţinere a 

veniturilor şi de satisfacere a necesităţilor social-economice ale populaţiei.  
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În conformitate cu Legea Nr. 431 din 19-04-1995 privind statutul municipiului Chişinău baza 

economică a municipiului o constituie patrimoniul municipal, care serveşte drept sursă de obţinere a 

veniturilor şi de satisfacere a necesităţilor social-economice ale populaţiei.  

Proprietatea publică este de două tipuri: 

– proprietatea de stat, obiecte ale acestui tip de proprietate fiind: pămîntul; solul, apele, pădurile, 

alte resurse naturale; bunurile autorităţilor publice; valorile culturale și istorice; mijloacele bugetelor 

de stat; bunurile întreprinderilor de stat etc[4]. 

– proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, obiecte ale acesteia fiind: bunurile care aparţin 

autorităţilor locale, mijloacele bugetelor locale, fondurile locative și gospodăria comunală și de 

locuinţe ale autorităţilor locale etc. 

Din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale fac parte bunurile 

determinate de lege, precum și bunurile care, prin natura lor, sînt de uz sau de interes public. Interesul 

public implică afectarea bunului la un serviciu public sau la orice activitate care satisface nevoile 

colectivităţii fără a presupune accesul nemijlocit al acesteia la utilizarea bunului conform 

destinaţiei menţionate. Bogăţiile de orice natură ale subsolului, spaţiul aerian, apele și pădurile 

folosite în interes public, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, căile de 

comunicaţie, precum și alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice[5]. 

Atributele dreptului de proprietate publică (posesiunea, folosinţa, administrarea) se exercită în 

mod diferit, în funcţie de titularii tipului respectiv de proprietate și în raport cu bunurile care fac 

obiectul proprietăţii publice. 

Esenţial însă este faptul că, indiferent de titularul său, dreptul de proprietate publică trebuie să 

se exercite în interesul general, al întregului popor – interes naţional, sau al unui grup restrîns de 

locuitori dintr-o comunitate concretă – interes local. 

Printre principalele împuterniciri ale Guvernului în domeniul economiei remarcăm faptul că 

acesta exercită, din însărcinarea Parlamentului, funcţiile de proprietar al patrimoniului statului, 

creează condiţiile necesare pentru dezvoltarea tuturor tipurilor de proprietate şi reglementează, 

folosind mijloacele economice şi juridice, activitatea tuturor ramurilor economiei şi a subiecţilor 

proprietăţii pe teritoriul Republicii Moldova[6]. 

Avînd în vedere că prevederile art. 9 şi art. 127 din Constituţia Republicii Moldova sînt 

dezvoltate şi de Legea privind privind administraţia publică locală, este important de reliefat faptul 

că art. 4 din legea sus-amintită statuează că unităţile administrativ-teritoriale sînt persoane juridice de 

drept public şi dispun, în condiţiile legii, de un patrimoniu distinct de cel al statului şi al altor unităţi 

administrativ-teritoriale. 

Astfel, subiecţi ai dreptului de proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale sînt: 

autorităţile administraţiei publice a satului, comunei, oraşului, municipiului, raionului, Unităţii 

Teritoriale Autonome Găgăuzia, care exercită acest drept în numele colectivităţii din teritoriul unităţii 

administrativ-teritoriale respective.  

Reglementări privind atribuţiile subiecţilor vizaţi în raport cu dreptul la proprietate se conţin în 

Legea privind administraţia publică locală. 

Constituția Republicii Moldova consacră expres, în articolul 46, dreptul la proprietate privată 

și protecția acesteia. Legea Supremă a Statului nu numește titularul proprietății private, deoarece 

acesta poate aparţine oricărui subiect de drept: cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini, 

apatrizi, persoane juridice, inclusiv autorităţi publice şi chiar statul. Proprietatea privată poate avea 

ca obiect orice bun, cu excepţia bunurilor care pot fi doar proprietate publică. 

Definiția dreptului la proprietate privată și bunurile ce-l constituie sînt reglementate de Codul 

civil, de Legea privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor nr. 91 din 05.04.2007 și Legea 

privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr. 121 din 04.05.2007. Conform legilor 

menționate, bunurile sînt considerate că fac parte din domeniul privat dacă prin lege nu 

sînt atribuite domeniului public. 

Proprietatea privată poate avea ca obiect orice bun, cu excepţia bunurilor care pot fi doar 

proprietate publică exclusivă. Bunurile proprietate privată se află în circuit civil, prin urmare, pot fi 
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înstrăinate, iar în unele cazuri, conform legii, proprietatea privată poate constitui obiectul 

exproprierii[7]. 

În raport cu proprietatea, Statul are o dublă poziţie, fiind, în acelaşi timp, subiect al dreptului 

de proprietate privată, dar şi titular al proprietăţii şi puterii publice. Prin garanţia oferită de 

Constituţie, statul este împiedicat să facă uz de atributele sale de putere publică cînd apare ca titular 

al unei proprietăţi private, în condiţii de egalitate cu alţi titulari ai unui astfel de drept. 

Întru garantarea dreptului de proprietate, Constituția statuează în alineatul (2) al articolului 46 

că „nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită, potrivit legii, cu 

dreaptă și prealabilă despăgubire“. 

Astfel, în conținutul garanției constituționale a dreptului de proprietate este inclusă condiția 

obligatorie a despăgubirii pentru expropriere și se menționează expres condițiile despăgubirii. Aceste 

prevederi sînt dezvoltate în Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 

08.07.1999, care definește noțiunea și obiectul exproprierii, stabilește lucrările ce se consideră  

de utilitate publică, măsurile care purced exproprierea, procedurile judiciare de expropriere, 

drepturile expropriatului. 

Art. 4 alin. (1) din Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativteritoriale[8]. 

Un element deosebit de important al garantării dreptului de proprietate este interdicția 

confiscării bunurilor dobîndite licit. Pentru neadmiterea abuzurilor și pentru degrevarea proprietarului 

de sarcina dovezii provenienței licite a bunurilor sale,  

Constituția prevede expres că averea dobîndită licit nu poate fi confiscată, iar caracterul licit al 

dobîndirii se prezumă.  

Prezumția dobîndirii licite a averii instituie o protecție generală ce se aplică tuturor persoanelor, 

inclusiv, în egală măsură și în același volum, funcționarilor publici 

și altor persoane salarizate de la bugetul de stat. Însă, este general recunoscut faptul că sub 

protecție se află doar proprietatea dobîndită pe căi licite, fără încălcarea normelor legale și drepturilor 

altor persoane. Bunurilor de proveniență ilegală li se poate aplica sancțiunea confiscării. 

Trebuie de menționat că dreptul de proprietate are un conținut complex, de drept și obligație. 

În acest sens, dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului 

înconjurător și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit 

legii, revin proprietarului. Cu referire la problema dată trebuie să se respecte cîteva reguli: avantajul 

dreptului de proprietate trebuie să fie mai mare decît dezavantajul ce se produce prin realizarea 

sarcinilor impuse proprietății și proprietarului; la realizarea sarcinilor în cauză trebuie să se respecte 

principiul proporționalității, adică sarcinile ce grevează proprietatea trebuie să fie 

proporționale cu situația care le determină. 

Garantarea și protecţia dreptului la proprietate privată nu ar fi deplină dacă nu s-ar asigura 

continuarea calităţii de proprietar de către succesorii fostului proprietar. Prin urmare, dreptul la 

moștenire este o consecinţă firească a dreptului de proprietate, de aceea dreptul la moștenire a 

proprietăţii private este garantat.  

Moștenirea are un caracter complex, întrucît presupune și asumarea, în anumite condiţii, a 

obligaţiilor persoanei decedate, precum și dobîndirea altor drepturi ale acesteia, spre a se asigura 

continuitatea executării lor. Esenţială este însă dobîndirea de către succesori a calităţii de proprietar 

asupra bunurilor care erau în proprietatea persoanei decedate.  

Garantarea dreptului la moștenire este asigurată și prin faptul că, în conformitate cu articolul 

72 alin. (3) lit. I) din Constituţie, regimul juridic general al moștenirii trebuie să fie reglementat 

prin lege organică[8]. 

Aspecte ale dreptului la proprietate privată şi protecţia acesteia sînt reglementate și de Codul 

familiei, Codul penal, Codul contravenţional, Codul de Executare, Legea privind administraţia 

publică locală nr. 436 din 28.12.2006, Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale nr. 523 din 16.07.1999, Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 

din 28.12.2006, Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003, Legea cu privire la 

rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public nr. 1384 din 11.10.2002, ș.a. 
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Este semnificativ faptul că la examinarea cadrului legal internaţional şi al celui naţional, primul 

lucru de care trebuie să se ţină cont este interpretarea extrem de vastă atribuită conceptului de 

proprietate sau bunuri.  

În acest context, art. 1 din Protocolul nr. 1 din CEDO cuprinde o serie de bunuri economice: 

bunuri mobile sau imobile, bunuri corporale sau incorporale, aşa cum sînt acţiunile, brevetele, dreptul 

la pensie, dreptul proprietarului funciar la arendă, bunuri economice legate de administrarea afacerii, 

dreptul la exercitarea unei profesiuni, o revendicare juridică etc. 

În jurisprudența sa, CtEDO a evidențiat cîteva aspecte ale dreptului la proprietate privată: 

a) dreptul de proprietate nu este absolut, în sensul că poate fi supus exproprierii pentru cauze 

de utilitate publică; 

b) referindu-se la bunuri, textul Convenției consacră dreptul la proprietate în sens larg, nu numai 

în sensul dreptului civil; 

c) trebuie să existe un echilibru între exigențele interesului general și imperativul de a respecta 

bunurile persoanei; 

d) utilitatea publică este apreciată prin prisma legislației statului. Aceasta însă trebuie să aibă o 

bază rezonabilă. 

Fenomenul privatizării a generat o nouă abordare a conceptului de proprietate privată în 

Republica Moldova. În speţă, în cauza Bramelid şi Malmstrom vs Suedia (2020), Comisia Europeană 

a Drepturilor Omului a examinat natura complexă a unor certificate care atribuiau deţinătorului 

dreptul de proprietate asupra unei societăţi, împreună cu drepturile aferente, fapt ce angaja o creanţă 

indirectă asupra bunurilor companiei. În consecinţă, Comisia a statuat că „indiscutabil, acţiunile 

prezintă o valoare economică şi constituie bunuri (ș.a.) [12]. “. 

În cauzele Republicii Moldova, Curtea a constatat încălcarea dreptului garantat de art. 1 al 

Protocolului nr. 1 la CEDO din următoarele motive: neexecutarea sau executarea tardivă a hotărîrilor 

judecătoreşti; casarea neregulamentară a hotărîrilor judecătoreşti; împiedicarea ilegală a 

reclamantului de a se folosi de licenţele sale sau anularea licenţelor; neacordarea unei pretenţii 

legitime; lipsirea de proprietate în urma anulării privatizării din motive neimputabile 

reclamantului. 

Ordinea juridică în domeniul garantării și protecției dreptului de proprietate, pe care a creat-o 

Uniunea Europeană a devenit astăzi o componentă constantă a vieții politice și a societății noastre. În 

fiecare an, se iau în temeiul tratatelor Uniunii mii de decizii care influențează în mod esențial statele 

membre ale UE și viețile cetățenilor acestora.  

Oamenii nu mai sunt numai cetățenii propriilor țări, ai propriului oraș sau district; ei sunt și 

cetățeni ai Uniunii. Fie și numai din acest motiv, este deosebit de important ca aceștia să fie informați 

cu privire la ordinea juridică ce le afectează viața de zi cu zi. Totuși, complexitatea structurii Uniunii 

și ordinea juridică în domeniul garantării și protecției dreptului de proprietate a acesteia nu sunt ușor 

de înțeles. Această dificultate este cauzată, în parte, chiar de formularea tratatelor, care este adesea 

oarecum neclară și ale cărei implicații nu sunt ușor de apreciat[9].  

Un alt factor este faptul că numeroase concepte cu care tratatele operează în încercarea de 

a controla situația nu sunt familiare. În cele ce urmează se va încerca asigurarea în beneficiul 

cetățenilor interesați a unei imagini de ansamblu incipiente asupra structurii UE, precum și a pilonilor 

de susținere a ordinii juridice europene în domeniul garantării și protecției dreptului de 

proprietate[11]. 

Totodată  garantarea și protecția proprietății prin actele juridice civile, a căror obiecte sunt 

terenurile se utilizează fregvent în viața de zi cu zi a oamenilor, iar efectele juridice ale actului juridic 

civil legal încheiat, servește drpt temei de apariție a dreptului de proprietate.  

În Republica Moldova pot fi vândute terenurile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice 

şi juridice, precum şi cele care aparţin domeniului privat al statului şi al unităţilor administrativ-

teritoriale. 

Pentru valabilitatea actului juridic civil încheiat, terenul care se vinde sau se schimbă, trebuie 

să întrunească anumite condiții legale. Astfel, terenurile trebuie să fie licit (adică legal/permis de 

lege), să se afle în circuitul civil (să fie permis prin lege înstrăinarea acestor bunuri), să existe în 
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momentul încheierii contractului, să fie determinat sau determinabil cel puțin în specia sa (să fie clar 

care bunuri urmează a fie înstrăinate) și să reprezinte o prestație posibilă. De asemenea, pentru ca 

bunul să poată fi vândut, este necesar ca legea să permită acest lucru.  

Nu pot fi obiect al contractului de vânzare-cumpărare sau schimbului, terenurile din domeniul 

public, care aparțin statului (pădurile, spațiul aerian etc.) [10]. 

 

CONCLUZII 

În concluzie am menţiona că legislația civilă ce reglementează garantarea și protecția dreptului 

de proprietate este lacunară, scăpând de sub reglementare unele probleme deosebit de importante, 

după noi și anume terenurile din domeniul public al statului sau al unității administrative-teritoriale 

ajung în proprietatea privată a unor persone și constituind obiectul unor litigii civile în instanțele de 

judecată. 

Proprietatea, element fundamental al comunităţii umane, a suscitat mereu o atenţie enormă din 

partea oamenilor de ştiinţă, indiferent de epocă, concepţii politice şi necesităţi socio-economice și 

juridice.  

La etapa actuală proprietatea devine o categorie primordială, care se evidenţiază tot mai mult 

din multiplele probleme sociale, iar dreptul la proprietate e consacrat ca unul dintre drepturile 

fundamentale ale omului. Proprietatea poate fi interpretată ca expresia supremă a accesului oamenilor 

la posesiunea, folosinţa și dispoziţia bunurilor, devine un mod de realizare a puterii umane asupra 

bogăţiilor.  
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Abstract: We live in a connected world. From the ordinary to the extraordinary, networks and 

connectivity power our day, keep us running and help us along with our professional and personal 

endeavors. Public transportation relies on networks to whisk people to their destinations. Doctors 

share medical research with the world and consult with patients remotely. Students around the world 

connect, exchange ideas and learn; schools offer online classes to make learning accessible to the 

world. Every nation’s critical infrastructure such as banking, gas and electricity, water and 

transportation relies on the grid. Connectivity has revolutionized the way people travel, communicate 

and do business. But with this connectivity comes a dark side; our networks are vulnerable to intrusion 

by a myriad of actors, including cyber criminals, rogue nation states, hackers seeking to make a 

political point, cyber terrorists and others with malicious intent. 

Key words: cyber infrastructure, cyberspace, cybersecurity, cyber defense, cyber threat, cyber 

attack. 

 

INTRODUCTION 

New types of security threats have emerged during the 21st century, which circumvent the 

traditional analysis in the threat-security tandem. The current security paradigm calls for a different 

management structure based on resilience and preparedness linked to risk-management and 

anticipatory governance and practices. The most recognized new area is cyber-security, which has 

had an impact on all levels of everyday life, i.e. public and private sectors, and groups and individuals. 

 

METHODOLOGICAL APPROACH 

The methodological basis of this research is the general methods of knowledge of the theory of 

state and law, such as: historical, deductive, logical, analytical, comparative, structural-systematic, 

etc. These specific research methods have been used and combined, depending on the issues 

addressed in the paper. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Cyber-security is the response to the growing threat of cyber-related crimes, and the concept 

has developed to provide a safe and secure computing environment for all users. Various international 

and national institutions have failed to develop a comprehensive definition of cyber-security. This 

has resulted in a lacuna in understanding cyber-security, where real life activities are combined with 

the artificial world connected internationally. The International Telecommunication Union (ITU) has 

tried to create a definition by stating that cyber-security is the collection of tools, policies, security 

concepts, security safeguards, guidelines, risk management methods, actions, training, best practices, 

assurance and technologies that can be used to protect the cyber environment, as well as 

organisations’ and users’ assets (ITU, 2014). 

 Cyber-security attempts to ensure the attainment and maintenance of the security properties of 

the organisation and users assets against relevant security risks in the cyber environment. It is 

considered that the general objectives include availability, integrity and confidentiality (ITU, 2014). 

It can be argued that cyber-security can be seen as an umbrella term for numerous, differentiated and 

fragmented security risks, all of which share one common factor: the use of cyber-space and the 

Internet. The definition above shows that the field is too complex for one security actor to deal with. 

Underpinning the argument in this study is that this type of security develops in spaces between 
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different geographical areas, sectors and, i.e. international, regional, national, local, and between 

public and private sectors. 

In 1985 writer William Gibson published his novel “Neuromancer” where he defines the term 

“cyberspace” as … a consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, 

in every nation, by children being taught mathematical concepts... A graphic representation of data 

abstracted from the banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of 

light ranged in the non-space of the mind, clusters and constellations of data. Like city lights, 

receding. (ENISA 2015, 10.) The Oxford English Dictionary (N.d) defines cyber security in the 

following way: “The state of being protected against the criminal or unauthorized use of electronic 

data, or the measures taken to achieve this.” In practice, the above sentence means that any 

unauthorized or criminal based misuse of electronic data or device is understood as cyber threat. 

Manipulating physical assets can also be measured as jeopardizing cyber security. 

As can be seen “Cybersecurity” is a very broad term which can be interpreted in a variety of 

different ways (Wall, 2007). For the purpose of this paper, the term will be employed to indicate those 

efforts designed to ensure security of the interconnected system of networks known as the Internet. 

While this categorization is somewhat simplistic and neglects a wide range of other activities that 

may also be deemed cybersecurity, it aids comprehension of the material, particularly for the non-

technical reader. Additionally, this paper is directed towards policy-makers who may be unfamiliar 

with the underlying concepts and background of the issues and as such is written in a style tailored to 

such an audience.  

ENISA’s (2015, 10) for cyber security includes different domains which all together are 

measured as cyber security. The following figure defines the connections between domains: 

 

 
 

Yar (2006) correctly states that the creation of cyber space has opened up new forms of criminal 

acts, where the criminal activity takes place within or by using networks of electronic communication. 

These criminal networks use the Internet, the dark net TOR and different types of social media, such 

as Twitter, Facebook, Snapchat and WhatsApp. Eurojust’s Annual Report 2011 (Eurojust 2011) states 

that: “The term “cybercrime” encompasses two types of criminal activity: the use of the Internet to 

commit “traditional” crimes such as fraud, forgery, publication of sexual abuse material, etc., and the 

use of electronic means to disrupt or completely immobilise information systems” (Eurojust 2011). 

Europol has described cyber crimes in their annual report on Organised Crime and Trend 

Assessment (2011), as: “Internet technology has now emerged as a key facilitator for the vast majority 

of offline organised crime activity. In addition to the high tech crimes of cybercrime, payment card 

fraud, the distribution of child abuse material, and audio visual piracy, extensive use of the Internet 

now underpins illicit drug synthesis, extraction and distribution, the recruitment and marketing of 

victims of trafficking in human beings (THB), the facilitation of illegal immigration, the supply of 

counterfeit commodities, trafficking in endangered species, and many other criminal activities. It is 

also widely used as a secure communication and money laundering tool by criminal groups” (Europol, 

2011). 

Cyber space is an area where a limited number of activities are visible, and control of the 

Internet is almost impossible. In the contemporary world, there is a complicated and self-sufficient 

digital underground economy in which data is the unlawful product.156 Cyber space provides 
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different types of criminals with an “Interactional space or environment created by linking computers 

together into a communication network” (Yar, 2006). 

The protection of a nation’s critical infrastructure offers another area that warrants the concern 

of national governments. Critical infrastructure, as defined by the 2009 National Infrastructure 

Protection Plan (NIPP) issued by the United States Department of Homeland Security, consists of 

“systems and assets, whether physical or virtual, so vital that the incapacity or destruction of such 

may have a debilitating impact on the security, economy, public health or safety, environment, or any 

combination of these matters….” The NIPP identifies 18 distinct critical infrastructure (also including 

several identified as “key resources”) sectors, ranging from dams and nuclear power plants to 

communications and information technology. While much of the document focuses on physical 

security, cybersecurity is specifically called out as an area where it is critical for government and 

private industry to collaborate, including the addition of an appendix devoted entirely to cybersecurity 

across each of the 18 sectors (US NIPP, 2009).  

Furthermore, the United States clearly views critical infrastructure cybersecurity as a significant 

concern, as evidenced by a statement for the record by the Director of National Intelligence:“…the 

growing connectivity between information systems, the Internet, and other infrastructures creates 

opportunities for attackers to disrupt telecommunications, electrical power, energy pipelines, 

refineries, financial networks, and other critical infrastructures… A successful cyber attack against 

a major financial service provider could severely impact the national economy, while cyber attacks 

against physical infrastructure computer systems such as those that control power grids or oil 

refineries have the potential to disrupt services for hours to weeks” (Theiler O. 2011). 

 

CONCLUSIONS 

Comments such as these demonstrate that ultimately, many of the reasons why critical 

infrastructure cybersecurity warrants the attention of nations are similar to why critical infrastructure 

physical security deserves national attention. Physical disruption or destruction of these 

infrastructures can result in loss of life or severe economic damage. While cyber attacks are not 

generally regarded as having significant potential of loss of life, their potential for causing economic 

damage and cascading effects is dramatic. 
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Summary. The activity of the specialist regarding the application of special knowledge is 

closely related to the actions of criminal prosecution. Most often, the doctor is asked to examine the 

corpse or the person alive, but also participates in other processual actions of the criminal prosecution 

such as: exhumation, crime scene investigation, physical and mental examination of the suspect, 

defendant, accused, as well as during interrogation, perquisition or forensic sampling (blood, hairs, 

etc.), comparative study of biological samples, etc.  

Keywords: specialist, processual actions, forensic doctor, corpse examination, perquisition, 

crime scene investigation. 
 

INTRODUCERE 

Activitatea specialistului cu privire la aplicarea cunoştinţelor speciale este strâns legată de 

acţiunile de urmărire penală. De cele mai multe ori, medicul este solicitat pentru a examina cadavrul 

sau persoana în viaţă, dar şi în alte acţiuni procesuale din cadrul urmăririi penale cum ar fi:  

exhumarea, cercetarea la faţa locului, examinarea fizică şi psihică a bănuitului, inculpatului, 

învinuitului, interogatoriu, percheziţie sau prelevarea mostrelor (sânge, fire de păr etc.), cercetarea 

comparativă a probelor biologice etc. [1, p. 6] 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 

La realizarea cercetărilor, s-a aplicat metoda logică, analiza și sinteza, metoda comparativă, 

inducția și deducția, metoda prospectivă. 
 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Antrenarea tot mai frecventă a unor specialişti în investigaţii judiciare a fost impusă atât de 

nevoia lărgirii posibilităţilor de perfecţionare a activităţii de înfăptuire a justiţiei, cât şi de progresul 

rapid al ştiinţei şi tehnicii, cu impact direct asupra aflării adevărului. 

Astfel, specialistul poate fi implicată în orice acţiune procesuală, se referă autorii Е. А. Zajceva 

şi D. P. Čipura, care separă două direcţii de cercetare [13, p. 48-53]: 1) procesuale (consacrate în 

codul de procedură penală): participarea specialistului în acţiuni procesuale (acordarea de consultaţii 

cu caracter ştiinţifico-tehnic persoanelor, ce înfăptuiesc cercetarea cauzelor penale); participarea în 

procesul penal al martorilor, ce posedă cunoştinţe de specialitate; 2) neprocesuale (prevăzute de 

legislaţia federală, departamentală) efectuarea de acţiuni prelimenare, cercetării, audit şi controale 

documentale, efectuarea de inventarieri etc. 

Calasificarea este completată prin formele susţinute de autorul L. V. Lazareva, reieşind din 

funcţiile îndeplinite de către specialist - acordarea de consultaţii în formă de mărturii şi concluzii, şi 

utilizarea mijloacelor tehnico-ştiinţifice [15, p. 128]: 1) ajutor în depistarea, fixarea şi ridicarea 

obiectelor şi documentelor; 2) să comunice, la cererea organului de urmărire penală, a instanţei sau 

părţilor, întrebărilor ce ţin de competenţa lui profesională; 3) participarea la formularea întrebărilor 

pentru expert; 4) aplicarea mijloacelor tehnice şi a programelor computerizate în procesul de cercetare 

a cauzei. La cele menţionate, o clasificare atractivă cu privire la formele de participare a specialistului 

în procesul penal o propune autorul A. V. Konstantinov [8, p. 19-20]: 1) În dependenţă de 

reglemetările normativ-procesuale: forme procesuale şi neprocesuale. O trecere „lină” dintr-o formă 

în altă se exclude. Forma de participare a specialistului poate fi procesuală sau neprocesuală; 2) După 

importanţa formei de participare a specialistului în procesul penal: se divizează în principale 

(obligatorii) şi suplimentare (ajutătoare, alternative); 3) În dependenţă de conţinutul şi caracterul 

acţiunilor procesuale (măsuri): acţiuni efectuate de către însuşi specialist sau implicarea specialistului 

în acţiuni procesuale. Criteriul poate diviza aceste forme în directe şi itermediare. Ultimele se 

realizează după primele, le clarifică şi le completează; 4) În dependenţă de carcaterul domeniului de 

activitate persoanei versate se pot evidenţia aplicarea cunoştinţelor speciale de către specialist din 
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domeniul medicinii, artei, literaturii etc.; 5) În funcţie de activitatea procesuală a investigatorului, 

anchetatorului, se pot evidenţia forme de activitatea a specialistului în prevenirea, curmarea, 

cercetarea şi descoperirea infracţiunilor; 6) În dependenţă de practica aplicării cunoştinţelor speciale 

se pot recunoaşte: forme clasice şi rar întâlnite (problematice). 

Ca o formă independentă de probe, concluziile specialistului pot fi revindicate şi primite în 

realizarea principiului „egalităţii armelor” [11, p. 251]: 1) până la dispunerea şi efectuarea expertizei; 

2) la etapa de dispunere a expertizei primare; 3) paralel cu efectuarea expertizei judiciare; 4) după 

efectuarea expertizei primare şi dispunerea expertizei suplimentare sau repetate; 5) după efectuarea 

expertizei cu scopul asistenţei participanţilor la proces în aprecierea concluziilor expertului; 6) după 

efectuarea expertizei cu scopul asistenţei participanţilor la proces în audierea expertului. 

Din prevederile art. 87 alin. (2) CPP al RM deducem scopul pentru care specialistul se atrage 

în procedura în cauza penală şi anume pentru acordarea ajutorului necesar organului de urmărire 

penală sau instanţei. Prin ajutor se are în vedere [3, p.251]: contribuirea prin sfaturi, sugestii la 

descoperirea, fixarea, ridicarea sau excluderea obiectelor şi a documentelor; contribuirea la aplicarea 

mijloacelor tehnice şi a programelor compu- terizate în cursul acţiunii procesuale; formularea 

concluziilor de constatare tehnico-ştiinţifică sau medico-legală; ajutorul la formularea întrebărilor 

pentru expert; explicarea în faţa părţilor şi a instanţei a chestiunilor ce ţin de sfera cunoştinţelor lui 

profesionale. 

Conform Codului de procedură penală specialistul poarte participa la următoarele acţiuni 

procedurale: 1) cercetarea la faţa locului (art. 118 CPP al RM); 2) examinarea cadavrului (art. 120 

CPP al RM); 3) exhumarea cadavrului (art. 121 CPP al RM); 4) prezentarea spre recunoaştere a 

cadavrului (at. 117 alin. (4) şi (5) CPP al RM); 5) examinarea corporal (art. 119 CPP al RM); 6) 

reconstituirea faptei (art. 122 CPP al RM); 7) experimentul în procedura de urmărire penală (art. 123 

CPP al RM); 8) percheziţia corporal şi ridicarea (art. 130 CPP al RM); 9) audierea bănuitului, 

învinuitului, inculpatului (art. 104 CPP al RM); 10)  audierea expertului (art. 153 CPP al RM). 

Activitatea de cercetare la faţa locului reprezintă unul dintre actele iniţiale de urmărire penală, 

având o largă rezonanţă în ansamblul preocupărilor consacrate soluţionării unei cauze penale. Ea 

presupune cunoaşterea imediată, directă şi completă a locului în care s-a comis infracţiunea [10, p. 

432]. Importanţa unei astfel de investigaţii este regăsită în prevederile art. 118 alin. (1) CPP al RM. 

Desfăşurarea activităţii presupune participarea unei echipe cu o componenţă echilibrată, în care 

să fie asigurată, atât componenta procedurală cât şi componenta operativă. Cercetarea la faţa locului, 

ca activitate procedurală, este condusă de o persoană, care are calitatea de organ judiciar – şeful 

echipei va fi un poliţist sau un procuror, în funcţie de competenţa materială de cercetare a infracţiunii, 

ce s-a săvârşit. Echipa, în funcţie de particularităţile fiecărui caz în parte, va cuprinde o grupă de 

specialişti, ce vor asigura partea cu caracter tehnic a activităţii – căutarea, revelarea, fixarea, ridicarea, 

examinarea la faţa locului a cadavrului (dacă este necesar), a urmelor şi mijloacelor de probă – şi o 

grupă de anchetatori, ce, prin desfăşurarea unor activităţi specifice, concură la realizarea scopului 

activităţii. Conlucrarea, între cele două componente ale echipei de cercetare, este necesar să tindă 

către perfecţiune, practica demonstrând că, efectiv, activităţile se completează reciproc, rezultatele 

uneia determinând efectuarea alteia, până în momentul epuizării tuturor posibilităţilor [9, p. 17].  

Din rândul specialiştilor de la faţa locului, vor face parte, în funcţie de natura infracţiunii şi a 

locului de cercetat, tehnicieni criminalişti, medici legişti, personal cu câini de urmărire, tehnicieni 

auto, specialişti în probleme de protecţia muncii, specialişti din diferite alte domenii, care pot concura 

la buna desfăşurare a activităţii.  În ordinea firească a lucrurilor, pentru începerea cercetării la faţa 

locului, se impune stabilirea limitelor perimetrului ce urmează a fi cercetat şi a modului concret în 

care se va face aceasta. Cu privire la limitele perimetrului de cercetat, acesta trebuie să fie cât mai 

vast, cu limitele arătate, astfel încât să se epuizeze toate posibilităţile de descoperire a unor urme sau 

mijloace materiale de probă, care să intereseze ancheta. 

În ceea ce priveşte metodele concrete de cercetare a locului faptei, doctrina criminalistică [2, p. 

41] face referire la o metodă subiectivă, o metodă obiectivă şi la una mixtă sau combinată. Indiferent 

de metoda aleasă, optimul presupune examinarea sistematică, multilaterală şi obiectivă a locului 

săvârşirii infracţiunii. 
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Specialiştii, la serviciile cărora se poate apela, pot fi, în funcţie de caz: medici legişti, 

antropologi, biologi, stomatologi, specialişti în explozibil, ingineri de diferite specialităţi, conductori 

ai diferitelor animale, ce se folosesc în practica curentă, pentru prelucrarea urmei de miros şi 

identificarea, pe această bază, a persoanelor suspecte, drogurilor, explozibili, etc. Unele cazuri, prin 

complexitatea lor, necesită formarea unor echipe complexe, în sensul participării la cercetarea la faţa 

locului a unor specialişti din domenii diverse. La desemnarea acestora, se iau în considerare 

următoarele aspecte: 1) competenţă profesională, disponibilitate pentru lucru, într-o echipă eterogenă 

complex; 2) încrederea, pe care o pot avea ceilalţi membri ai echipei, în persoana şi rezultatele muncii 

acestora; 3) abilitatea expertului de a acţiona la locul faptei, după normele procedurale legale. 

Examenul la faţa locului are următoarele obiective principale: descoperirea, cercetarea, 

descrierea, păstrarea şi prelevarea urmel or prezente pe victime şi pe diferite obiecte din apropiere; 

stabilirea împrejurărilor în care s-a desfăşurat infracţiunea (accidentul), a deplasărilor agresorului şi 

victimei; cercetarea minuţioasă a fiecărui element în parte, capabil să contribuie la identificarea 

agresorului şi a obiectului vulnerant. 

Examinarea cadavrului este o acţiune procesuală independentă şi se efectuează în cazurile 

prevăzute de art. 120 CPP al RM şi care poate fi efectuată şi în cadrul cercetării la faţa locului (art. 

118 CPP al RM). 

Sarcinile medicului-specialist la examinarea exterioară a cadavrului la faţa locului sînt:  a) să 

constate moartea reală a persoanei; b) să stabilească timpul scurs de la deces; c) să consulte ofiţerul 

de urmărire penală sau procurorul cu privire la examinarea cadavrului; d) să contribuie la depistarea, 

descrierea, fixarea, ridicarea şi ambalarea probelor de origine biologică pentru investigaţii 

suplimentare; e) să-şi expună opinia preliminară asupra caracterului, mecanismului şi timpului 

producerii leziunilor corporale; f) acordă ajutor ofiţerului de urmărire penală la descrierea în procesul-

penal a corpurilor delicte depistate, asigură plenitudinea expunerii datelor faptice descoperite; g) 

asigură o utilizare eficientă a mijloacelor tehnice; h)  ajută să formuleze întrebările înaintate 

expertului etc. [17, p. 41] 

Examinarea exterioară a cadavrului la locul unde acesta a fost depistat se face de oricare medic 

în calitate de specialist, dar cel mai des este antrenat medicul legist (art. 120 CPP al RM), care în 

astfel de cazuri nu dispune de drepturile şi obligaţiile expertului judiciar. De regulă, cadavrul este 

examinat în locul unde a fost găsit. Şi doar în cazuri excepţionale, în lipsa condiţiilor optime, cadavrul 

poate fi transportat la morga medico-legală, unde se şi examinează. Informaţiile referitoare la cadavru 

şi corpurile delicte de origine biologică sînt dictate de către medic ofiţerului de urmărire penală, 

pentru a fi incluse în procesul-verbal. Ultimul document este semnat la finele examinării de către toţi 

participanţii (ofiţerul de urmărire penală, criminalistul, medicul-specialist, martorii) [1, p. 6-7]. 

Codul nu defineşte noţiunea de exhumare, dar subânţelege ridicarea, examinarea şi cercetarea 

cadavrului, părţilor de cadavru etc. Exhumarea cadavrului se face în baza ordonanţei motivate a 

organului de urmărire penală, cu autorizarea judecătorului de instrucţie şi cu înştiinţarea rudelor (art. 

121 al CPP al RM). 

Circumstanţele şi motivele efectuării exhumării permite prezentarea clasificării, care le 

divizează în [7, p. 83-66]: 1) exhumări ale cadavrului - oficial premise (legitime): a) exhumări 

medico-legale, efectuate la cererea organului de urmărire penală (instanţei de judecată) în legătură cu 

investigarea cauzei penale; b) în legătură cu transferul cadavrului dintr-un cimitir în altul; c) pentru a 

identifica identitatea cadavrului îngropat (cazuri, care nu au legătură cu investigarea penală şi 

căutarea persoanei); d) în scopuri ştiinţifice şi istorice; 2) exhumarea întâmplătoarea a cadavrelor: a) 

descoperirea întâmplătoare a cadavrului în rezulatatul lucrărilor de terasament sau de construcţie (la 

demolarea clădirelor vechi etc.); 3) exhunări criminale (ilegale) ale cadavrelor: a) cu scopul însuşirea 

privită – sustragerea obiectelor ce se află în mormânt; b) satisfacerea nevoilor sexuale (necrofilia); c) 

profanarea cadavruluid) cu scopul de a primi răscumpărarea, sau cu alte scopuri religiase sau alte 

motive fanatice. 

Deci, după condiţiile în care se realizează, se pot distinge [6, p.20]: exhumări rituale; exhumări 

arheologice; exhumările accidentale; exhumările în vederea constatării cauzelor morţii. 
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Prezentarea pentru recunoaştere este o activitate cu caracter practic destinată identificării unor 

persoane, cadavre sau obiecte, de către anumite persoane, cum sînt, de exemplu, martorii, care le-au 

perceput în împrejurări determinate de săvârşirea unei infracţiuni sau a unui alt fapt juridic cu 

implicaţii penale. Prezentarea spre recunoaştere ca acţiune de urmărire penală este reglementată de 

art. 116, 117 CPP al RM [5, p.50-51].  

Ce ţine de participarea specialistului în astfel de acţiuni, în practică problema se rezolvă în trei 

modalităţi: 1) în cadrul măsurilor investigativ-operative cu folosirea sistemului de căutare şi a 

diverselor evidenţe; 2) în cadrul acţiunilor de urmărire penală dacă este pornită urmărirea penală; 3) 

în cadrul efectuării expertizei judiciare sau investigaţiilor speciale, una dintre ele fiind expertiza 

medicală utilizată în scopul identificării persoanei, aspect divizat într-un compartiment separat al 

acestui tip de expertiză [5, p. 51]. 

Dificultăţile ce pot apărea la recunoaşterea cadavrelor pot fi condiţionate, pe de o parte, de 

schimbările fiziologice ce survin după moartea persoanei (atârnarea muşchilor faciali, deformarea 

trăsăturilor exterioare, dispariţia expresiei fetei ş.a.) care, din momentul declanşării procesului de 

putrefacţie, înstrăinează tot mai mult aspectul cadavrului iar, pe de altă parte, de starea psihică şi 

emoţională tensionată a celui chemat să recunoască, mai cu seamă dacă cadavrul este mutilat, 

dezmembrat sau intrat în putrefacţie. 

Prezentarea spre recunoaștere a cadavrului se efectuează conform regulilor generale prevăzute 

asupra acestei activităţi procedurale, cu excepția impusă de natura obiectului de recunoaștere, potrivit 

căreia “la prezentarea spre recunoaștere a cadavrului sau a unor pârți ale lui (…) pentru care este 

imposibil de a alege şi prezenta analogul, recunoașterea se face după exemplar unic” (art. 117 alin. 

(4) CPP al RM). 

Modul în care s-a desfășurat prezentarea spre recunoaștere şi rezultatele obținute se 

consemnează, în procesul-verbal (art. 117 alin. (6) CPP al RM), conform prevederilor art.260 şi 261, 

care are valoarea de mijloc de probă.  

Examinarea corporal (art. 119 CPP al RM). Persoana care a fost agresată fizic şi/sau sexual, 

pentru a putea proba leziunile suferite, trebuie să treacă prin examinarea medico-legală de constatare 

efectuată de specialist. Temei pentru efectuarea examinării servesc date (deseori ipotetice) despre 

existenţa pe corpul uman al urmelor, a altor proprietăţi şi caracteristici, care trebuie constatate - 

„…dacă pe corpul a bănuitului, învinuitului, inculpatului, martorului sau părţii vătămate există urme 

ale infracţiunii sau semne particulare, în cazul în care pentru aceasta nu este necesară expertiza 

medico-legală” (art. 119 alin. (1) CPP RM) sînt aplicate cunoştinţele unui specialist. 

Alte prevederi dispunerii examinării corporale ar fi: lipsa motivului în dispunerea expertizei 

medico-legale, adică necesitate efectuării unei cercetării speciale şi complexe şi consimţământul 

persoanei care va fi supusă examinării [14, p.30].  

Rolul medicului-specialist în examinarea persoanei, este acela de a aplica cunoştinţe speciale 

pertinente şi concludente prin constatare directă sau prin raţionamente ştiinţifice, constatând 

încadrarea juridică a unor fapte - vătămări corporale, definirea persoanei sub aspectul caracteristicilor 

individuale - vârsta, sex, dar şi sub aspect psihopatologic - discernământ.  

Principalele probleme soluţionate de specialist în cadrul efectuării examinării corporale sînt 

[16, p. 84]: 

- descoperirea urmelor infracţiunii şi a semnalmentelor specifice; 

- fixarea urmelor infracţiunii prin măsurări, filmări, fotografieri, întocmirea desenelor şi 

schiţelor; 

- ajută ofiţerul de urmărire penală în descrierea particularităţilor leziunilor corporale depistate 

şi includerea acestora în procesul-verbal; 

- prelevarea şi ambalarea urmelor depistate şi a altor obiecte; 

- selectează mostre pentru examenarea comparativă şi alte categorii de obiecte cu caracter 

biologic; 

- determinarea mecanismului de producere a leziunilor corporale şi consecutivitatea lor; 

- evidenţiază urmele, ce au relevanţă pentru investigarea cauzei; 

- îndeplineşte examinări preliminarea a obiectelor supuse cercetării; 
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- ajută la conturarea şi elaborarea versiunilor. 

Reglementarea reconstituirii (art. 122 CPP al RM) în legislaţia procesual penală a fost 

determinată atât de necesitatea lărgirii posibilităţilor de aflare a adevărului cu privire la faptele şi 

împrejurările cauzei, cât şi de consfinţirea prin lege a unui procedeu cu caracter probator întâlnit 

frecvent în activitatea organelor judiciare. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) 

“organul de urmărire penală, din oficiu sau la cererea participanţilor la proces, precum şi instanţa de 

judecată, la cererea părţilor, considerând că este necesar pentru verificarea şi precizarea unor date, 

pot proceda la reconstituirea, integrală sau parţială, a faptei la faţa locului, cu participarea 

făptuitorului, prin reproducerea acţiunilor, situaţiei sau a altor circumstanţe în care s-a produs fapta. 

Specialistul legist este antrenat în activitatea efectuării reconstituirii în cazul verificării 

aptitudinilor şi deprinderilor învinuitului sau inculpatului de a întreprinde anumite acţiuni, 

asemănătoare cu cele a faptelor pentru care ester cercetat.  

Acest gen de reconstituire se impune ori de câte ori, pentru obţinerea procesului activităţii 

ilicite, sînt necesare cunoştinţe de specialitate precum şi însuşiri, perceperi şi îndemânări practice care 

condiţionează reuşita acţiunilor înreprinse de făptuitor. În cursul reconstituirii, învinuitului i se cere 

să execute, experimental (de ex., mecanismul de aplicare a armei), în totalitate sau în parte, acţiunile 

pe care afirmă că le-a întreprins cu ocazia săvârşirii infracţiunii. În schimb se interzice reconstituirea 

chiar la locul în care s-a desfăşurat activitatea ilicită, dacă prin acţiunile care urmează să fie reproduce 

s-ar crea o stare de pericol pentru persoanele care în mod inevitabil se găsesc în acel loc.  

Autorul G. I. Olteanu precizează faptul că participarea specialiştilor la reconstituire ester de 

natură să dea acesteia un nivel ştiinţific cât mai ridicat, pentru eliminarea eventualelor erori c ear 

putea să apară în modul de efectuare a acestei activităţi. Din cadrul specialiştilor pot face parte 

criminalişti, medici-legişti, experţi în balistică, chimişti etc. Rolul acestora ester de a contribui la 

aprecierea rezultatelor reconstituirii în situaţiile în care, nu au mai putut fi reproduce condiţiile de 

desfăşurare a evenimentelor ale căror împrejurări sînt verificate, în sensul de a se putea pronunţa 

asupra modului în care a putut influienţa lipsa lor, rezulatatele obţinute [9, p. 108]. 

Procesul-verbal de reconstituire a faptei se întocmeşte potrivit art. 124 CPP al RM. În cuprinsul 

procesului-verbal o atenţie sporită trebuie acordată consemnării următoarelor aspect: locul în care s-

a desfăşurat; scopul reconstituirii; numărul activităţilor realizate şi rezultatele acestora; obiectele care 

au fost folosite la reconstituire; condiţiile meteorologice existente; obiectele care au fost folosite la 

efectuarea reconstituirii; condiţiile acustice şi de vizibilitate, etc. 

Un mijloc important de administrare a probelor în procesul penal, de verificare şi precizare a 

împrejurărilor de fapt şi a modului în care s-a activat la faţa locului, mijloc prevăzut în mod direct în 

legislaţia procesual-penală în vigoare, și la care participă specialistul îl constituie experimentul (art. 

123 CPP al RM). 

Experimental poate fi întreprins în vederea: stabilirii posibilităţii realizării anumitor acţiuni 

(modul, locul, timpul, etc.); determinării posibilităţii perceperii anumitor acţiuni, fapte sau 

împrejurări de fapt (verificarea declaraţiilor martorilor); verificării, dacă banuitul sau învinuitul 

posedă anumite deprinderi (drept exemplu cercetarea infracţiunilor de fals de bancnote). 

Subiecţii experimentului judiciar poate fi: a) bănuitul, b) învinuitul, c) martorul, d) specialistul 

şi e) alte persoane. 

Specialistul, de obicei, este invitat pentru o reconstrucţie mai exactă a faptei supuse 

experimentului, pentru a asigura o mai mare precizie a desfăşurării experimentului şi evaluarea 

rezultatelor acestora, precum şi pentru a folosi mijloacele tehnice cu scopul de a fixa, evoluţia şi 

rezultatele experimentului „cu condiţia de a nu pune în pericol viaţa şi sănătatea participanţilor la el, 

de a nu leza onoarea şi demnitatea lor şi de a nu cauza prejudiciu material participanţilor” (art. 123 

alin. (3) CPP al RM).  

Participarea acestora la organizarea şi efectuarea acţiunilor experimentale va asigura 

experimentului nivelul ştiinţific necesar, în special în situaţiile în care se verifică împrejurări de fapt 

cu un înalt grad de complexitate sau a căror evaluare reclamă cunoştinţe speciale. Ca şi în cazul 

cercetării la faţa locului, prezentării spre recunoaştere ş.a., specialistul va consulta organul de 

cercetare referitor la organizarea şi efectuarea experimentului şi la aprecierea rezultatelor obţinute 
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prin experienţă. Domeniile din care se pot selecta specialiştii sunt dintre cele mai variate: 

criminalistică, medicină legală, tehnică şi tehnologie, construcţie etc. [4, p.459]. 

Specialistul va participa la rezolvare unui șir de probleme legate de efectuarea experimentului, 

cum ar fi: stabilirea condiţiilor de loc şi timp în care se va desfăşura experimentul; delimitarea cercului 

de persoane participante la efectuarea experimentului; determinarea obiectelor prin a căror aplicare 

urmează să se realizeze experimentul; stabilirea mijloacelor tehnice criminalistice care urmează a fi 

folosite la fixarea secvenţelor mai importante şi a rezultatelor experimentului, a surselor de iluminare, 

a mijloacelor de măsurare şi cronometraj ş.a. 

Un mijloc eficace de fixare a rezultatelor experimentului, ca şi în cazul altor activităţi de 

procedură penală, îl constituie fotografia judiciară operativă. Fotografiile executate pe parcursul 

experimentului sunt destinate, pe de o parte, să imagineze condiţiile în care s-a desfăşurat activitatea 

experimentală, iar, pe de altă parte, să demonstreze momentele principale ale acestuia şi rezultatele 

obţinute. Fotografia locului unde s-a efectuat experimentul demonstrează măsura în care condiţia 

menţionată a fost respectată. Fotografia are valoare şi pentru fixarea şi înfăţişarea celor mai 

importante secvenţe şi a rezultatelor experimentului. 

O sursă modernă de fixare, cu care actualmente sunt dotate, practic, toate organele abilitate cu 

cercetarea infracţiunilor, reprezintă aparatura videomagnetică. Înregistrarea videomagnetică a 

experimentului, în special în cazul verificării pe cale experimentală a posibilităţii efectuării anumitor 

acţiuni (scoaterea prin fereastra grilaj ată a unor obiecte, parcurgerea unui spaţiu într-o unitate de timp 

ş.a.), asigură redarea într-o formă accentuată a celor mai importante momente ale activităţii 

experimentale prin aplicarea procedeului „stop-cadru” şi fixarea concomitentă a acţiunilor fizice şi a 

fenomenelor sonore ce le însoţesc.  În fine, dacă se experimentează condiţiile de audibilitate 

(posibilitatea de a percepe zgomotul produs printr-o împuşcătură, dialogul persoanelor implicate într-

o activitate de compere etc.), se pot efectua înregistrări fonice.  

Percheziţia corporală, care se efectuează în vederea căutării de obiecte şi de înscrisuri aflate 

asupra unei personae se prevede prin reglementările art. 130 CPP al RM. 

Spre deosebire de percheziţia domiciliară, cea corporală poate fi dispusă, fără întocmirea 

ordonanţei despre aceasta şi fără autorizaţia judecătorului de instrucţie în următoarele cazuri (art. 130 

alin. (2) CPP al RM): 1) la reţinerea bănuitului, învinuitului, inculpatului; 2) la aplicarea faţă de 

bănuit, învinuit, inculpat a măsurii preventive de arestare; 3) în cazul în care există suficiente temeiuri 

de a presupune că persoana prezentă în încăperea unde se efectuează percheziţia sau ridicarea poate 

purta asupra sa documente sau alte obiecte care pot avea importanţă probatorie în cauza penală. 

Percheziţia corporală sau ridicarea de obiecte se efectuează de reprezentantul organului de 

urmărire penală, cu participarea, după caz, a unui specialist de acelaşi sex cu persoana percheziţionată 

(art. 130 alin. (3) CPP al RM). Martorii asistenţi trebuie să fie de acelaşi sex cu persoana 

percheziţionată. Prezenţa martorilor la efectuarea percheziţie corporale ester de natură să prevină 

orice contestaţie ulterioară a persoanei percheziţionate, cu privire la modul în care s-a desfăşurat 

percheziţia, atât în raport  cu dispoziţiile legale, cât  şi cu privire la probele şi mijloacele material de 

probă ce au fost descoperite asupra sa. 

Audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului (art. 104 CPP al RM), de unii autori este 

analizată ca formă de sine stătătoare, aplicarea cunoştinţelor speciale la audierea bănuitului, 

inculpatului, învinuitului sau martorului, recunoscând că această acţiune procesuală este reglementată 

de legiuitor insuficient [17, p.254] şi noi susţinem această părere, alţii o exclud, ca fiind imposibilă 

[12, p.67]. 

Participarea specialistului legist la audieri este argumentată de prevederile Codului de 

procedură penală a Republicii Moldova. Conţinutul art. 105 alin. (5) CPP al RM permite ca audierea 

martorului, care suferă de o boală psihică sau de o altă boală gravă, să se facă cu consimţământul 

medicului şi în prezenţa acestuia. La cele expuse am adăuga că art. 87 CPP RM nu exclude această 

formă de aplicare a cunoştinţelor speciale în cadrul acţiunilor procesuale, iar art. 88 CPP al RM chiar 

prevede dreptul expertului de a participa la audieri „cu aprobarea organului de urmărire penală sau a 

instanţei de judecată, să pună întrebări persoanelor audiate cu participarea lui”. 
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Audierea specialistului nu este analizată concret de doctrină. Unii autori recomandă audierea 

specialistului, conform regulilor procesuale ca şi expertul. Alţii, exclud categoric audierea 

specialistului. Audierea specialistului ca o formă de aplicare a cunoştinţelor special poate fi realizată 

la cererea organului de urmărire penală, din oficiu sau la cererea părţilor, precum şi instanţa de 

judecată, la cererea oricăreia dintre părţi, dacă constată că raportul tehnico-ştiinţific ori medico-legal 

nu este complet sau concluziile acestuia nu sînt precise …” (art. 141 alin. (2) CPP al RM). Astfel, nu 

regăsim în codul de procedură penală „audierea specialistului” ca probă, ci numai rezultatul activităţii 

sale prin participa la efectuarea unei acţiuni procesuale sau constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-

legale (art. 93 punct.7) CPP al RM) – procesul-verbal şi raportul de constatare. 

După cum constatăm, la etapa de urmărire penală, cât şi cea de judecare “audierea 

specialistului” nu este reglementată, ci se menţionează într-o formă privată fără a fi stabilite reguli 

procesuale “la cererea părţilor, în caz de necesitate, la judecarea cauzei, instanţa poate efectua, alte 

acţiuni procesuale pentru constatarea circumstanţelor cauzei” (art. 375 CPP al RM). O altă probleme 

a fi „declaraţiile specialistului”, care nu se regăsesc în calitate de probă în prevederile art. 93 CPP al 

RM. 
 

CONCLUZII 

În pofida magnitudinii statutului procesual al specialistului în procesul penal, expus anterior, 

eficienţa aplicării cunoştinţelor speciale medicale în mare măsură este determinată de factori 

organizatorici şi strict specializaţi: competenţa specialistului, activitatea ştiinţifică, aplicarea raţională 

a metodelor şi mijloacelor moderne, o unitate în acţiuni cu toţi participanţii echipei de investigare. 

Rezultatul participarea specialistului în cadrul urmăririi penale depinde nu numai de nivelul 

cunoştinţelor sale, dar este în mare măsură determinat de experienţa sa personală, de capacitatea de a 

gestiona în mod corespunzător interacţiunea cu ceilalţi participanţi ai procesului de urmărire penală. 
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Summary. In this article we start from the idea that any normative system is based on the 

principle of the hierarchy of norms contained in normative acts. Thus, research assumes that the legal 

order in a state is presented as “a building consisting of levels superimposed by legal norms and 

subordinate to each other: a norm is only if it is confirmed in its content by the determinations 

inscribed in other higher norms.” 

 Keywords: legal order, social order, legal order, normative system, legal norms. 

 

INTRODUCERE 

Ca orice ierarhie, și ierarhia actelor normative prezintă elementul de vârf și elementul de la baza 

piramidei rezultate din fenomenul de ierarhizare. Astfel, treapta cea mai înaltă, din punctul de vedere 

al dreptului pozitiv al unui stat este reprezentată de Constituţie (Kelsen, H. 2000). O normă juridică 

face parte din această ierarhie doar dacă este emisă potrivit prevederilor unei norme superioare. În 

caz contrar, o normă care nu este emisă în temeiul uneia superioare nu poate face parte din sistemul 

ordinii juridice al unui stat. În mod evident, excepţia este reprezentată de normele constituţionale, 

care constituind vârful piramidei actelor normative, nu constituie aplicarea unor norme superioare, ci 

reprezintă chiar „temeiul fundamental şi garanţia esenţială a ordinii juridice; .... reperul decisiv pentru 

aprecierea validităţii tuturor actelor şi faptelor juridice” (Deleanu, I. 2006). Or, așa cum vedem chiar 

în textul prezentei lucrări, actele normative de bază care reglementează ordinea juridică a a României 

sunt adoptate întru dezvoltarea dispozițiilor constituționale, fundamentându-se pe acestea, dar în 

același timp reprezintă pilonul de bază al ordinii juridice a statului. Toate celelalte acte normative se 

adoptă și se ordonează în conformitate cu actele ce reglementează ordinea juridică. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Cercetarea materializată în prezentul studiu a fost realizată prin aplicarea metodei construcţiei 

abstracte, a interpretării logice a normelor de drept,  metoda istorică, precum şi  metoda comparării - 

în scopul sesizării diferenţelor reglementărilor din diferite ramuri de drept, precum şi sesizării 

diferenţelor dintre legislaţia veche şi cea nouă, precum şi a perfecţionării acesteia ulterior. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Ierarhia actelor normative este dată de normele juridice pe care acestea le cuprind, clasificarea 

făcându-se în funcţie de forţa lor juridică, care este dată de conţinutul şi forma acestora. Datorită 

acestor elemente, se ierarhizează actele normative şi se stabileşte modul de elaborare şi adoptare a 

actelor normative (Deaconu, Ș. 2006). 

Actele normative de nivel inferior trebuie să corespundă atât cerinţelor de competenţă şi 

procedură, cât şi celor legate „de concordanţa conţinutului cu cel al actului normativ având forţa 

juridică superioară” (Popescu, S., Ţăndăreanu, V. 2003). Nerespectarea ierarhiei actelor normative 

are ca sancţiune neaplicarea prevederilor din actele normative cu o forţă juridică inferioară, atunci 

când acestea contravin unor norme cuprinse în acte normative ierarhic superioare (Popescu, S., Ciora, 

C. 2008). 

Fr. Bacon (1990) postula, cu privire la lege, că „trebuie să fie certă, întrucât, dacă nu este certă 

nu poate fi nici dreaptă. Pentru nevoia acută de siguranţă se impune o măsură sigură şi permanentă.” 

Într-o argumentaţie similară sub aspectul subiectului apărat, F. Bacon afirma că „legile sunt edictate 

pentru a apăra drepturile poporului, nu pentru a hrăni avocaţii. Legile trebuie să fie citite de toţi, 

cunoscute de toţi. Trebuie să poarte o formă, trebuie să fie insuflate cu spirit cu o filozofie, trebuie să 

fie date în mâna fiecăruia” 
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În cele enunțate, pe lângă sensul direct pe care-l regăsim, există și un substrat indirect, cel ce se 

referă la aceea că și ordinea juridică concepută în baza regulilor reglementate de lege, trebuie să nu 

se îndepărteze de acest deziderat - de a face dreptul să fie pe înțelesul tuturor, cu atât mai mult 

aplicarea și realizarea lui. Acest lucru, în contextul studiului ordinii juridice, este posibil cu condiția 

clară de ordonare juridică corespunzătoare, astfel încât dezideratul enunțat să fie atins. 

Așa cum s-a mai menționat, J. Chevalier (1983) caracterizează dreptul prin sistematizare și 

normativitate, acestea două împletindu-se perfect atunci când vrem să orientăm cititorul spre ideea 

de ordine juridică. Prin caracterul său sistematic, ordinea juridică depășește simpla normă juridică, 

punând în lumină caracterele ce unifică normele juridice în vederea creării așa-numitului sistem. 

Aceste norme nu mai sunt analizate exclusivist, ele fiind percepute ca parte a unui întreg coerent, 

creat ca rezultat al unei logici animate de dinamica propriei evoluții. Funcția pe care o are în societate 

ordinea juridică nu ne lasă să vorbim de un simplu ansamblu de reguli abstracte, cea de a impune 

anumite comportamente și convingeri în vederea atingerii finalităților ordinii sociale. 

În publicaţiile sale ştiinţifice, teoreticianul S. A. Ivanov (2004; 2007) menţionează că în statele 

de drept puterea juridică a actelor normative şi ierarhizarea acestora depinde în mare măsură nu atât 

de subordonarea organelor statului unul altuia, cât de fixarea normativă a poziţiei actului normativ 

faţă de Constituţie şi alte legi. Altfel spus, puterea juridică dar și poziționarea ierarhică a actului 

normativ se determină din formulările normative care fixează calităţile ierarhice ale diferitelor acte 

normative şi stabileşte locul lor în sistemul de drept. Aici putem vorbi despre așa-numitele formulare 

ale actului normativ, care reprezintă punctul de pornire în elaborarea și ierarhizarea acestuia. 

În același timp considerăm că activitatea de elaborare a actelor normative poate beneficia din 

plin de facilităţile pe care informatica le poate oferi în special prin automatizarea procesului efectiv 

de redactare a actelor normative având în vedere faptul că acestea au o structură oarecum rigidă şi 

care este susceptibilă a fi replicată sub forma unui model. Se poate ajunge bineînţeles la o intervenţie 

mai adâncă a informaticii juridice în procesul de elaborare a actelor normative în sensul în care 

creatorul uman de drept să întrebuinţeze serviciile unor programe informative avansate care să filtreze 

reglementările propuse şi să elimine din cuprinsul acestora expresiile redundante ori contradictorii 

(Surdu, A. 2011). Iar în acest fel și ierarhizarea și corelarea acestora să se facă mai simplu, cu mai 

puține erori umane strecurate. 

Ierarhizarea corectă, adecvată și corespunzătoare a actelor normative, în armonie cu totul ce 

înseamnă realitate socială (cu toate realitățile componente ale acesteia) și realitate juridică conferă 

stabilitate ordinii juridice. Stabilitatea se referă și la previzibilitatea dreptului în general dar și a 

aplicării și realizării lui în mod special. 

De menționat că imensitatea procesului de ierarhizare și sistematizare a dreptului pornește de 

la ordinea gândului ce urmează a fi transpus într-o normă juridică. În acest sens, S. Goyard-Fabre 

menționează că, în vederea realizării ordinii juridice este absolut necesar ca gândul celui ce pune 

bazele operei juridice să fie ordonat, dreptul regăsindu-și fundamentele în normativitatea structurală 

a conștiinței (Chevallier, J. 1983). 

J.J. Rousseau menționa că „poporul ajunge să dispreţuiască legile ce se schimbă în fiecare zi”, 

iar juristul român P. C. Vlachide subliniază: „anchiloza legilor despărţite de viaţă este o primejdie, 

dar aceasta nu înseamnă că trebuie să se schimbe, iar o democraţie de instabilitate ar fi şi mai 

dăunătoare decât osificarea, dat fiind că lipsa de fermitate a unui sistem legislativ este de natură să 

atace însăşi valoarea, prestigiul şi încrederea pe care trebuie să le inspire orice lege, schimbarea 

grăbită a lor nefăcând decât să dovedească inutilitatea măsurilor luate prin ele. Legile pot rămâne 

indefinit în vigoare, cu condiţia ca o practică judiciară serioasă să le ofere drumul către noi orizonturi 

ştiinţifice” (Vlachide, P. C. 1994). 

Ierarhia normelor juridice sau a actelor normative reprezintă unul dintre fenomenele complexe 

ce determină ordinea juridică. Deci tot ceea ce s-a menționat despre ordinea juridică a vizat de fapt 

organizarea actelor normative în conformitate cu ordinea lor ierarhică în stat, în plan internațional sau 

la nivelul diferitor entități non-statale. Respectiv, a vorbi despre ordinea juridică fără mențiunea de 

rigoare a ierarhizării și sensului ierarhizării normelor juridice este un non-sens. Aici menționăm rolul 

imens al subiectelor ce participă anume la ierarhizarea actelor normative, care sub aspecte tehnice 
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creează ordinea juridică. Eforturile acestora trebuie unificate în așa fel încât coerența și armonia 

ordinii juridice  să nu fie puse în pericol, ba dimpotrivă, să ajungă la nivelul cel mai bun posibil pentru 

a corespunde realității sociale și juridice. De aceea vom purcede la o analiză a fenomenului ierarhizării 

normelor juridice și a actelor normative. 

Este foarte important să demarăm cu ideea că ordinea juridică în sine nu reprezintă o simplă 

ordonare după un criteriu unic. Astfel, dacă ar fi, atunci am avea în față un fenomen simplu care ar fi 

caracterizat printr-o ordonare tehnică sau matematică și nicidecum altceva. Juriștii însă cunosc foarte 

bine faptul că o ordonare pur tehnică sau matematică ne îndepărtează de ideea de ordine juridică. Ba 

chiar mai mult, ne face să ne detașăm totalmente de ordinea juridică ca atare și să lunecăm pe o pantă 

tehnicizată. 

Așa cum se poate bine deduce, ordinea juridică deci reprezintă un fenomen absolut complex, 

care în ordonarea normelor și actelor normative construiește ierarhia lor, nefiind vorba de ierarhizare 

tehnică, idee desprinsă și mai sus. Aici suntem în fața unei ierarhizări complexe, care nu doar 

ordonează elementele componente după ordinea adoptării sau publicării în Monitorul Oficial; aici 

este vitală ierarhia acestor elemente, care doar fiind respectată cu cea mai mare strictețe, creează așa-

numita ordine juridică. 

Dreptul și ordinea juridică presupune, pe lângă măiestria legiuitorului, luarea în considerare a 

influenţei sistemului de valori, fiind, într-un anume sens, o rezultantă a acestui sistem. Pentru acest 

motiv, arta de a formula legi și de a ordona actele normative în baza ierarhiei lor este extrem de 

dificilă şi cere nu numai o serioasă informaţie, ci şi un sentiment de utilitate socială şi un fel de intuiţie 

pe care nu o au decât foarte puţini oameni (Băncilă, A. 2014). Istoria a conservat asemenea exemple: 

Solon - legiuitorul Atenei, Lycurg al Spartei, Pittacus al Mitilenei, Napoleon Bonaparte, Iustinian etc. 

Este evident că anume reglarea vieții sociale pe care este chemat statul să o efectueze în cel mai 

eficient mod, pune în lumină elementul social ce caracterizează ordinea juridică, pe de o parte, iar pe 

de altă parte, se pune în evidență una dintre dimensiunile sociale a dreptului – ordinea juridică. 

Așa ne dăm bine seama că ierarhizarea actelor normative trebuie abordată ca atare și tratată în 

întreaga complexitate a fenomenului, fără a scăpa din vedere anumite laturi sau aspecte relevante. Iar 

relevante sunt absolute toate criteriile și preceptele ce stau la baza ierarhizării, fapt pentru care 

autorităților și tuturor subiectelor ce le revine sarcina de a aplica actele normative le revine 

concomitent și sarcina de a respecta ordinea juridică existentă. Respectarea ordinii juridice contribuie 

semnificativ la eficiența actului legislativ. 

Tocmai reieșind din cele menționate, afirmăm că statul, pe lângă simpla ordonare ierarhică 

conform legii a actelor normative din interiorul său mai trebuie să posede instrumentariul necesar și 

eficient de ordonare a actelor normative în situații precum asocierea sau aderarea la entități supra-

statale. Bineînțeles că acestea nu se produc foarte des și nici sporadic, dar menționăm că atunci când 

un asemenea proces se pregătește, statul urmează a aborda problema ordinii juridice în mod prioritar, 

întrucât asemenea aderări sau integrări sunt de natură a determina un impact semnificativ asupra 

ordinii juridice interne.  

Cât despre ordinea juridică existentă și noile acte normative ce urmează a se integra în cadrul 

acesteia, menționăm că orice act normativ nou trebuie să se integreze organic în sistemul legislativ 

pentru realizarea finalităţii sale şi pentru ca nici sistemul însuşi să nu fie afectat în vreun fel de apariţia 

acestuia. 

 

CONCLUZII 

Una dintre concluziile la care putem ajunge în urma analizei fenomenului de ierarhizare și 

corelare a normelor de drept și a actelor normative este că la momentul actual ordinea juridică a 

statului nostru prezintă multiple lacune sau viduri legislative. Acest lucru ne face să menționăm 

importanța procesului de ierarhizare și corelare a elementelor ce formează ordinea juridică. Lacunele 

sau vidurile despre care am amintit sunt deseori prilej de speculă pentru politicieni sau chiar și juriști. 

Acest fenomen este inerent procesului de ierarhizare sau corelare a normelor, chiar și în condițiile în 

care reglementările ce fundamentează aceste procese sunt totalmente respectate. Caracterul firesc și 

inerent derivă din faptul că eroarea umană este și ea firească, iar noi, oricât de mult nu ne-am strădui 
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să o excludem din atare fenomene importante, ea oricum se va strecura , iar rezultatele-i vor fi regăsite 

în rezultatul acțiunilor organelor competente. În acest sens este reclamată o colaborare între toți 

participanții la viața juridică, o colaborare orientată expres spre excluderea golurilor legislative și 

atingerea unui nivel perfecționist al corelării conținutului normelor juridice. 
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Summary. The topicality of the approached subject resides in the interest of defending the 

person through the prism of the evolution of life from a social, economic and moral point of view, 

which has constituted over time specific concerns of all legal systems. Through the constitutions of 

the states, they establish and guarantee the protection of universal values, fixing at the same time the 

inalienability and inviolability of the right to life, physical and mental integrity of the person. 
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INTRODUCERE 

Dreptul la viață este subordonat așa numitelor drepturi inviolabile care sunt apărate prin 

activitățile jurisdicționale ale Curții Europene pentru Drepturile Omului, unde afirmarea și 

recunoașterea drepturilor și libertăților omului, ca principiu al dreptului internațional contemporan nu 

se fundamentează doar pe recunoașterea unui drept natural obiectiv [15, p. 338]. care ar transcende 

voința statelor, ci are la bază tocmai consimțământul acestora de a îl recunoaște ca atare, după cum 

întreg ansamblul de norme de drept internațional exprimă acordul de voință a statelor în cadrul 

comunității generale [1, p. 553]. 

În acest context, menţionăm că fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al 

pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de 

vedere al coroborării lor, necesitând constituirea unei metodologii și a unei metode implicate în 

cercetarea infracțiunii contra vieții. 

 

MATERIAL ŞI METODE APLICATE 

Procesul de realizare a studiului a inclus examinarea prevederilor legale existente pentru 

protecția copiilor încă de la debutul apariției sale, materiale pe această temă şi anume: - normele 

internaționale care reglementează drepturile copilului în cadrul familiei și societății; - cadrul 

instituțional actual; - condiţii preexistente ale infracţiunii. 

Cercetarea materializată în prezentul studiu a fost realizată prin aplicarea metodei construcţiei 

abstracte, a interpretării logice a normelor de drept, metoda analitică. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

Având în vedere că necesitatea de a acorda o protecție specială copilului, a fost enunțată și  

Declarația cu privire la Drepturile Copilului de la Geneva din anul 1924, precum și Declarația 

Drepturilor Copilului adoptată de Adunarea Generală la data de 20.11.1959, acestea fiind recunoscute 

ulterior și în Declarația Universală a Drepturilor Omului, în Pactele Internaționale privind drepturile 

civile și politice, precum și cele economice, sociale și culturale. Tot în Convenția ONU cu privire la 

Drepturile Copilului, este stipulat faptul că familia este considerată mediu natural pentru dezvoltarea 

și bunăstarea tuturor membrilor săi – în special a copiilor – statuându-se astfel faptul că familia și 

respectiv mama, are cel mai mare potențial de a își proteja copiii și de a le asigura siguranța lor fizică. 

Elaborarea de către toate legislațiile penale a unor norme de drept penal, prin care se urmărește 

protejarea vieții persoanei, reprezintă una dintre cele mai valoroase obligațiile ale statelor, destinate 

garantării dreptului la viață așa cum este prevăzut de (art. 2) din Convenția Europeană [3, p. 6]. 

Începând cu Magna Charta Libertatum, care ulterior, cu trecerea timpului a fost interpretată în 

conformitate cu evoluția societății, prin tratatele internaționale și legile fundamentale care au declarat 

dreptul la viață, ca fiind cel mai important drept al omului prin (art. 3), care decretează: ,,orice ființă 

umană are dreptul la viață, la libertate și la securitatea persoanei sale”[4]. Cu privire la relația dintre 

mijloacele interne și cele internaționale de protecție a drepturilor omului și implicit a copilului nou-

născut, în prezent, principiul apărării dreptului omului  a cărui evoluție a fost pregnant influențată de 
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Declarația Universală a Drepturilor Omului, precum și de numeroasele tratate și documente 

internaționale, se afirmă în epoca noastră, ca o necesitate a atitudinii pozițiilor dintre statele membre, 

a căror realizare se îmbină cu promovarea tuturor normelor și principiilor de drept penal destinat să 

îndrume raporturile dintre țări. 

După cum estimează profesorul american Buergenthal T. ,,dreptul internațional, cu puține 

excepții a lăsat statelor națiunii libertatea să trateze pe proprii lor naționali așa cum au înțeles. Aceasta 

a însemnat că drepturile omului nu constituiau obiect de preocupare internațională și că ele au fost 

tratate ca situându-se exclusiv în cadrul jurisdicției interne a statelor individuale” [2, p. 15]. Se va 

avea în vedere că obligația de a executa hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului decurge din 

angajamentul responsabilității Statului, care nu și-a îndeplinit obligațiunea sa primară de a garanta 

drepturile recunoscute în Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților 

fundamentale, în termenii articolului 1, urmând regimul responsabilității internaționale. [3, p. 6]. 

Angajamentul responsabilității implică trei obligațiuni: obligațiunea de casație a faptului ilicit, 

obligația de reparație (a lichida consecințele trecute a faptului din punct de vedere internațional ilicit), 

și ultima cea de a evita încălcările similare (obligațiunea de nerepetare a faptului ilicit). Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului a afirmat astfel clar în cazul ,,Papamichalopulos” că ,,o hotărâre care 

constată o încălcare, implică pentru Statul pârât obligațiunea juridică față de Convenție de a pune un 

termen pentru încălcare și de a lichida consecințele sale în așa mod încât să restabilească pe cât se 

poate situația anterioară” [17, pp. 34-35]. 

Cu privire la determinarea conținutului obligațiunii de a executa hotărârile Curții Europene a 

Drepturilor Omului, în cea de încetare a faptului ilicit, aceasta are o aplicare limitată în sistemul 

Convenției, căci presupune o încălcare continuă, pe când cea de reparație privită în strict sensul, 

obligația este esențială. Cu privire la cea de-a treia prin care se încalcă repetarea faptului ilicit 

,,principiul este la fel ca în dreptul internațional general, cel al restitutio in integrum. Aceasta 

obligațiune implică adoptarea unor măsuri individuale” [17, p. 36]. 

Receptând mesajul universalității susținut prin Convențiile Internaționale, cu privire la 

drepturile copilului, afirmăm recunoașterea și garantarea acestora și prin emiterea unor reglementări 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului care garantează drepturile tuturor copiilor fără 

discriminare, indiferent de rasă, culoare, origine socială, materială sau de gradul și tipul unor 

deficiențe, de statutul copilului la naștere sau cel dobândit. În articolul 19 din Legea nr.272/ 2004 

interesul copilului primează, acordând interesului primordial dreptul de a fi crescut în condiții care să 

permită ,,dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului” [9]. În vederea 

materializării acestui scop, părinții au printre altele îndatoriri și aceea, de a iniția toate măsurile 

necesare pentru realizarea drepturilor copilului, precum și ,,să coopereze cu persoanele fizice și 

persoanele juridice care exercită atribuții în domeniul îngrijirii, educării și formării profesionale a 

copilului” [9].  

În continuarea studierii prezentei Legi, copii beneficiază de o formă de protecție și din partea 

organelor de specialitate ale administrației publice centrale, autorităților administrației publice locale, 

precum și orice altor instituții publice sau private cu atribuții în domeniul sănătății care sunt obligate 

să adopte, în condițiile legii, toate măsurile necesare pentru: ,,reducerea mortalității infantile; 

asigurarea și dezvoltarea serviciilor medicale primare și comunitare; asigurarea serviciilor medicale 

pentru gravide în perioada prenatală și postnatală, indiferent dacă acestea au sau nu au calitatea de 

persoană asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate”[11]. 

În tratatul realizat de renumitul penalist al anilor 1950, Vincenzo Manzini subliniază că ,,viața 

ca interes protejat de lege se bucură de ocrotire ca relație între oameni, deoarece și dreptul penal se 

preocupă numai de raporturile dintre oameni și între aceștia și colectivitate și nu de acțiunile, chiar 

imorale, pe care individul le-ar putea comite” [12, p. 8]. Viața este protejată în toate societățile statelor 

lumii prin legi penale, acest lucru realizându-se nu doar din punct de vedere social, cât al valorii 

primare al oricărei societăți. Legile penale ale diferitelor state protejează nu numai viața fiecărui 

individ, interesul societății fiind reflectat în păstrarea și respectarea de către ceilalți membrii ai 

societății, a vieții și demnității persoanei cu care conviețuiesc.  
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În Raportul anual al Uniunii Europene privind drepturile omului și democrația în lume, 

promovarea și protecția drepturilor copilului a fost o prioritate pentru Uniunea Europeană. În anul 

2012, Uniunea Europeană a desfășurat o campanie globală de lobby, pentru promovarea ratificării 

celor două protocoale opționale la Convenția cu privire la drepturile copilului. În februarie 2012, 

Uniunea Europeană a lansat o revizuire a orientărilor Uniunii Europene pentru promovarea și 

protecția drepturilor copilului. Statele membre, instituțiile Uniunii Europene, precum și organizațiile 

internaționale și regionale, dar nu în ultimul rând și ONG-uri, au participat la o conferință pe această 

temă. Procesul de revizuire a fost finalizat în 2013. În Raportul anual al Uniunii Europene privind 

drepturile omului din 2012 pe lângă activitățile expuse ,,în luna octombrie 2012, Uniunea Europeană 

împreună cu UNICEF și Salvați Copiii au organizat un curs de formare de două zile pentru practicieni, 

pe tema drepturilor copilului, pentru un număr de aproximativ 30 de persoane din instituțiile Uniunea 

Europeană și din statele membre” [14].          Rezultatul cursului a relevat că, drepturile copiilor sunt 

o prioritate, realizând peste 60 de strategii pentru fiecare țară, privind drepturile lor. Curtea Europeană 

a statuat: „Obligația unui stat contractant de a asigura garantarea dreptului la viață depășește însăși 

îndatorirea primordială de a-i asigura eficientă, printre altele, prin obligația ce-i revine pe terenul art. 

2 din Convenție de a adopta o legislație penală concretă, care să prevină atingerile aduse persoanei, 

conținând și un mecanism de aplicare a ei, conceput spre a urmări și pedepsi asemenea atingeri” [14]. 

Determinarea unui spațiu în cadrul dreptului penal bine conturat și puternic ancorat la realitățile 

obiective care asigură o protecție eficientă a dreptului la viață a persoanei împotriva oricăror atingeri 

aduse integrității corporale, se înscrie cu desăvârșire în categoria obligației de a asigura dreptul la 

viață de către orice stat de drept penal. Obligațiile statuate prin Convenții și Tratate sunt însă 

inoperante fără adnotarea și aplicarea logică a normelor penale  care sunt în slujba protejării vieții 

persoanei și nu în ultimul rând al copilului nou-născut. Convenția privitoare la drepturile copilului a 

fost adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. la 20 noiembrie 1989. România a ratificat această 

convenție prin Legea nr.18 publicată, în Monitorul Oficial nr.109 din 28 septembrie 1990. Aceasta 

consacră obligația statelor-părți să respecte drepturile enunțate de convenție, de a asigura copiilor 

protecția și îngrijirile necesare, de a lua toate măsurile legislative, administrative și de altă natură 

pentru a pune în practică drepturile recunoscute în convenție. 

Dintre prevederile cele mai importante, consacrate de Convenție ca instrument juridic 

internațional a dreptului copilului, se cuvin a fi semnalate dreptul inerent al copiilor la viață, de a își 

păstra identitatea, cetățenia, numele și relațiile de familie, precum și obligația statelor de a asigura 

protecție copiilor împotriva oricăror forme de violență, vătămare, abuzuri. Din punctul de vedere al 

sistemului juridic intern, identificat la nivel național atât în Republica Moldova cât și în România, 

aplicarea normelor Convenției implică perfecționarea continuă a cadrului legislativ prin reorganizarea 

și perfecționarea continuă a normelor juridico-penale. Convenția, constituie un document 

internațional deosebit de important pe linia traducerii în viață a marilor principii privind drepturile 

omului, care conține însă unele lacune care sunt prevăzute în documente internaționale, cu privire la 

viața copiilor ,,care prezintă un anumit specific” [6, p. 78]. Convențiile și tratatele internaționale ar 

trebui să facă anumite diferențieri între categoriile de copii și tineri, prevăzându-se anumite plafoane 

de vârstă, cum se face, de pildă în legislația civilă, legislația muncii, legislația penală, legate de 

capacitatea de exercițiu, de discernământ.  

Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în aplicarea art.14 din Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului, identificăm două criterii cumulative privind existența unor diferențe 

de tratament în exercițiul drepturilor și absența unor justificări obiective și rezonabile ale acestei 

diferențe de tratament, precizându-se că identificarea unui numitor comun al sistemelor juridice de 

drept ale statelor membre este un indiciu pertinent al caracterului rezonabil sau nu al diferenței de 

tratament, identificând un astfel de numitor de tratament juridic între copilul rezultat ca concepție din 

familie cu soți căsătoriți și cel din afara căsătoriei, în general admisă în legislația statelor membre, 

astfel că doar motive foarte puternice ar justifica o distincție bazată pe naștere. 

Din studierea Hotărârii CEDO a reieșit că obligația unui stat contractant este de a asigura 

garantarea dreptului la viață, care depășește însăși îndatorirea primordială de a îi asigura eficiența. 

Printre altele, obligația care rezidă din temeiul art. 2 din Convenție este aceea de a adopta o legislație 
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penală concretă, care să prevină atingerile aduse persoanei, conținând și un mecanism de aplicare a 

ei, conceput spre a urmări și pedepsi asemenea atingeri. [13] 

Utilitatea unei asemenea convenții în epoca modernă apare cu toată siguranța, dacă ne gândim 

la faptul că, urmare a condițiilor demografice,  ,,copii reprezintă cea mai mare minoritate existentă 

într-o societate. Spre deosebire de alte minorități, ea, din păcate, nu se poate apăra singură, fiind 

necesară intervenția unor membrii ai majorității spre a acționa în interesul ei” [8, p. 29]. Uciderea de 

către mamă a copilului nou-născut este una dintre cele mai feroce infracțiuni privite atât din punct de 

vedere moral cât și social, pe care din păcate o săvârșește tocmai acea persoană, care ar trebui să apere 

viața copilului cu prețul său suprem. Pruncuciderea contrazice maternitatea și instinctul de apărare al 

progeniturii umane, care este considerat actul sacru, așa cum spunea și Chateaubriand ,,sânul mamei 

devenind mormânt, în loc de a fi sanctuar de viață”. Infracțiunea este un act de punere în pericol prin 

suprimarea vieții nou-născutului, care este îndreptat nu numai asupra persoanei cât și împotriva 

viitorului întregii societății. Cu toate că făptuitoarea se află într-o stare de tulburare specifică nașterii, 

care îi îngrădește puterea de a raționa, nu putem afirma că pericolul social al acestei infracțiuni este 

mai scăzut.  

Legislația internațională abordează incriminarea infracțiunii de ucidere a noului născut de către 

mamă, în mod diferit, acordând protecție superioară existenței vieții și sancționând actele de 

periclitare a dezvoltării fizice și psihice a copilului. Cu atât mai mult cu cât nou-născuții sunt 

neajutorați și nu pot să se apere de atingerile infracționale pe care mama le exercită asupra tuturor 

copiilor indiferent de rasă, sex sau origine socială. Spinelli G. Margaret, savant american care a studiat 

fenomenul de ucidere a copiilor nou-născuți în mediile din societățile primitive cât și în cele 

contemporane, observând că această practică era identificată pe toate continentele lumii de către 

diferite categorii de oameni, începând cu tribul, care se ocupa cu vânatul și cultivarea plantelor și 

sfârșind cu civilizațiile dezvoltate. Autoarea enunță că lipsirea de viață a copiilor nou-născuți era mai 

mult o regulă decât o excepție de la ea. ,,Factorii predispozanți la depresia antepartum sunt: 

antecedentele personale sau familiale de depresie, disfuncție conjugală, vârstă fragedă, educație 

minimă și numărul mai mare al copiilor. Femeile gravide care sunt deprimate sunt expuse riscului 

anorexie, consumul de nicotină, droguri și alcool și eșecul de a obține o îngrijire prenatală adecvată” 

[16, p.1028].  

În studiul: Simptome depresive materne în timpul sarcinii și iritabilitate la nou-născut, autorii 

Zuckerman B., Bauchner H., Parker S., Cabral H., constată că faptele reprobabile sunt comise de către 

mame, aducând argumente științifice în motivarea comiterii faptelor de ucidere a pruncilor nou-

născuți, precizând faptul că ,,Femeile gravide care sunt deprimate sunt expuse riscului anorexie, 

consumul de nicotină, droguri și alcool și eșecul de a obține o îngrijire prenatală adecvată” [19]. 

Efectuând studii pentru cercetarea fenomenului, relevante pentru a determina dacă simptomele 

depresive materne în timpul sarcinii sunt asociate cu funcționarea neuro-comportamentală neonatală, 

măsurată prin scala neurologică și adaptivă a capacității, autorii citați au constatat că depresia maternă 

a fost asociată cu o gamă largă de acțiuni adverse exercitate asupra copiilor, relevând interacțiuni 

slabe între mamă și copil la 3 luni după naștere. 

Autorii Dawson G. și Klinger L.G, în urma studierii activității lobului frontal și a 

comportamentului mamelor cu simptome depresive care alăptează sugari, detectează în aceeași 

măsură că ,,altele serioase sechele sunt în rate mai mari de accidentare accidentală, copil abuzat, 

neglijare și pruncucidere” [5]. 

Cercetătorii Evans J., Heron J.și Francomb H. au publicat în anul 2001, Studiu de cohortă a 

dispoziției deprimate în timpul sarcinii și după naștere, asupra unei unități de 14000 de femei 

însărcinate, unde s-a demonstrate că simptomele depresiei au fost mai frecvente și mai severe în 

timpul sarcinii comparative cu perioada postnatală [8].  

Ca o formă de prevenire a infracțiuni cercetate, autorii citați au propus ca o alternativă 

implementarea psihoterapiei, care ar oferi suport emoțional și ar dezvolta abilități necesare adoptării 

la rolul de mamă. Psihoterapia interpersonală a fost adoptată și folosită cu succes pentru a trata 

depresia la femeile însărcinate. Aceasta este o terapie scurtă, eficientă și prezintă avantajul de a nu 

expune copilul nou-născut la vreun risc. Mama învață să identifice și să acorde grijă propriilor nevoi, 
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încercând implicarea oamenilor disponibili demni de încredere din jurul ei. Acest concept oferă 

viitoarei mame o rațiune rezonabilă, pentru problemele cu care se confruntă. 

În motivarea actului ucigaș al mamei, autorii Lellord F. și Andre C., atribuie diagnostice 

medicale comportamentului deviant, care specifică ei ,,se manifestă prin îngrijorări excesive și 

nejustificate, la care sunt adăugate  și alte simptome cum ar fi hiperactivitatea sistemului nervos care 

dirijează reacții involuntare, palpitații, transpirații, cât și o tensiune musculară care dau adesea 

senzații de oboseală, urmate de dificultăți de concentrare, perturbări ale somnului” [11, p. 15]. Ca 

tratament al acestui sindrom anxios pe care îl consideră o maladie, pacienta aflându-se în suferințe 

profunde, trebuie să urmeze pe lângă tratamentele medicamentoase ce urmează a fi administrate în 

recuperarea celor care prezintă acest simptom și ,,ședințe de restructurare cognitivă” [7, p. 76].  

 

CONCLUZII 

Apreciem studiul autorilor ca fiind relevant, însă putem realiza aceste obiective numai în cazul 

în care putem identifica autoarea faptei, înainte ca aceasta să fie implicată deja în procesul biologic 

al nașterii. De aici rezultă că aceste cazuri trebuie să fie identificate anterior, printr-o riguroasă 

evidență a persoanelor care prezintă sarcini în evoluție, care nu sunt înregistrate în documentele 

medicilor de familie sau cel al obstetricienilor, pentru a se evita pe cât posibil instalarea stărilor de 

anxietate sau depresive și depistarea la timp a leziunilor neurologice, provocate antepartum sau 

depresiei postpartum. 

Deși vinovăția are o importanță deosebită în calificarea faptei drept infracțiune, nu scoate total 

în evidență mobilul care a determinat mama să comită infracțiunea, precum și rezultatul final pe care 

aceasta dorește să îl obțină, legiuitorul completând prin texte incriminatoare latura subiectivă, 

legiferând și alte condiții care să reprezinte motivul și semnele facultative a componenței infracțiunii. 

În cazul săvârșirii infracțiunii de pruncucidere de către mamă, în afară de vinovăție rămân și simțirile 

sau trăirile care nu sunt incluse de obicei în cadrul semnelor laturii subiective.  
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Abstract. The main objective of this paper serves the brief analysis of the activity of technical 

and economical expertise of real estate in terms of the contribution of this activity to the basic 

objectives of sustainable development. Using analytical methods the advantages of developing the 

branch of technical and economic expertise of real estate are correlated with the established figures 

of the world commune on population welfare, poverty reduction, environmental protection, respect 

for rights, effective use of resources and other economic and social areas of the curriculum United 

Nations, launched for development for the current period. 

The article reflects some shortcomings in the legal framework regarding the regulation of the 

real estate expertise activity, as well as the lack of developed infrastructure for training and promotion 

of the branch. The basic hypothesis of this article is "the promotion of the technical-economic 

expertise of real estate will contribute to the achievement of the sustainable development objectives 

set for the Republic of Moldova" 

Key words: real estate, econmical expertise, sutainable development, real estate management 
 

INTRODUCERE 

Reieșind din conceptul de bază de Dezvoltare durabilă, precum că civilizația umană este un 

subsistem al ecosferei, se  deriva ipoteza că orice activitate a omului are un impact direct și/sau 

indirect asupra mediului. Acceptarea acestei ipoteze va coagula orice acțiune umană din prisma 

influenței asupra ecologiei și problemelor legate cu schimbarea climei. Conceptul are o importanță 

vitală in vederea priceperii condițiilor de activitate economică, care la prima vedere nu reprezintă un 

element ”virulent” față de problemele abordate ce țin de starea mediului înconjurător.  

Activitate de expertiză tehnico-economică (în continuare – ETE) a bunurilor imobile prezintă 

un complex de acțiuni necesare unui management adecvat și efectiv la bunurile imobile (terenuri, 

construcții, soluri, plante multianuale, precum și încăperile izolate). Modurile de creare, menținere, 

administrare și desființare a obiectului de cercetare (bunul imobil), sunt reglementate de un șir de 

norme și reguli naționale și internaționale, care la rândul său fac referințe la o analiza și expunerea 

specialistului în vederea stabilirii unor decizii importante. 

În ansamblu, patrimoniul imobiliar prezintă cel mai important pilon economic al oricărui stat 

după cel uman. Indicatorii pieței imobiliare reflectă starea întregului sistem economic al țării. 

Eficiența utilizării fondurilor imobiliare prezintă un obiectiv de importanță majoră.  Astfel, 

monitorizarea și reglementarea rapoartelor economice și juridice pe piața imobiliară pot fi considerate 

unele din principalele obiective ale strategiei naționale de dezvoltare durabilă. 

Caracterul specific al bunurilor imobile (poziționare, alcătuire, infrastructură aferentă, etc.), cât 

și tendințele de dezvoltare a relațiilor în câmpul pieții imobiliare, determină complexitatea realizării 

diferitor scopuri scontate în cadrul proceselor pe parcursul a întregului ciclu de viață a bunului imobil. 

Astfel, tot mai mult se solicită aplicarea tehnicilor și metodelor de investigare a bunurilor imobile 

pentru diferite situații complexe. Managementul diferitelor tipuri de proprietăți imobiliare (terenuri 

cu diferită destinație cu sau fără construcții sau plantații multianuale, clădiri de birouri, spații 

comerciale, proprietăți rezidențiale, industriale etc.) presupune diferite  aspecte de gestionare și 

asigurare a riscurilor, precum și elemente conceptuale importante legate de relația dintre proprietatea 

imobiliară și mediul ambiant. Conceptul de Managementul strategic presupune planificarea și 

implementarea acțiunilor administrative referitor la exploatarea bunul imobil fondată în baza unei 

analize profesionaliste a indicatorilor economici ce caracterizează dinamica de dezvoltare a 
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segmentului respectiv de piață imobiliară. Analiza descrisă poate fi executată în cadrul unei expertize 

economice a bunului imobil cu aplicarea diferitor tehnici de calcul și metode aplicative de analiza 

economică. De aici rezultă imperativul de crearea suportului metodologic în efectuarea expertizei 

economice a bunurilor imobile 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Metodologic, cercetarea se concentrează la descrierea cazurilor empirice din practica de 

dezvoltare a instrumentarului de management imobiliar în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare 

Durabilă (ODD) stabilite. Unele afirmări sunt formate cu ajutorul cercetărilor empirice și 

experimentale. Prin metoda de raționament inductiv, sunt sistematizate observațiile din practica reala. 

Luând în considerație punctul de vedere teoretico-științific, cercetarea a fost realizată în contextul 

abordării complexe și sistemice a conceptelor economice și sociale contemporane. 

Cercetarea se bazează pe abordări stabilite prin metodele de analiza, sinteza, logică și dialectica. 

Analiza, ca metodă de cercetare implică dezmembrarea mentală (descompunerea) oricărui fenomen 

complex (în ansamblu) în componentele sale - părți mai simple, elemente. Prin analiză, au fost 

descompuse procesele operaționale reglementate de legislația în vigoare, care presupun aplicarea 

tehnicilor de evaluarea bunurilor imobile pentru cazuri stabilite. Cazurile descrise, combinate cu 

exemple din practica urmează să fie induse într-o teorie de bază. Sinteza servește la atingerea acestui 

obiectiv. Esența sintezei constă în combinarea, reproducerea conexiunilor părților separate, 

elementelor, laturilor, componentelor unui fenomen complex și realizarea întregului în unitatea sa. 

 

REZULTATE ŞI DISCUȚII 

Situația actuală a pieței imobiliare în Republica Moldova, caracterizată, conform Raportului 

2020 al Departamentului de dezvoltare în cadrul Organizației Națiunilor Unite (UNDP Report, 2020), 

de criza politică, economică și socială, a creat o vacanță în servicii de expertiza economică 

profesională. Lipsa de servicii de analiza economică a bunurilor imobile servește cauza insuficienței 

în organizarea efectivă a exploatării bunurilor imobile, alterării circuitului financiar al businessului 

implicat în economica imobiliară, utilizarea neefectivă a potențialului economic al bunului 

administrat. Actual, deficitul de servicii de expertiza economică este acoperit cu activitățile similare 

ce țin de evaluarea bunului imobil, audit contabil și managerial, contabilizarea fluxurilor financiare, 

etc., prestate de specialiștii din diferite ramuri ale economiei naționale. Interpretarea dubioasă a 

rapoartelor de constatare a specialiștilor în vederea rezultatelor studiului, precum și a scenariilor de 

decizii administrative ce urmează, au un efect negativ asupra conceptului de expertiză, precum și 

asupra dinamicii de dezvoltare a relațiilor pe piață imobiliară.  

Cauza predominantă a situației create este lipsa cadrului normativ legal privind definirea și 

reglementarea activității de expertiza economică a bunurilor imobile. Absența metodologiilor și 

normelor aplicative pentru utilizarea în practică a principiilor stabilite, formează situații litigioase și 

lasă loc pentru crearea fenomenului de corupție. În deosebit mod, acest fenomen se reflectă la 

utilizarea fondului public din patrimoniul statului și a autorităților publice locale/centrale. Utilizarea 

irațională a resurselor publice slăbește bugetele locale și cel național creând obstacole în reformarea 

și dezvoltarea durabilă. 

Legislația în vigoare a Republicii Moldova, dese ori, se referă la noțiunea de expertiză tehnico-

economică a bunurilor imobile în mod general și uneori ambiguu. Faptul dat necesită elaborarea unor 

acte normative de nivel inferior, cea ce uneori poate crea suprapuneri și neconcordanțe. O astfel de 

neconcordanță, ca exemplu se observă la expertiza bunurilor imobile în scopul partajării. Lipsa unor 

standarde și cerințe comune, creează o dispersare în rapoartele de expertiză executate de diferite 

instituții. Din motivul neacoperirii legale a activității de expertiza economică, instituțiile universitare 

nu completează curriculum specialităților cu acest gen de activitate și nu formează cadrul didactic în 

scopul asigurării pieței cu specialiștii din domeniul dat. 

În aceasta ordine de idei, prezenta cercetare este focalizată pe promovarea unei activități 

economice noi sub esența noțiunii de expertiza economică a bunurilor imobile. Adoptarea unor 

tehnici de analiza economică poate servi un concept de bază pentru dezvoltarea ramurii noi. Aplicarea 
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metodelor cunoscute de evaluare a bunurilor imobile și legarea acestora cu principiile 

managementului economic, cu specificul pieței imobiliare va structura conceptul procedural la 

executarea expertizei economice. 

Din punct de vedere al implicaţiilor manageriale, rezultatele acestei cercetări înseamnă 

stabilirea unei clarități pentru solicitarea unor servicii de calitate de la agenți economici de pe piața 

imobiliară, oferindu-le acestora tot ceea ce au nevoie la momentul potrivit de-a lungul procedurii de 

expertizare. 

 

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ 

Conform Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite, aprobate la ședința Cabinetul ONU din 

New-York, la data de 25 septembrie 2015 sunt stabilite Obiectivele de dezvoltare durabilă, altfel 

cunoscute ca Obiectivele Globale ( Agenda 2030, 2015). ODD prezintă un apel  universal menit 

pentru a pune capăt sărăciei, susținerea ecologiei și asigurarea vieții pașnice. Datorită faptului că 

ODD promovate de Agenda 2030 sunt prea ambițioase pentru starea financiară a Republicii Moldova, 

din cele 126 ținte de adoptare a Agendei 2030 privind implementarea politicii Dezvoltării Durabile 

în Republicii Moldova se regăsesc careva divergențe de la obiectivele de bază. Divergențele sunt 

stipulate de specificul economic și cultural autohton. Ca exemplu, obiectivele cu caracter economic 

sunt axate mai mult decât cele cu caracter social. Astfel, Strategia de atragere a investițiilor și 

promovare a industriilor profitabile pentru anii 2016-2030 are ca scop creșterea calității sectoarelor 

principale industriale, inclusiv Dezvoltarea regională și construcții (HG nr.301, Anexa1, 2014).  

În contextul celor spuse se evidențiază un rol important ce va avea practica serviciilor de 

Expertiza tehnico-economică a bunurilor imobile privind promovarea politicii și strategiei de 

Dezvoltare Durabilă. Promovarea nivelului de management în vederea utilizării patrimoniului 

imobiliar, urmează să asigure economii directe a resurselor pentru exploatare și dezvoltarea acestui 

patrimoniu. 

În limita acestui articol se evidențiază principalele ODD din cadrul Agendei 2030, tangențiale 

activității de expertiza tehnico-economică ca parte componentă a managementului imobiliar. 

Proiecțiile primului obiectiv Global ”fără sărăcie”, menit majorării nivelului de trai se reflectă în 

demararea proiectelor sociale privind asigurarea populației cu locuință. Programele bugetare privind 

repartizarea locurilor pentru case individuale pentru familiile tinere, etatizarea spațiilor locative, 

denaționalizarea fondurilor funciare construcția blocurilor locative și căminelor familiare și alte 

programe de stat. Contribuirea ETE la programele de stat sunt necesare la toate nivele de desfășurare 

a proiectelor: analiza factorilor inițiali, planificarea, organizarea demararea și monitorizarea 

proceselor, precum și constatările specialistului în vederea corectitudinii executării acestor proiecte 

în privința unor litigii și/sau cazurilor controversate. 

Obiectivul Foamete „zero”, menit satisfacerii  necesităților nutriționale a populației Activitatea 

de ETE aplicată la proiectarea organizațională a teritoriului prezintă un imbold important pentru 

situațiile decizionale de plantare/defrișare a plantațiilor multianuale, păstrarea fertilității solurilor prin 

combinarea soiurilor de plante, evitarea coroziunilor de soluri prin proiectarea reliefului și nivelelor 

terestre, asigurarea menținerii apelor subterane și izvoarelor la proiectarea digurilor și rezervoarelor 

acvatice. Toate menționate mai sus sunt în legătura directă cu nivelul de productivitate a industriei 

naționale de agricultură, cea ce la rândul său este un factor de importanță majoră în realizarea 

obiectivului ODD2. În aceiași ordine de idei, ridicarea eficienței economice a resurselor imobiliare 

datorită analizei economice din cadrul ETE, va contribui la ridicarea nivelului de trai a populației. 

Obiectivul ”Apă curată şi sanitație” ce ține de probleme de calitate a apei este de caracter 

stringent pentru Republica Moldova. Actual, la solicitarea părților interesate, ETE include cercetarea 

cazurilor de distrugere a rezervoarelor naturale și celor artificiale (LEGE Nr.86, 2014). O altă sarcina 

a expertului este calcularea daunelor și cuantumului de compensații pentru cauzarea pagubelor la 

distrugerea surselor de apă, limitarea accesului, contaminarea izvoarelor, modificarea reliefului, etc. 

Obiectivul ”Industrie, inovație şi infrastructură” realizează tendințele construirii unui sector 

industrial robust care ar securiza generarea locurilor de muncă de producere de o valoare adăugată și 

pe termen lung. Expertiza ecologică de stat este efectuată pentru obiectele şi activităţile economice 
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preconizate care nu au fost supuse evaluării impactului asupra mediului și influenţează mediul şi/sau 

prevăd folosirea resurselor naturale, indiferent de destinaţie, amplasare, tipul de proprietate şi 

subordonarea acestor obiecte, volumul investiţiilor capitale, sursa de finanţare şi modul de execuţie 

a lucrărilor de construcţii (LEGE Nr. 851, 1996), art. 6, alin (1)). 

Analogic celor 5 obiective menționate, ETE contribuie și la alte 12 din Agenda 2030.  

Conceptele de egalitate, pace, parteneriat, justiție, ecologia, responsabilitate se regăsesc în direct sau 

tangențial în obiectivele ETE a bunurilor imobile prin optimizarea bunăstării economice, condițiilor 

de trai, ecologiei de utilizare a fondurilor imobiliare, respectarea drepturilor și egalității gender la 

înregistrarea, formarea, partajarea sau transmiterea drepturilor.  

 

CONCLUZII 

Fiecare faza de creare, funcționare, desființarea a bunurilor imobile necesită la timpul său o 

analiză stării, capabilității, rezistenței, și altor factori caracteristici pentru luarea unor decizii 

importante. Urmărind conceptele stabilite de obiectivele de dezvoltare durabilă, toate activitățile 

urmează a fi comasate cu idea diminuării impactului asupra mediului, promovării tehnologiilor 

ecologice, protejarea patrimoniului cultural și etnic. 

Teren ca bunul imobil și construcțiile legate de acesta reprezintă o necesitatea vitală pentru 

activitatea umană. Prelucrarea resurselor existente necesită o supravegherea permanentă și obiectivă. 

Astfel, principiile de dezvoltare durabilă, exprimate în 17 obiective de bază, se regăsesc în mod amplu 

în activitatea de expertiza tehnico economică a bunurilor imobile.  

Dezvoltarea metodologică a activității ETE a bunurilor imobile va completa neajunsurile în 

relațiile actuale pe piața imobiliară. Aprobarea unor norme va conduce la dispariția interpretării 

frauduloase a unor situații litigioase, create în scopul apărării unor interese individuale din contul 

societății și/sau mediului. 

Stabilirea unor instituții profesionale de acordarea a serviciilor ETE va concentra practica și 

administrarea și asistența metodologică în structurile create. Acest fapt va avea un efect de coagulare 

a activității și va ridica nivelul de rapiditatea implementării normelor noi, va stabili responsabilitățile 

pentru activitatea și deciziile primite. 

Dezvoltarea metodologică presupune ridicarea accesului la serviciile de expertiză, stabilirea 

responsabilităților, lărgirea gamei de servicii și, respectiv încurajarea antreprenorialului din sectorul 

privat. 
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Summary: The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 

better known as the European Convention on Human Rights.. It was the first instrument to give effect 

to certain of the rights stated in the Universal Declaration of Human Rights and make them binding. 

Under the original system, three institutions were responsible for enforcing the obligations 

undertaken by the Contracting States: the European Commission of Human Rights, the European 

Court of Human Rights and the Committee of Ministers of the Council of Europe. All applications 

lodged under the Convention by individual applicants and Contracting States were the subject of a 

preliminary examination by the Commission, which decided whether they were admissible. If a 

complaint was declared admissible, and where no friendly settlement was reached, the Commission 

drew up a report establishing the facts and expressing a nonbinding opinion on the merits of the case. 

The Commission and/or the Government of the State in question could then decide to refer the case 

to the Court for a final, binding adjudication. If the case was not brought before the Court, the 

Committee of Ministers would decide. 

Keywords: Council of Europe, Convention, Protection, Human Rights and Fundamental, 

Universal Declaration of Human Rights, Committee of Ministers, Contracting States, Government of 

the State. 

 

INTRODUCERE 

Actualitatea şi scopul prezentului articol constau din abordarea problemelor garantării respectării 

drepturilor și libertăților omului la Curtea Europeană în condițiile cînd instanțele judecătorești 

naționale ale Republicii Moldova nu pot soluționa litigiile apărute, Republica Moldova fiind obligată 

să plătească milioane de euro din bugetul statului, eșalonînd cheltuielile planificate în realizarea 

intereselor generale ale cetățenilor. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea Europeană) a fost instituită prin Convenţia 

pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale(Convenţia Europeană), adoptată de 

către ţările membre ale Consiliului Europei la Roma la 4 noiembrie 1950 şi care a intrat în vigoare la 

3 septembrie 1953. După intrarea în vigoare a Convenţiei, ea a fost completată şi amendată prin 14 

Protocoale adiţionale la Convenţie (Protocolul nr. 14 încă nu a intrat în vigoare). Republica Moldova 

a ratificat Convenţia prin Hotărârea Parlamentului nr. 1298-XIII din 24 iulie 1997[1]. 

Rezultatele sunt prezentate prin prisma cadrului normativ existent, organizarea şi funcţionarea 

administraţiei publice centrale de specialitate în Republica Moldova este reglementată de Constituţie, 

de legi, precum şi de alte acte normative subordonate legii. 

Scopul cercetării este asigurarea garantării și protecției drepturilor și libertăților 

fundamentale consfințite în Constituția RM. 

Pentru realizarea scopului propus, au fost înaintate următoarele obiective: de a studia 

condițiile stabilite de lege, de admisibilitate și de valabilitate de depunere a cererilor și plîngirilor în 

apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului la CEDO, dupăparcurgerea, examinarea 

acestora în toate instanțele naționale. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

La realizarea cercetărilor, s-a folosit metoda științifică generală și metoda logică comparativă, 

inductivă,deductivă, dialectică, statistică, logico-juridică. 

Elaborând metodologia, RM a dorit să analizeze principalele chestiuni ce reies din obligaţiile 

statelor de a respecta CEDO şi a se conforma hotărârilor CtEDO. Au fost analizate atât măsurile de 

ordin general impuse de CEDO, cum ar fi ridicarea gradului de cunoaştere a CEDO la nivel naţional 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E7126929-2E4A-43FB-91A3-B2B4F4D66BEC/0/ROU_CONV.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E7126929-2E4A-43FB-91A3-B2B4F4D66BEC/0/ROU_CONV.pdf
http://http/www.lhr.md/wp-content/uploads/files/docs/hot.parl.1298.doc
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sau reglementările naţionale cu privire la aplicarea CEDO, cât şi aspectele specifice care rezultă din 

principalele hotărâri CtEDO în cauzele moldoveneşti. 

În cadrul cercetării a fost efectuată o analiză a tuturor hotărârilor CtEDO pronunţate în cauzele 

moldoveneşti până la 31 decembrie 2020 pentru a identifica toate violările CEDO constatate în aceste 

hotărâri, au fost colectate date despre plata satisfacţiei echitabile şi redeschiderea procedurilor 

naţionale, au fost analizate legislația şi practicile relevante pentru a exclude în viitor abaterile 

constatate de CtEDO, au fost acumulate şi analizate date statistice oficiale cu privire la activitatea 

sistemului judiciar, și au fost efectuate mai mult de 30 de interviuri calitative semi-structurate cu 

judecători, procurori, avocaţi, angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne, în special cu privire la 

măsurile generale. 

La 12 septembrie 1997, Republica Moldova a devenit parte la Convenţia Europeană. pentru a 

facilita aplicarea acesteia de către autorităţile judiciare, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a adoptat 

Hotărârea nr. 17 din 19 iunie 2000 privind aplicarea în practica judiciară de către instanţele 

judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale. Astfel, statul s-a angajat să respecte drepturile garantate de Convenție şi a recunoscut 

jurisdicţia Curţii Europene a Drepturilor Omului. [3]. 

Supravegherea executării hotărârilor Curţii Europene este pusă în sarcina Comitetului de 

Miniştri al Consiliului Europei. La 10 mai 2006, Comitetul de Miniştri a adoptat Regulamentul cu 

privire la supravegherea executării hotărârilor Curţii şi a acordurilor de reglementare amiabilă. 

În forma existentă până la 1 noiembrie 1998 (intrarea în vigoare a Protocolului nr. 11 la 

Convenţia Europeană) mecanismul de protecţie a drepturilor omului presupunea existenţa a trei 

organe de supraveghere: Comisia Europeană a Drepturilor Omului (Comisia Europeană), Curtea 

Europeană şi Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei (Comitetul de Miniştri). 

Comisia Europeană este un organ judiciar investit cu rolul de „filtrare” a cererilor. Ea se 

pronunţa asupra admisibilităţii (întrunirea condiţiilor formale) cererilor, stabilea circumstanţele de 

fapt ale cauzelor, propunea soluţionarea amiabilă a cauzelor şi formula avize dacă a existat sau nu o 

încălcare a Convenţiei.  

Curtea Europeană este un organ judiciar compus dintr-un număr de judecători egal cu cel al 

statelor membre ale Consiliului Europei. și poate fi sesizată doar după examinarea cauzei de către 

Comisia Europeană.  

Procedura în faţa Curţii are un caracter contradictoriu care garantează dreptul apărării şi 

egalității părţilor. Procedura este scrisă şi conţine observaţiile părţilor. Curtea statuează asupra 

fondului şi stabilește dacă un stat a comis o violare a Convenţiei. Hotărârea prin sine nu anulează 

hotărârea judecătorească sau legea contrară Convenţiei, ci doar constată violarea Convenţiei[5].  

Curtea poate să acorde o satisfacţie echitabilă reclamantului în cazul constatării violării. 

Hotărârile Curţii sunt obligatorii şi se transmit Comitetului de Miniştri în vederea supravegherii 

executării lor. Comitetul de Miniştri poate indica adoptarea măsurilor în vederea înlăturării violărilor 

constatate în hotărîre. 

Republica Moldova a fost condamnată de multe ori la CEDO pentru că ţară este încă în 

tranziţie În ultimii ani, Uniunea Europeană a alocat zeci de milioane de euro pentru reformarea 

sectorului justiţiei din țara noastră. În pofida acestui fapt, juriştii constată că actul de justiţie este în 

curs de îmbunătăţire, iar drepturile și libertățile omului continuă să fie revindicate. 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

În baza rezultatelor obținute s-a constatat că potrivit legislaţiei naţionale, autorităţile de stat 

sunt obligate să aplice direct CEDO, până acum, judecătorii, procurorii și avocații au aplicat-o cu 

rezerve. În ultimii ani a fost observată o creștere a referințelor la CEDO în hotărârile instanțelor 

inferioare și o schimbare pozitivă în activitatea Curții Supreme de Justiție (CSJ) în ceea ce priveşte 

Sumar 15 aplicarea CEDO. CSJ a actualizat periodic hotărârile sale explicative ca urmare a hotărârilor 

CtEDO în cauzele moldoveneşti şi a elaborat hotărâri explicative noi pentru a asigura aplicarea 

adecvată a CEDO. Astfel, în anul 2018, CSJ a inițiat practica de elaborare a recomandărilor pentru 

unificarea practicii judiciare, inclusiv referitor la aplicarea directă a CEDO. În acest sens, CSJ a 

http://http/www.lhr.md/wp-content/uploads/files/docs/hotar.plen.csj.doc
http://http/www.lhr.md/wp-content/uploads/files/docs/hotar.plen.csj.doc
http://http/www.lhr.md/wp-content/uploads/files/docs/hotar.plen.csj.doc
http://http/www.lhr.md/wp-content/uploads/files/docs/regul.exec.hot.coe.2006.doc
http://http/www.lhr.md/wp-content/uploads/files/docs/regul.exec.hot.coe.2006.doc
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recomandat aplicarea directă a CEDO în cauzele legate de schimbarea sexului. În vara anului 2012, 

Președintele CSJ și Agentul guvernamental (AG) au făcut o recomandare comună cu privire la 

compensaţiile morale care urmează a fi acordate pentru violarea drepturilor garantate de CEDO. 

Practica CSJ nu a fost suficient de uniformă şi acest lucru a afectat aplicarea adecvată a CEDO de 

către ceilalţi judecători. Datorită specificului sistemului de drept din Republica Moldova, multe cauze 

nu ajung niciodată să fie examinată de către CSJ, cum ar fi cazul arestărilor. Curţile de apel nu au 

dovedit până acum că sunt adepţii aplicării CEDO. Deşi judecătorii susţin că legislaţia naţională nu 

prevede expres că pot fi acordate compensaţii morale pentru încălcarea tuturor drepturilor garantate 

prin CEDO, CSJ a început să acorde astfel de compensaţii prin aplicarea directă a CEDO. 

Compensațiile morale acordate de judecători pentru încălcarea CEDO sunt, de obicei, mult mai mici 

decât cele acordate de CtEDO în cauzele moldovenești. 

CSJ urmează să-şi uniformizeze practica judecătorească, iar hotărârile ei trebuie să fie mai 

clare, pentru a asigura că judecătorii din celelalte instanţe aplică mai bine standardele CtEDO. 

Hotărârile Plenului CSJ ar trebui să fie mai explicite.  

1. Ajustarea acestora la standardele CtEDO nu ar trebui să se rezume doar la completarea lor 

cu standardele CtEDO;  

2. Tolerarea de către curţile de apel a practicilor de arestări motivate insuficient urmează a fi 

sistată, pentru a transmite un semnal clar judecătorilor de instrucţie că CEDO este parte componentă 

a sistemului de drept al Republicii Moldova și urmează a fi aplicată ca atare;  

3. Practica CSJ de acordare a compensaţiilor prin aplicarea directă a CEDO urmează a fi extinsă, 

iar judecătorii urmează a fi informaţi că aceasta este practica ce trebuie urmată în viitor;  

4. Judecătorii trebuie să înţeleagă că rolul lor este de a asigura respectarea sau restabilirea 

drepturilor omului, şi nu protejarea resurselor statului.  

Acţiunile în temeiul Legilor nr. 87 şi nr. 1545 urmează a fi examinate de judecători cu prioritate, 

pentru a asigura că compensaţiile sunt plătite în termeni acceptabili, iar compensaţiile morale acordate 

ar trebui să fie conforme cu cele acordate de CtEDO în cauzele moldoveneşti. [5]. 

În Republica Moldova mecanismele de supraveghere a executării hotărârilor CtEDO se 

suprapun şi oferă insuficiente pârghii pentru a asigura o executare efectivă. Astfel, activitatea 

Comisiei guvernamentale pentru organizarea executării hotărârilor CtEDO nu a fost foarte eficientă 

şi nici vizibilă. AG nu este consultat în mod constant cu privire la compatibilitatea proiectelor de lege 

cu standardele CEDO, iar resursele umane puse la dispoziţia acestuia sunt insuficiente pentru a 

răspunde competențelor atribuite. Pe de altă parte, Agentul Guvernamental nu are suficiente atribuții 

şi nici pondere politică pentru a promova o executare eficientă, iar controlul parlamentar nu este 

exercitat continuu și coerent. 

În hotărârile pronunţate de CtEDO în cauzele moldoveneşti până la 31 decembrie 2010 au fost 

constatate 44 de violări ale articolului 5 CEDO. În 14 hotărâri, CtEDO a constatat că hotărârile 

judecătorilor cu privire la arestare nu au fost suficient de motivate, în 11 cauze lipsirea de libertate 

nu s-a bazat pe un temei legal, în şase cauze lipsirea de libertate în temeiul art. 5 §1, nu s-a bazat pe 

o bănuială rezonabilă, iar în cinci hotărâri a fost constatată violarea art. 5 § 4 deoarece existau motive 

suficiente de a se crede că întrevederile cu avocatul nu erau confidenţiale.  

Art. 176 alin. 1 CPP prevede că aplicarea măsurilor preventive poate avea loc doar dacă există 

o bănuială rezonabilă. Potrivit hotărârii Plenului CSJ nr. 4, din 28 martie 2005, obligă judecătorii să 

verifice, la judecarea demersului de aplicare a arestării preventive, „dacă există motive rezonabile de 

a presupune că persoana a săvîrşit o infracţiune”. Aceasta mai menţionează că „[b]ănuiala rezonabilă 

trebuie să fie bazată pe fapte sau informaţii, care ar stabili o legătură obiectivă între suspect şi fapta 

presupusă, exprimate prin documente sau constatări tehnicoştiinţifice şi medico-legale, alte date 

obiective, care ar implica în mod direct persoana vizată în săvîrşirea faptei prejudiciabile”. 

Totuşi judecătorii nu s-au pronunţat pe marginea acestui argument. Atât judecătorii, cât şi 

avocaţii intervievaţi au declarat că cele trei dosare erau de rezonanţă şi că le este greu să explice 

comportamentul judecătorilor. Ei nu au exclus faptul că judecătorii au dat conştient soluţii vădit 

ilegale.  
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Executarea hotărârilor CtEDO de către Republica Moldova, 2015-2020 Se pare că mulţi dintre 

judecătorii de instrucţie şi procurori nu cunosc în deplină măsură în ce constă bănuială rezonabilă şi 

cum urmează a fi verificată existenţa acesteia. În urma studierii a câteva sute de dosare de arestare 

examinate de judecătorii de instrucţie în anul 2020, a fost constatat că, în multe cazuri, procurorii nu 

se referă în genere, fie se referă în mod extrem de sumar la bănuiala rezonabilă, iar judecătorii acceptă 

aceste demersuri. 

 Mai mult, chiar dacă procurorii invocă anumite circumstanţe de fapt în susţinerea bănuielii 

rezonabile, asemenea informaţii nu se regăsesc de multe ori în hotărârile judecătorilor de instrucţie 

prin care este dispusă arestarea. Se pare că acest comportament se referă la o problemă mai generală 

– diligenţa şi calitatea activităţii judecătorilor de instrucţie. 

În Republica Moldova, arestarea este dispusă de către judecătorii de instrucţie. CPP obligă 

judecătorii să motiveze adecvat hotărârile cu privire la arestare. Acelaşi fapt reiese şi din hotărârea 

Plenului CSJ nr. 4, din 28 martie 2015.  

Totuşi motivarea insuficientă a hotărârilor de arestare din Republica Moldova a fost constant 

criticată de către CtEDO începând cu anul 20015. În toate cele 14 cauze de mai sus, arestarea și/sau 

prelungirea arestării a avut loc prin reproducerea temeiurilor legale prevăzute în CPP, fără indicarea 

motivelor pentru care instanța de judecată a considerat întemeiate afirmațiile precum că reclamantul 

putea împiedica procesul, s-ar putea ascunde sau săvârși alte infracțiuni, iar judecătorii nu au încercat 

săcombată argumentele apărării împotriva arestării.  

Motivarea proastă a hotărârilor de arestare poate fi explicată prin practica anterioară de aplicare 

frecventă a arestului, motivarea proastă a demersurilor de arestare de către procurori, volumul mare 

de lucru al judecătorilor de instrucţie şi experienţa profesională anterioară a acestora, termenul limitat 

acordat prin lege pentru examinarea demersului, lipsa de diligenţă a unor judecători, tolerarea acestei 

practici de către curţile de apel, pregătirea profesională proastă a multor avocaţi, clişeele sociale, dar 

şi prin corupţia din sistemul judecătoresc. [6].  

Deşi arestarea preventivă trebuie să fie aplicată ca excepţie, până la aderarea Republicii 

Moldova la CEDO, arestul era aplicat foarte des. Tendinţa de recurgere frecventă la arestarea 

preventivă nu a dispărut încă. În tabelul nr. 20, sunt prezentate date statistice despre demersurile de 

arestare examinate în anii 2015-2020. 

Astfel, raportat la numărul de cauze penale transmise în instanţa de judecată, procentajul 

demersurilor de arestare nu s-a schimbat simţitor în această perioadă. Dacă în anul 2015 numărul 

demersurilor de arestare depuse reprezenta 36.5% din numărul cauzelor penale transmise în instanţă, 

în anul 2017 acest procentaj a fost de 32.8%. Rata demersurilor admise chiar a crescut. Dacă în anul 

2018 erau admise 79.2% din demersuri, în anul 2019 au fost admise 85.6%, iar în anul 2020 – 80.9%. 

 

CONCLUZII 

Motivarea proastă de către procurori a demersurilor de arestare a fost frecvent invocată de către 

avocaţi şi judecători. Pentru a spori calitatea demersurilor de arestare, Procuratura Generală a elaborat 

un model de demers de arestare, care conţine secţiuni speciale cu privire la bănuiala rezonabilă şi 

motivele pentru arestare. În urma studierii a câteva sute de demersuri de arestare depuse în anul 2020 

a fost constatat că, de regulă, în demersul de arestare este reprodusă acuzaţia adusă persoanei, iar în 

compartimentele cu privire la bănuiala rezonabilă şi justificarea arestării sunt reproduse prevederile 

CPP.  

În cazul demersului de prelungire a arestării, conţinutul acestuia diferă neesenţial de demersul 

depus anterior. Textul demersurilor de arestare depuse de aceiaşi procurori în dosare diferite este 

similar. Mai mult, deşi din materialele dosarului reies motive evidente despre necesitatea arestării, 

acestea deseori nu sunt invocate de către procurori în demers, ci oral în şedinţa de judecată. Aceste 

fapte sugerează că procurorii ajustează foarte puţin demersurile de arestare de la un caz la altul.  

Cu o astfel de calitate a demersurilor de arestare, este greu de înţeles raţional procentul atât de 

înalt al demersurilor de arestare admise de judecători.  

În anul 2018, Plenul CSJ a generalizat practica judecătorească cu privire la arestare (hot. nr. 20, 

din 14 noiembrie 2008) şi a constatat că „încheierile judecătoreşti privind aplicarea măsurilor 
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procesuale de constrîngere sînt insuficient motivate, ceea ce este în contradicţie cu prevederile art. 

306 Cod de procedură penală” şi a cerut judecătorilor „neadmiterea adoptării hotărîrilor nemotivate 

la soluţionarea demersurilor privind aplicarea măsurilor preventive şi prelungirea acestora”. Totuşi, 

în urma studierii a câteva sute de hotărâri cu privire la arestare adoptate în anul 2011, nu a fost 

constatată o îmbunătăţire substanțială a hotărârilor judecătoreşti de arestare. Deşi volumul hotărârilor 

judecătoreşti s-a mărit, calitatea motivării a rămas aceeaşi. De regulă, judecătorii reproduc în 

hotărârile lor textul art. 5 al CEDO sau extrase din jurisprudenţa CtEDO, însă fără a explica relevanţa 

acestor referiri pentru cauza examinată. Motivarea hotărârilor emise de acelaşi judecător se schimbă 

foarte puţin de la o cauză la alta, iar motivele hotărârii sunt, de fapt, expuse în două-trei paragrafe 

scurte.  

De obicei, judecătorii reproduc temeiurile prevăzute de lege, nu explică cum se aplică acestea 

cauzei examinate, de ce alte măsuri preventive nu pot fi aplicate şi nici nu combat argumentele 

apărării. Judecătorii de instrucţie au invocat drept scuză pentru hotărârile prost motivate volumul 

mare de lucru şi calitatea proastă a demersurilor de arestare.  

 Astfel, dacă în unele judecătorii rata demersurilor admise în a doua jumătate a anului 2020 a 

fost de 40-70%, atunci în alte judecătorii de sector au fost admise toate sau aproape toate demersurile 

de arestare. 

 Unii judecători intervievaţi au susţinut că, atât timp cât la nivelul judecătoriilor şi al curţilor de 

apel există o practică constantă de nemotivare a deciziilor de arestare, judecătorii de instrucţie nu sunt 

interesaţi să-şi motiveze mai bine hotărârile.  

Mai mult, o hotărâre bine motivată ar arăta straniu lângă multe hotărâri prost motivate, iar o 

bună motivare necesită mult mai mult timp, pe care mulţi judecători de instrucţie pretind că nu îl 

auMajoritatea persoanelor intervievate au explicat calitatea proastă a activităţii judecătorilor de 

instrucţie prin cariera profesională a acestora. Judecătorii de instrucţie au apărut în Republica 

Moldova în anul 2003, după intrarea în vigoare a noului CPP.  

Puteau deveni judecători de instrucţie judecătorii cu experienţă de cel puţin trei ani sau 

procurorii şi anchetatorii penali cu experienţă de cel puţin cinci ani. 

 În consecinţă, judecători de instrucţie au devenit doar procurorii şi anchetatorii penali. Niciun 

judecător nu a candidat pentru a deveni judecător de instrucție. Autorităţile Republicii Moldova au 

recunoscut că aceasta este o problemă şi, prin Legea nr. 153, din 5 iulie 2012, a fost schimbat modul 

de exercitare a funcţiilor judecătorilor de instrucţie. Aceste funcţii vor fi exercitate de un judecător 

de drept comun numit de către CSM pe o anumită perioadă de timp. În termen de trei ani, judecătorii 

de instrucţie în exerciţiu urmează să fie evaluaţi de către CSM 

În Republica Moldova, mecanismele de supraveghere a executării hotărârilor CtEDO se 

suprapun şi oferă insuficiente pârghii pentru a asigura o executare efectivă. Astfel, activitatea 

Comisiei guvernamentale pentru organizarea executării hotărârilor CtEDO nu a fost foarte eficientă 

şi nici vizibilă. AG nu are suficiente atribuții şi nici pondere politică pentru a promova o executare 

eficientă, iar controlul parlamentar nu este exercitat continuu și coerent; b) Agentul guvernamental 

este autoritatea ce deține informația despre toate hotărârile CtEDO și este cel mai în măsură să 

raporteze despre executarea efectivă a hotărârilor CtEDO, precum și să aibă un rol mai activ în 

prevenirea violărilor CEDO pe viitor. Totuşi cadrul normativ și resursele alocate AG nu sunt 

suficiente pentru această responsabilitate. De exemplu, AG nu este consultat în mod constant cu 

privire la compatibilitatea proiectelor de lege cu standardele CEDO, iar resursele umane puse la 

dispoziţia acestuia sunt insuficiente pentru a răspunde competențelor atribuite; c) Mecanismul actual 

de executare a hotărârilor CtEDO urmează a fi îmbunătăţit. Necesitatea îmbunătățirii mecanismului 

de executare a hotărârilor CtEDO este recunoscută în Strategia de reformă a sectorului justiției pentru 

anii 20116-20120 [7]. 

 

RECOMANDĂRI 

1.Consolidarea capacităților Direcției Agent guvernamental prin crearea unui mecanism de 

detaşare, pentru cel puţin 12 luni, a judecătorilor și procurorilor, pentru a activa în cadrul Direcției. 

Activitatea Consiliului de pe lângă AG trebuie reanimată;  
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2 Perfecţionarea procedurilor din cadrul Ministerului Justiţiei astfel încât AG să-i fie oferită 

posibilitatea reală de a revizui proiectele de legi din punct de vedere al compatibilității acestora cu 

prevederile CEDO; Capitolul 7. Mecanismul naţional de executare a hotărârilor CtEDO 179  

3. Completarea CPP cu dreptul AG de a depune opinii juridice în cauze penale şi recurgerea 

AG la procedura prevăzută de art. 74 CPC în cauzele în care ar putea schimba sau unifica practica în 

domeniul aplicării CtEDO;  

4. Autorizarea AG să contacteze direct CM în ceea ce privește executarea hotărârilor CtEDO; 

e) Introducerea obligației AG de a analiza fiecare hotărâre pronunțată de CtEDO și de a formula 

propuneri cu privire la măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru executarea acesteia;  

5. Introducerea obligației AG de a elabora anual un raport privind executarea hotărârilor 

CtEDO. Acesta trebuie să fie făcut public şi să fie prezentat Parlamentului;  

6. Crearea unui noi mecanism de supraveghere a executării hotărârilor CtEDO. Supravegherea 

executării poate fi pusă în sarcina unei comisii parlamentare permanente sau a unei comisii 

parlamentare speciale.  

Comisia urmează să supravegheze constant procesul de executare a hotărârilor CtEDO. Aceasta 

urmează să prezinte anual un raport în plenul Parlamentului cu privire la executarea hotărârilor 

CtEDO. Din acest motiv, urmează a fi abrogată hotărârea Guvernului nr. 1488, din 31 decembrie 

2004, cu privire la Comisia guvernamentală pentru organizarea executării hotărârilor CtEDO;  

7. Continuarea eforturilor CSJ, prin hotărârile Plenului, recomandările plasate pe pagina web și 

avizele consultative, în vederea uniformizării practicii judecătoreşti în conformitate cu standardele 

CtEDO;  

8. Introducerea în cadrul CSJ şi al Procuraturii Generale a unui mecanism de evaluare periodică 

a impactului măsurilor întreprinse în vederea executării hotărârilor CtEDO. 

Art. 16 al Legii cu privire la avocaţii parlamentari urmează a fi modificat pentru a permite 

avocaţilor parlamentari să examineze mai multe situaţii în care este violată CEDO;  

9. CSJ urmează să-şi intensifice eforturile pentru a asigura că toate instanţele judecătoreşti din 

Republica Moldova examinează prompt acţiunile intentate în temeiul Legii nr. 87 şi acordă 

compensaţii morale adecvate pentru încălcarea termenului rezonabil; 

10. c) CSM şi CSP ar trebui să studieze cu o mai mare atenţie hotărârile CtEDO, pentru a asigura 

că orice abatere foarte gravă care rezultă din acestea atrage după sine sancţiuni disciplinare; 

11. Modificarea art. 17 al Legii Agentului guvernamental şi acordarea dreptului de intentare a 

acţiunii în regres Ministerului Justiţiei;  

12 După redeschiderea procedurilor, autorităţile de stat ar trebui să solicite de la oponenţii în 

procedurile naţionale a reclamanţilor în procedurile CtEDO, rambursarea prejudiciului real plătit în 

temeiul hotărârilor CtEDO. 
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INTRODUCERE 

Actualitatea şi scopul prezentului articol constau din abordarea administraţiei publice centrale 

care este compusă din autorităţile publice cu competenţă generală şi de administraţiile ministeriale şi 

neministeriale de specialitate. Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate, spre 

deosebire de cele cu competenţe generale, sunt în putere să exercite atribuţii numai într-un anumit 

domeniu sau ramură de activitate. Din acestea fac parte ministerele, alte organe centrale de 

specialitate, precum şi ramiicările teritoriale ale acestora. [9] 

Organul central al administraţiei publice de specialitate este o autoritate, care, iind o parte 

componentă a aparatului de stat, are competenţă (atribuţii), structură, dimensiuni teritoriale, se 

formează în ordinea stabilită de lege, foloseşte anumite metode de activitate, este împuternicit cu 

dreptul de a efectua în numele statului o activitate economică, social-culturală, politico-

administrativă. [9] Administraţia publică centrală trebuie privită prin accepţiunea că este nu numai 

cea care administrează problemele statului şi acordă serviciile zi de zi la nivel central, dar şi plasează 

la nivel local, în teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale, servicii desconcentrate ale ministerelor, 

agenţiilor, birourilor şi serviciilor centrale. [10]. 

Administraţia publică centrală de specialitate se compune din administraţia ministerial și din 

administraţia extraministerială care, la rîndul său, înglobează autorităţi administrative autonome și 

autorităţi administrative subordonate Guvernului. [4] În cadrul administraţiei ministeriale intră 

ministerele, organizate potrivit legii, în timp ce administraţia extraministerială cuprinde alte organe 

de specialitate ale administraţiei publice organizate în subordinea Guvernului sau ca autorităţi 

administrative autonome. 

Autorităţile administraţiei publice centrale de specialitate sunt chemate să exercite anumite 

funcţii sau să îndeplinească 

anumite misiuni, alături de alte categorii de autorităţi ale sistemului administraţiei publice care 

îi determină 

și poziţia în sistemul respectiv. 

Totodată, ministerele constituie o categorie distinctă de organe în cadrul sistemului autorităţilor 

administraţiei publice, având rolul de a organiza exercitarea și a executa la concret legile în anumite 

domenii și sectoare de activitate, iind, prin aceasta, organe de specialitate, de resort. [5] Pe de altă 

parte, acestea realizează activitatea pe întreg teritoriul ţării, motiv pentru care ele au calitate de 

autorităţi centrale ale administraţiei publice. 

Astfel, cele două criterii de organizare a administraţiei publice – al competenţei materiale și cel 

al competenţei teritoriale — deinesc, în principal, locul acestor autorităţi în sistemul general al 

autorităţilor administraţiei publice, ca o verigă importantă, subordonată Guvernului, care, ca 

autoritate centrală cu competenţă materială generală în domeniul administraţiei publice, coordonează 

și controlează întreaga activitate a ministerelor. 
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Aspectele referitoare la rolul autorităţilor administraţiei centrale de specialitate își găsesc 

fundamentare constituţională. Ca organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, 

ministerele îndeplinesc, iecare în domeniul său de activitate, programul politic al Guvernului. 

Atribuţiile principale pot fi următoarele: organizarea aplicării legilor și hotărârilor Guvernului; 

asigurarea aplicării politicii Guvernului; iniţierea sau elaborarea, ori avizarea proiectelor de acte 

normative, legi și hotărâri ale Guvernului etc. 

 De asemenea, pot fi identiicate unele misiuni comune pentru autorităţile administraţiei publice 

de specialitate, indiferent de locul pe care aceste autorităţi îl ocupă în sistemul autorităţilor publice. 

Acestea se referă la: elaborarea și organizarea politicilor de stat în domeniile încredinţate; asigurarea 

organizatorică normativă, tehnico-materială și de altă natură a organelor și instituţiilor subordonate 

și efectuarea controlului asupra activităţii lor; prestarea nemijlocită ori organizarea prestării de 

servicii populaţiei prin instituţiile subordonate.  

În Republica Moldova îniinţarea ministerelor și altor autorităţi ale administraţiei publice 

centrale de specialitate se realizează în baza Legii cu privire la Guvern, pe când organizarea și 

funcţionarea ministerelor este realizată prin hotărâri ale Guvernului. În scopul stabilirii unui cadru 

legal uniicat pentru organizarea administraţiei publice centrale de specialitate a fost elaborat proiectul 

legii privind administraţia publică centrală de specialitate. 

În scopul conducerii, coordonării și exercitării controlului în domeniul organizării economiei și 

în alte domenii care nu intră nemijlocit în atribuţiile ministerelor, se îniinţează și alte autorităţi 

administrative, cum ar i departamentele, serviciile și inspectoratele de stat. În Republica Moldova 

acestea își găsesc relectare sub denumirea de „alte autorităţi administrative centrale”. Celelalte organe 

centrale ale administraţiei îndeplinesc, în general, o activitate și mai specializată decât ministerele.  

În vederea instituirii unui sistem modern și eicient al administraţiei publice centrale în 

Republica Moldova, a fost elaborată, și în prezent se implementează Strategia de reformă a 

administraţiei publice centrale. Principalele obiective și componente ale reformei vizează: extinderea 

capacităţii instituţionale și funcţionale a administraţiei publice centrale; consolidarea și perfecţionarea 

cadrului legal în domeniul administraţiei publice; optimizarea procesului decizional; îmbunătăţirea 

managementului resurselor umane in sectorul public; asigurarea interacţiunii între procesul de 

elaborare a politicilor sectoriale și procesul bugetar. 

Rezultatele sunt prezentate prin prisma cadrului normativ existent, organizarea şi funcţionarea 

administraţiei publice centrale de specialitate în Republica Moldova este reglementată de Constituţie, 

de legi, precum şi de alte acte normative subordonate legii. 

Scopul cercetării este asigurarea unei analize și studiu cu privire la administrația publică 

centrală în Republica Moldova, cu propunerea unor modificări de reorganizare a sistemului 

administrației publice centrale, mai aproape și în serviciul cetățeanului, cercetarea aspectelor privind 

esenţa, natura și funcţiile autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate în sistemul 

administraţiei publice. 

Guvernul și administraţiile care i se subordonează formează un ansamblu complex de diferite 

ministere ce constituie celulele de bază ale organelor puterii executive.[1] De-a lungul timpului, 

necesităţile societăţii, în speţă ale guvernării, au impus crearea, pe lângă ministere, a unor organe de 

specialitate (departamente, agenţii, comitete, secretariate etc.) care să ajute guvernul în îndeplinirea 

actului de administrare.[2] Aceste autorităţi au fost incluse, la rândul lor, în categoria autorităţilor 

administraţiei publice centrale cu competenţă specială iind denumite de unii autori „administraţie 

ministerială ”. [3] 

Pentru realizarea scopului propus, au fost înaintate următoarele obiective: de a studia ţinerea 

unei evidenţe mai stricte a datelor despre crearea, organizarea, funcționarea, reorganizarea şi 

dizolvarea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

La realizarea cercetărilor, s-a folosit metoda științifică generală și metoda logică 

comparativă, inductivă,deductivă, dialectică, statistică, logico-juridică. 
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Potrivit art. 107 din Constituţie, în Republica Moldova, ministerele sunt organe ale 

administraţiei publice de specialitate, care traduc în viaţă politica Guvernului şi exercită, în 

conformitate cu legea, administraţia publică în domeniile de activitate de care răspund. [1, art. 107, 

alin. (1)] Deşi legislaţia nu prevede expres acest lucru, ministerele pot i organizate numai în 

subordonarea Guvernului şi numai pe baza legii.[8] 

În afară de ministere, Constituţia face referire şi la alte autorităţi administrative, care sunt 

responsabile de conducerea, coordonarea şi exercitarea controlului în domeniul economiei şi în alte 

domenii, care nu intră nemijlocit în 

atribuţiile ministerelor.  

Aceste categorii de autorităţi se îniinţează în temeiul legii ca autorităţi administrative autonome 

sau nemijlocit pe lângă Guvern. [8]. Astfel, „în scopul conducerii, coordonării şi exercitării 

controlului în domeniul organizării economiei şi în alte domenii care nu intră nemijlocit în atribuţiile 

ministerelor, se îniinţează, în condiţiile legii, şi alte autorităţi administrative.” [1, art. 107, alin. (2)] 

Un alt act normativ care conţine prevederi importante referitor la organizarea şi funcţionarea 

administraţiei publice centrale de specialitate în Republica Moldova este Legea cu privire la Guvern. 

Potrivit legii respective, ministerele sunt organele centrale de specialitate ale statului. Ele sunt 

conduse de miniştri, care poartă răspundere personală pentru îndeplinirea sarcinilor puse în seama 

lor. În activitatea sa de conducere a ministerului, ministrul este asistat de unul sau de mai mulţi 

viceminiştri. [2, art. 21] 

 

REZULTATE ȘI DISCUȚII 

În baza rezultatelor obținute s-a constatat că potrivit legislaţiei naţionale, Ministerele transpun 

în viaţă, în baza legilor republicii, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, politica Guvernului, 

hotărârile şi ordonanţele lui, conduc în limitele competenţei domeniile încredinţate şi sunt 

responsabile de activitatea lor. Guvernul poate delega prin hotărâre unele funcţii din competenţa sa 

către ministerele de domeniu. 

Acest drept se realizează prin adoptarea de acte normative departamentale, înregistrate în modul 

stabilit şi publicate în Monitorul Oicial al Republicii Moldova. 

Procesul de modernizare a activităţii administraţiei publice centrale (APC) va fi mediatizată pe 

larg, graţie unei paginii electronice a reformei APC www.rapc.gov.md, lansată recent în reţeaua 

Internet. Pagina electronică a reformei APC a fost creată pentru a asigura operativ societatea cu 

informaţii la această temă, pentru a colecta opinii şi a facilita procesul de comunicare între Guvern, 

societatea civilă şi funcţionarii publici. Pagina conţine informaţii despre scopul şi obiectivele 

Strategiei de reformă a APC, acţiunile întreprinse şi rezultatele obţinute. Sunt incluse, de asemenea, 

noutăţi actuale privind procesul de reformă, care pot fi abonate de vizitatori. Persoanele interesate pot 

participa indirect la implementarea reformei, prin prezentarea recomandărilor asupra proiectelor de 

legi şi hotărâri plasate pe pagină pentru discuţii publice, expunerea în regim on-line pe marginea 

activităţilor desfăşurate în cadrul reformei, adresarea întrebărilor privind reforma APC. Pagina 

electronică a reformei APC poate fi accesată şi de pe portalul Guvernului www.gov.md. Strategia de 

reformă a APC a fost lansată la 1 ianuarie 2020 şi are drept scop instituirea în R. Moldova a unui 

sistem modern şi eficient al administraţiei publice centrale conform principiilor internaţionale de bună 

guvernare. Ministerele promovează o politică statală de cadre îndreptată spre completarea propriului 

aparat central şi a organelor de resort cu specialişti de înaltă caliicare, creează sistemul ramural de 

instruire continuă a cadrelor, organizează pregătirea specialiştilor cu studii superioare şi medii de 

specialitate, asigură pregătirea cadrelor, inclusiv în străinătate. În virtutea sarcinilor, ministerele au 

dreptul de a face remanieri în aparatele lor prin reînnoirea contractelor de muncă sau prin atestarea 

funcţionarilor de stat. [2, art. 21] 

Potrivit art. 22, intitulat „Alte autorităţi administrative centrale, inspectoratele de stat, comisiile 

şi consiliile guvernamentale,” autorităţile administrative centrale de pe lângă Guvern se formează de 

Parlament la propunerea Primului- ministru în scopul conducerii, coordonării activităţii şi exercitării 

controlului în domeniul organizării economiei şi în alte domenii, care nu intră nemijlocit în atribuţiile 
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ministerelor. Autorităţile administrative centrale sunt conduse de directori generali sau de directori, 

numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de Guvern. [2, art. 22] 

Inspectoratele de stat se formează de către Guvern în scopul exercitării controlului asupra 

executării legilor republicii, a hotărârilor şi a altor acte emise de Parlament, a decretelor Preşedintelui 

Republicii Moldova, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului. Inspectoratele de stat sunt conduse de 

directori, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de Guvern. Autorităţile administrative centrale şi 

inspectoratele de stat emit, în limitele competenţei lor, acte normative departamentale. [2] 

Guvernul poate să creeze comisii şi consilii permanente şi provizorii pentru studierea unor 

probleme şi elaborarea hotărârilor în vederea dezvoltării economiei, politicii în domeniile inanţelor, 

creditelor, preţurilor, valutei, circulaţiei monetare, precum şi în domeniile politicii sociale, 

învăţământului public, culturii şi din alte sfere ale vieţii. 

Comisiile se formează din lucrători ai ministerelor, precum şi din savanţi şi specialişti de frunte, 

la propunerea Primului-ministru, a prim-viceprim-ministrului sau a viceprim-miniştrilor. Activitatea 

comisiilor şi consiliilor este condusă de Primul-ministru, de miniştri sau de alte persoane, numite de 

Guvern. [2] Numărul şi denumirea ministerelor din Republica Moldova s-au alat în continuă 

schimbare. 

Ulterior Legea cu privire la Guvern, a fost adoptată și alte acte normative în vederea 

reglementării organizării şi funcţionării administraţiei publice centrale de specialitate în Republica 

Moldova. De exemplu, conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova privind optimizarea 

structurii organizatorice şi funcţionale a autorităţilor publice centrale de specialitate nr. 1600 din 

13.12.2002, „ministerele, alte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, vor reexamina 

structura organizatorică şi funcţională, precum şi statele de personal ale aparatelor centrale şi 

subdiviziunilor respective, în vederea optimizării şi reducerii cheltuielilor de gestionare, sporirii 

eicienţei activităţii lor, eliminării dublării funcţiilor.” [4, art. 2] 

De asemenea, în vederea ţinerii unei evidenţe mai stricte a datelor despre crearea, reorganizarea 

şi dizolvarea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice [6, anexa 1] şi despre actele 

normative prin care au fost constituite, despre conducătorii acestora şi în atribuirea numărului de 

identiicare de stat se organizează evidenţa de stat, care constă în înscrierea în Registrul de stat al 

unităţilor de drept a datelor menţionate mai sus, aprobată prin Hotărârea Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la evidenţa de stat a organelor centrale de specialitate ale administraţiei 

publice şi autorităţilor administraţiei publice locale. 

Evident, toate aceste încercări de îmbunătăţire au avut un caracter mai mult fragmentar, motiv 

din care a apărut necesitatea adoptării unui act normativ care să exprime o poziţie unică asupra 

organizării şi funcţionării administraţiei publice centrale de specialitate în condiţiile noii realităţi şi 

necesităţii de schimbare. Acest act normativ a fost Strategia de reformă a administraţiei publice 

centrale, care a stabilit, printre altele, câteva acţiuni prioritare care se referă la obiectul de cercetare a 

acestei lucrări, şi anume: 

- atribuirea clară a responsabilităţilor şi competenţelor, evitând ambiguitatea, dublarea şi 

suprapunerea acestora; 

- efectuarea etapei a II-a a analizei funcţionale a autorităţilor administraţiei publice la nivel 

central (pe orizontală), precum şi a serviciilor publice desconcentrate (pe verticală). [5, pct. 4.1] 

În cadrul implementării Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale, au fost adoptate 

noi acte normative. Astfel, putem menţiona, de exemplu, Hotărârea Guvernului cu privire la 

aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de 

specialitate al administraţiei publice, potrivit căreia „ministerele, alte autorităţi administrative 

centrale şi autorităţile administrative subordonate lor, la elaborarea sau modiicarea regulamentelor 

privind organizarea şi funcţionarea acestora, se vor conduce de structura-tip a regulamentelor privind 

organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice şi autorităţii 

administrative din subordinea acestuia.” [7, pct. 2]  

Printre principalele prevederi referitoare la organizarea ministerelor şi altor organe centrale de 

specialitate pot i menţionate uniformizarea prevederilor tuturor regulamentelor de organizare şi 

funcţionare a administraţiei publice centrale de specialitate, prevăzute în: 
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- Capitolul II, intitulat „Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile organului central de 

specialitate al administraţiei publice”, care, potrivit legislaţiei, trebuie să conţină: 1) Misiunea; 2) 

Funcţiile de bază, 3) Atribuţiile, 4) Drepturile şi  

- Capitolul III, intitulat „Organizarea activităţii organului central de specialitate al 

administraţiei publice”, care trebuie să conţină: 1) Conducerea; 2) Aparatul conducătorului; 3) 

Organul colegial (cu excepţia autorităţii administrative din subordinea organului central de 

specialitate al administraţiei publice); 4) Structura (direcţiile generale, direcţiile, alte subdiviziuni 

structurale); 5) Corespondenţa; 6) Colaborarea în cadrul comisiilor şi grupurilor de lucru. [7, pct. 2] 

Un mare aport la consolidarea sistemului actual al organelor administraţiei publice centrale de 

specialitate l-a adus Legea Republicii Moldova privind administraţia publică centrală de specialitate 

[3], care include noi prevederi în domeniu, ce urmează a intra în vigoare din 2019, inclusiv: 

- introducerea funcţiei de secretar de stat ca responsabil de realizarea legăturilor funcţionale 

dintre conducerea ministerului şi corpul de funcţionari publici, precum şi dintre subdiviziunile interne 

ale aparatului central al ministerului; 

- noi prevederi referitoare la autorităţile administrative din subordinea ministerelor (agenţii, 

servicii de stat şi de inspectorate de stat); 

- legiferarea funcţiilor de bază ale ministerelor, funcţii care până în prezent nu erau evidenţiate 

decât în doctrină; 

- realizarea politicii de stat în domeniile încredinţate, reglementarea normativ-juridică, 

supravegherea şi controlul de stat, prestarea serviciilor publice, gestionarea sferei de competenţă, 

funcţii generale; 

- introducerea sintagmei „sistemul administrativ al unui minister,” relectând misiunea acestuia, 

determinat în raport cu importanţa, volumul, complexitatea şi speciicul funcţiilor pe care le realizează 

ministerul sau altă autoritate administrativă centrală. 

Conform legiuitorului, organizarea și funcționarea autorităților administrative centrale, care se 

subordonează Guvernului, acestea funcţionează conform principiului de conducere unică exercitată 

de către directorii generali ai acestora, care sînt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către Guvern. 

Activitatea altor autorităţi administrative centrale este coordonată şi controlată de către Guvern 

prin intermediul prim-viceprim-ministrului sau al unuia dintre viceprim-miniştri desemnat de către 

Guvern.  

Pentru o bună activitate a Administrației Publice Centrale, este nevoie de o comunicare eficientă 

între aceste Administrații de Stat și Ministerele din cadrul Guvernului RM.  

În raporturile de colaborare pe diferite domenii trebuie să fie exercitate funcțiile și atribuțiile în 

interes comun, în beneficiul cetățenilor RM.  

În procesul de elaborare a proiectelor de acte legislative şi normative, ministerele şi alte 

autorităţi administrative centrale colaborează prin crearea unor grupuri de lucru şi/sau în cadrul 

procedurii de avizare şi expertizare a proiectelor în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

În fine, nu putem trece cu vederea nici rolul Programului de activitate a Guvernului Republicii 

Moldova pentru anii 2016-2019 „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare,” care 

prevede următorii paşi în domeniul modernizării autorităţilor publice centrale de specialitate: 

- restructurarea ministerelor, agenţiilor şi altor instituţii subordonate Guvernului în vederea 

lichidării autorităţilor publice cu un grad redus de eicienţă, optimizării activităţilor funcţionale şi 

reducerii cheltuielilor administrative; 

- continuarea procesului de reorganizare internă a autorităţilor administrative centrale în baza 

clariicării obiectivelor şi evaluării resurselor disponibile autorităţii, în conformitate cu planul de 

dezvoltare instituţională.  

 

CONCLUZII 

În perioada actuală în Republica Moldova s-au alat într-o continuă evoluţie atât structurile, cât 

şi funcţiile ministerelor şi altor organe centrale de specialitate. La diferite etape ale existenţei statului 

nostru, legiuitorul a considerat necesar să reglementeze atât organizarea şi funcţionarea autorităţilor 

administraţiei publice centrale de specialitate, cât şi interacţiunea acestora cu alte organe de stat, 
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rezultatele aşteptate ale reformării structurale şi funcţionale ale acestora, etc. Totodată, în ultimul 

timp putem observa şi o anumită apropiere între doctrină şi legiuitor, dat fiind faptul că ultimele 

modiicări ale legislaţiei stipulează noi sintagme şi concepte, recunoscute anterior doar în doctrină, 

aşa cum, de exemplu, este cazul legiferării funcţiilor autorităţilor administraţiei publice centrale.  
În vederea instituirii unui sistem modern și eicient al administraţiei publice centrale în 

Republica Moldova, a fost elaborată, și în prezent se implementează Strategia de reformă a 

administraţiei publice centrale. Principalele obiective și componente ale reformei vizează: extinderea 

capacităţii instituţionale și funcţionale a administraţiei publice centrale; consolidarea și perfecţionarea 

cadrului legal în domeniul administraţiei publice; optimizarea procesului decizional; îmbunătăţirea 

managementului resurselor umane in sectorul public; asigurarea interacţiunii între procesul de 

elaborare a politicilor sectoriale și procesul bugetar. 

În scopul asigurării continuităţii transformărilor demarate, Guvernul Republicii Moldova a 

stabilit, printre priorităţile de guvernare, și reforma administraţiei publice centrale. În acest context, 

se preconizează realizarea unui șir de măsuri cu caracter normativ și structural-funcţional menite să 

contribuie la optimizarea și eicientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale de 

specialitate. Astfel, printre principalele acţiuni cu caracter normativ, menţionăm îndeosebi 

deinitivarea și implementarea noii legi privind administraţia publică centrală, reglementarea 

organizării și procedurilor administrative, conform bunelor practici europene de descentralizare și 

desconcentrare, prin adoptarea unor noi acte legislative și normative cu privire la administraţia 

publică centrală. În plan structuralfuncţional, se preconizează restructurarea ministerelor, agenţiilor 

și altor instituţii subordonate Guvernului; continuarea procesului de reorganizare internă a 

autorităţilor administrative centrale în baza clariicării obiectivelor și evaluării resurselor disponibile 

autorităţii; introducerea funcţiei de Secretar de Stat în ministere.  

Considerăm că implementarea măsurilor respective va contribui semniicativ la consolidarea 

rolului autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate. 

În concluzie, menţionăm că între administraţia publică ministerială și administraţia publică, în 

general, există un raport de la parte la întreg, administraţia publică central ministerială fiind o 

componentă a administraţiei publice generale, care mai include administraţia celorlalte instituţii 

publice centrale, precum și administraţia publică locală. Indiferent de clasiicarea organelor centrale 

de specialitate, acestea au niște misiuni comune ce ţin de elaborarea și organizarea executării 

politicilor statului în domeniul respectiv, materializându-se prin activităţi de execuţie cu caracter de 

dispoziţie și prestaţie. 
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Rezumat. This communication aims to convey knowledge to readers about a modern, 

problematic phenomenon, the social inclusion of refugees. Various new research and study methods 

are used in communication to obtain concrete information. This paper presents several concepts 

related to the social inclusion of refugees, starting from the complete analysis of international policies, 

European legislation and continuing with the main aspects of life, such as security, health, economic 

issues, education, such as and cultural expression. There is also a critique of all these concepts, in 

order to improve the quality of life of refugees. Following the analysis of a series of scientific writings 

in the field of refugees, we establish the international importance of this phenomenon. The authors of 

these writings use a nuance of thought in order to highlight the applicable situations of refugees in 

the world. At the end of this document are presented the results of the research on the practical aspect 

of the position of refugees in society. The paper concludes with valuable conclusions and 

recommendations. 

Cuvinte cheie : Refugiat, UE, UNHCR ,integrare, UNICEF, protecţie juridică. 
 

INTRODUCERE 

Tema protecției juridice a refugiaților, dezvoltată în comunicarea dată, continuă să fie de 

actualitate și să preocupe societatea internațională, în fapt schimbărilor substanțiale care au avut loc 

în lume, în special pe platforma europeană, după cel de al doilea război mondial odată cu codificarea 

normelor juridice internaționale privind refugiații și azilanții și cu redarea unor vaste programe de 

protecție și asistență a acestora.În articolul dat sunt expuse și analizate o serie de concepte legate de 

instituția refugiaților care au loc în interiorul țării cît și în exterior.Va fi prezentat fenomenul de 

incluziune a refugiaților, care pe arena internațională are un loc aparte, ce au pus la încercarea 

jurisprudența mai multor țări.Refugiat este persoana care nu a fost refugiat în momentul parăsirii țării 

de origine, dar care, ulterior, a început sa se teamă de persecuție ,care, deși nu îndeplineste criteriile 

cuprinse în definiția prezentată de Convenția din 1951, este considerată a avea nevoie de protecție 

datorită anumitor condiții. Obiectivul acestei comunicări este de a reda politicile europene de 

integrare a refugiaţilor în baza noilor provocări. La moment UE are drept scop formarea unei societăţi 

incluzive prin stabilirea unui şir de acţiuni ca spre exemplu oferirea dreptului refugiaţilor la 

participarea la un proces democratic, disponibilitatea la sistemul de protecţie socială adică sănătate, 

educaţie , încadrarea în piaţa muncii. Cu toate acestea există neîntelegeri pe aceste subiecte între 

statele membre în atingerea acestor obiective, stabilim că legislaţia Uniunii Europene are un rol 

important în protecţia refugiaţilor prin valorile democratice şi cele umane. 

Politica de protecție a refugiaților a început încă din Antichitate, dar începuturile organizării 

acesteia la nivel universal se datorează Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, sistemul fiind 

dezvoltat ulterior de Liga Naţiunilor [1].La momentul creării regimului internaţional al refugiaţilor, cu 

aproximativ 60 de ani în urmă, comunitatea internaţională a avut scop recunoaşterea faptului că 

problemele refugiaţilor pot fi soluționate prin intermediul integrării pe plan social . De la acel 

moment, aspectul a fost utilizat în contextul refugiaţilor deşi o definiţie formală  determinată continuă 

să lipsească din dreptul internaţional al refugiaţilor. Situaţia precară a refugiaţilor şi protecţia care li 

se acordă nu pot fi înţelese fără a se recurge la standardele conţinute în reglementările privind dreptul 

internaţional umanitar, deoarece aceştia reprezintă categoria de persoane prin intermediul cărora se 

fac mai vizibile încălcările aduse drepturilor omului [2]. De-a lungul istoriei omenirii, pentru anumite 

categorii de populaţie, deplasările în alte ţări au fost legate de rolul lor social sau profesional, ori au 
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reprezentat consecinţa conflictelor militare, persecuţiilor religioase şi politice, problemelor 

economice şi altor necesităţi sau pericole. Ajutorul necesar celor care se refugiau din faţa persecuţiilor 

a avut la bază iniţial din raţiuni umanitare, iar apoi politice, considerându-se multă vreme că protecţia 

acestora este apanajul normelor eclesiastice [3]. 

Într-o tentativă de a elimina această problema refugiatilor, UNHCR a fat o definiţie a integrării 

refugiaţilor şi a stabilit faptul că integrarea este un proces complex, posedînd cîteva dimensiuni 

distincte , anume legale, economice şi socio-culturale. Activitatea UNHCR deduce că integrarea 

refugiaţilor poate fi catalogat ca un proces dinamic, bidirecţional care expune eforturi din partea 

tuturor părţilor interesate, mai ales la un anumit nivel de pregătire din partea  refugiaţilor  pentru  a  

se  adapta  la  societatea  care  îi  dobîndește  fără  a  fi  nevoiţi să  renunţe  la  propria  identitate  

culturală,  precum  şi  pregătirea  corespunzătoare  a comunităţilor  primitoare.Ulterior  a  fost  elaborat  

în  numeroase  documente  cu  caracter  orientativ  şi  de politică aceste elemente în domeniul 

integrării. Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Refugiați,denumirea prescurtată UNHCR, cunoscut 

sub numele de Agenția ONU pentru Refugiați, este o agenție predestinată să protejeze și să ofere 

ajutor refugiaților, la solicitarea unui guvern sau a ONU în sine și ajută la repatrierea lor avînd statut 

de voluntary, în țările de origine, integrarea lor în țările în care se află sau reinstalarea într-o țară terță. 

Sediul central al agenției se află în Geneva, Elveția.  

Dacă este să analizăm activitatea UNHCR deduce că integrarea refugiaţilor poate fi catalogat 

ca un proces dinamic, multifaţetat şi bidirecţional care expune eforturi din partea tuturor părţilor 

interesate, mai ales la un anumit nivel de pregătire din partea  refugiaţilor  pentru  a  se  adapta  la  

societatea  care  îi  dobîndește  fără  a  fi  nevoiţi să  renunţe  la  propria  identitate  culturală,  precum  

şi  pregătirea  corespunzătoare  a comunităţilor  primitoare.Ulterior  a  fost  elaborat  în  numeroase  

documente  cu  caracter  orientativ  şi  de politică aceste elemente în domeniul integrării.  

Termenul ,,refugiat” este definit în Convenţia privind statutul refugiaţilor din 1951, menţionând 

că sunt cetăţeni străini care, din motive bine întemeiate, persecuţia din cauza rasei, religiei, 

naţionalităţii, opiniei politice, apartenenţei la un grup social se află în afara ţării de origine, într-o altă 

ţară care le-a oferit protecţia.Convenţia privind statutul refugiaţilor, adoptată la 28 iulie 1951, 

reglementează posibilitatea acordării statutului de refugiat persoanelor care au părăsit, datorită 

persecuţiei ţara de origine, stabilind totodată regimul juridic aplicabil acestora în statul de refugiu. 

Potrivit art. 1 lit. A alin. 2 din Convenţie, refugiat este persoana care din cauza unor temeri justificate 

de a fi persecutată datorită rasei, religiei, naţionalităţii, apartenenţei la un anumit grup social sau 

opiniilor sale politice, se află în afara ţării a cărei cetăţenie o are şi care nu poate sau, datorită temerii, 

nu doreşte protecţia acestei ţări; ori care, neavând nici o cetăţenie şi găsindu-se în afara ţării în care 

avea reşedinţa obişnuită ca urmare a unor astfel de evenimente, nu poate sau, datorită respectivei 

temeri, nu doreşte să se reîntoarcă.  

Dispoziţiile Convenţiei privind refugiaţii nu vor fi aplicabile persoanelor care nu pot fi încadrate 

în această categorie, deoarece ar exista motive serioase să se creadă că: - au comis o crimă contra 

păcii, o crimă de război sau o crimă contra umanităţii, în sensul instrumentelor internaţionale 

referitoare la aceste crime; - au comis o crimă gravă de drept comun în afara ţării de primire, înainte 

de a fi admise în aceasta ca refugiaţi; - s-au făcut vinovate de acţiuni contrare scopurilor şi principiilor 

Naţiunilor Unite (art. 1 lit. E din Convenţie); Aşa cum sunt formulate, dispoziţiile Convenţiei din 

1951, interpretate ad literam, nu acoperă unele categorii importante de persoane care îşi părăsesc ţara 

şi care constituie, în ultima vreme, cele mai numeroase grupuri ce poartă denumirea generică de 

„refugiaţi”.  

Astfel nu ar intra sub incidenţa Convenţiei şi Protocolului care asigură refugiaţilor protecţie şi 

asistenţă, persoanele ce sunt considerate că reprezintă „refugiaţii economici” şi nici acelea ajunse în 

această situaţie în urma unor conflicte armate internaţionale sau interne.[4] În doctrină a fost exprimată 

opinia conform căreia sfera motivelor părăsirii ţării de origine ar fi mai largă, referindu-se la situaţii 

ca: opresiune, persecuţie, ameninţarea vieţii sau libertăţii, sărăcie chinuitoare, război sau lupte civile, 

dezastre naturale (cutremure, inundaţii, secetă, foamete) etc., ceea ce ar duce la concluzia că sunt 

incluse în categoria de refugiaţi şi persoanele care au fost silite să-şi părăsească ţara din cauza unor 
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conflicte armate, rămânând pe teritoriul altui stat, fără să fi pierdut sau renunţat la cetăţenia statului 

de origine. [5] 

Societatea civilă are un rol decisiv în procesul de integrare a imigranţilor. Este necesară 

stabilirea de obiective clare, indicatori şi mecanisme de evaluare a politicilor în domeniu şi realizarea 

schimbului de informaţii şi bunei practici între parteneri.[6]Refugiatul ca subiect a este un individ care 

nu a a evadata  parăsind țarea sa natală , dar, care, este îngrijorat de o anumită persecuție, motivile 

fiind cît se poate de absurde și contravin normelor internaționale de fond,aceste norme fiind expuse 

în Convenția privind statutul refugiaților din 1951. Ei sunt indivizii siliți să-şi abandoneze locuințele 

,meleagurile natale ca rezultat al posibilor persecuţii, care pot fi executate în coraport direct cu 

anumită persoană sau parte a unor grupări în masă, ca rezultat al neînțelegerilor la nivel politic, 

religios, sau alte preferințe contrazise anumitor regimuri.Pentru a monitoriza fluxurile de refugiaţi, 

UE a întreprins mai multe acţiuni pe plan intern şi extern.  

Acţiunile pe plan intern le putem repartiza în următoarele categorii: 1)forurile interculturale, al 

căror scop este iniţierea reciprocă culturală şi eliminarea tensiunilor interculturale;2) activitatea 

instituţiilor administraţiei locale care au posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru integrare; 

3)acţiunile organizaţiilor nonguvernamentale, prin desfăşurarea diverselor acţiuni, ce prevăd lupta cu 

discriminarea,4) proiecte în mass-media prin intermediul cărora se formează opinia publică faţă de 

refugiaţi.[7] 

Refugiaţii ca subiect ,beneficiar de protecţia internaţională se confructă cu anumite probleme 

de indetificarea lor ca individ cu drept de refugiu.Pericolul refugiaților în Europa este un aspect social 

pe baza unor  așa zise motive, cum ar fi conflictele din țările din Africa și Orientul Mijlociu, nivelul 

de sărăcie , încălcării drepturilor omului.  

În tabelul de mai jos,conform mai multor studii rapoarte, este redat o posibilă trecerea legala-

ilegală a refugiaților în UE din Africa și Orientul Mijlociu ,în perioada 2010-2020,de aici putem 

deduce că la capitolul incluziunii refugiaților este încă mult de lucru.Datele sunt expuse cu anumite 

aproximații. 

 
1-6- o unitate reprezintă sute de mii de refugiați 

Africa-trecerea ilegală a refugiaților, frontierii spațiul UE perioada (2010-2020) 

Orientul Mijlociu-trecerea ilegală a refugiaților, frontierii spațiul UE perioada (2010-2020) 

  

UNHCR a înregistrat practic 1 milion de copii refugiaţi şi le-a oferit o identitate. Agenţia ajută 

copiii născuţi în exil să obţină certificate de naştere, prevenind astfel riscul de a ajunge apatrizi. În 

plus, UNHCR se asigură că familiile de refugiaţi şi copiii refugiaţi beneficiază de o anumită formă 

de adăpost sigur. Se impune în continuare alocarea de resurse suplimentare pentru dezvoltarea unor 

reţele solide de identificare a copiilor refugiaţi supuşi riscului şi oferirea de asistenţă acestor copii şi 

comunităţilor care îi găzduiesc. Fondul internaţional UNICEF încearcă pe toate căile să ofere 

protecţie și suport, ca susţinători ai drepturilor copilului, prin programe de retragere a copiilor din 

armată, lucrând cu persoane individuale, grupuri civice, la nivel guvernamental și cu persoane din 

sectorul privat pentru a realiza schimbări pozitive. [8] 

Astfel, spre exemplu, cu sprijinul UNICEF şi al partenerilor acestei organizaţii mulţi copiii 

refugiaţi au beneficiat de asistenţă psiho-socială, alţii au putut să îşi continue studiile în şcoli 
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tradiţionale sau în afara acestora, în timp ce unui număr mare de persoane le-au fost asigurate provizii 

de apă, tot ei au organizat diferite proiecte prioritare pentru ca fiecare persoană doritoare să doneze 

bani pentru copiii din familii vulnerabile. [9]Dreptul de a acorda sau de a refuza acordarea azilului 

teritorial este o manifestare a suveranităţii statului solicitat, însă după acordare, statul trebuie să se 

comporte - faţă de străinul căruia i-a recunoscut acest statut - conform cu principiile generale de drept 

internaţional, cât şi cu convenţiile internaţionale referitoare la drepturile străinilor, la care este parte. 

[10] 

Un alt pilon de protecție juridică a refugiaților,potrivit articolului 18 al Cartei Uniunii Europene, 

dreptul la azil conţine următoarele elemente: - protecţia refugiaţilor împotriva returnării, inclusiv 

nerespingerea la frontieră; - accesul refugiaţilor pe teritorii în scopul includerii în procese echitabile 

şi efective de determinare a statutului şi a nevoilor de protecţie internaţională; - evaluarea solicitării 

de azil în cadrul unor procese echitabile şi eficace (cu asistenţă din partea unor interpreţi calificaţi şi 

reprezentanţi bine pregătiţi ai autorităţilor responsabile, cât şi cu acces la reprezentare legală şi la 

organizaţii care pot oferi informaţii şi sprijin), precum şi o cale de atac efectivă (cu asistenţă juridică 

gratuită adecvată) în statul care îi primeşte pe refugiaţi; - accesul refugiaţilor la UNHCR (sau la 

organizaţiile partenere ale acestuia); - tratament în conformitate cu condiţiile adecvate de primire; - 

acordarea statutului de refugiat sau a statutului de protecţie subsidiară atunci când criteriile sunt 

îndeplinite; - asigurarea exercitării de către refugiaţi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.[11]În 

conformitate cu art. 2 din Convenţia adoptată în anul 1951, refugiaţii au obligaţia de a se conforma 

legilor, regulamentelor şi măsurilor pentru menţinerea ordinii publice din statul pe teritoriul căruia s-

au refugiat, iar acesta urmează să le acorde un statut încadrat în linii generale de următorii parametri: 

- statutul personal al refugiatului va fi cârmuit de legea statului unde îşi are domiciliul sau, dacă nu 

are domiciliu, de legea statului unde îşi are reşedinţa (art. 12); - egalitatea dintre refugiaţi şi străini, 

în ce priveşte dobândirea de bunuri mobile şi imobile (art. 13); - protecţia dreptului de autor, a 

proprietăţii industriale, a invenţiilor, desenelor, modelelor, mărcilor de fabrică, acordată în mod egal 

în raport cu cetăţenii statului de reşedinţă (art. 14); - accesul la instanţele judecătoreşti pe teritoriul 

tuturor statelor-părţi la Convenţie, refugiaţii beneficiind de acelaşi tratament ca orice cetăţean, 

inclusiv asistenţă juridică şi scutire de cautio judicatum solvi (suma de bani pe care străinii, în calitate 

de reclamanţi într-un proces, conform legilor unor state, trebuiau să o depună ca garanţie, pentru cazul 

în care acţiunea le-ar fi fost respinsă, fiind obligaţi la cheltuieli de judecată şi la alte daune) - art. 16; 

- un statut egal cu cetăţenii statului pe teritoriul căruia se află refugiaţii şi în ce priveşte: exercitarea 

unor profesii remunerate, dreptul la o locuinţă, la învăţământul primar, la asistenţă publică, aplicarea 

legislaţiei muncii şi a asigurărilor sociale, asistenţă administrativă (art. 17), libertatea de circulaţie 

(art. 26), libertatea de a practica religia aleasă şi de a decide cu privire la instruirea religioasă a 

propriilor copii (art. 4) ş.a.[12] 

Principiul nereturnării nu se aplică persoanelor cărora nu li se poate acorda statutul de refugiat, 

pe motivul că sunt considerate un pericol faţă de siguranţa statului sau au fost condamnate printr-o 

hotărâre definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni grave şi prezintă pericol pentru comunitate ori 

există serioase indicii că au comis crime împotriva păcii, de război sau contra umanităţii. Excluderea 

de la aplicarea principiului nereturnării vizează şi pe cei vinovaţi de acţiuni ce contravin ţelurilor şi 

principiilor Organizaţiei Naţiunilor Unite (arătate în Preambulul şi în art. 1 şi 2 ale Cartei Naţiunilor 

Unite), cât şi persoanele care au comis delicte grave de drept comun în afara ţării de provenienţă, 

înainte de obţinerea dreptului de şedere, întemeiat pe statutul de refugiat.[13] 

Persoanele care nu îndeplinesc cerinţele definiţiei refugiaţilor, formulată în Convenţia adoptată 

în anul 1951, dar au, în mod evident, nevoie de asistenţă din partea comunităţii internaţionale pot să 

beneficieze din partea statului în care s-a retras, de protecţie subsidiară, aceasta fiind reglementată ca 

o alternativă la acordarea statutului de refugiat. Protecţia subsidiară este recunoscută astfel unui 

resortisant al unei ţări terţe sau unui apatrid care nu poate fi considerat refugiat, dar în privinţa căruia 

există motive serioase şi întemeiate de a crede că, în situaţia în care ar fi trimis în ţara sa de origine 

(sau, în cazul unui apatrid, în ţara în care avea reşedinţa obişnuită) ar fi supus unor riscuri grave, cum 

ar fi: pedeapsa cu moartea, tortura, tratamente sau pedepse inumane, pericole grave la adresa vieţii, 

ca urmare a violenţei generalizate din ţara respectivă în caz de conflict armat intern sau internaţional, 
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etc[14] Fenomenul refugiaților ca concept, pe platforma internațională are un loc separat, ce au pus la 

modul practic jurisprudența mai multor state. 

 

CONCLUZII 

Au fost menționate mai mulți piloni de protecție a refugiatilor ,la mai multe drepturi 

fundamentaleale omului, protecția este un element drept unic de sine stătător, acordat de un alt stat 

decât cel de provenienţă, persoanelor care îşi părăsesc ţara pentru a-şi asigura perspectiva continuării 

vieţii la adăpost de orice risc, în siguranţă şi securitate personală.La momentul actual avem un progres 

considerabil în această sferă ,de când este în vigoare, Convenţia din 1951, a fost suficient de 

permisibil protecţia internaţională a numeroase categorii de persoane forţate să-şi părăsească 

ţara,refugiații. Convenţia din 1951 este una flexibilă pentru a permite protecţia internaţională a o 

multitudine de categorii de persoane forţate să-şi părăsească ţara. Ca orice reglementare acest 

instrument are propriile bariere, astfel că, în ciuda interpretării din Convenţie, există unii factori de 

deosebire între refugiaţii recunoscuţi conform acesteia şi marea masă a imigranţilor care au nevoie 

de protecţie internaţională. Un exemplu concret ar fi faptul că, o parte a persoanelor care îşi părăsesc 

ţara natală în urma unui război civil ori altor forme de conflict armat sau violenţă generalizată s-ar 

afla în afara determinatoriului definiţiei din Convenţie, deşi nu dispune de protecţia ţării de 

proveniență. 

La momentul actual Europa se confruntă cu o criză profundă a refugiaţilor. Aceast aspect 

persistă la nivel global fiind o problemă foarte acută și gravă, dar care cu siguranţă va persista în 

viitor. Obiectivul primordial este găsirea unei soluţii politice pentru crizele dintre părţile aflate în 

conflict. Astfel, copiii şi familiile refugiaților trebuie să poată părăsi ţara de origine în siguranţă, iar 

frontierele țărilor UE trebuie să rămână deschise pentru trecerea, din cauza suferințelor care au loc 

ulterior mai târziu de o varietate de greutăţi fizice și psihologice. Esenţa problemelor rămâne a fi 

războaiele, foametea, epidemiile şi astfel copiii experimentează în fiecare zi brutalitatea războaielor, 

fiind expuşi traumelor, rănilor foarte grave sau chiar morţii,ca fact determinatoriu avem de regulă 

sute de copii blocaţi în zone asediate sau greu de accesat şi primesc foarte puţine ajutoare. Ca soluție 

se elaborează o serie de proiecte care ar avea drept obiectiv integrarea şi respectarea drepturilor lor 

în ţările în care s-au refugiat, oferirea de activităţi educative şi recreative, asistenţă socială, sprijin 

material în vederea integrării şcolare şi nu în ultimul rând consilierea părinţilor.Eşecurile în 

gestionarea acestor fluxuri de refugiați prezintă un pericol imens, din cauza factorilor economici, 

politici, sociali şi psihologici, politica în domeniul refugiaților este necesar de a avea un caracter 

complex. Deşi refugiații căpătă un caracter mai specific decît în trecut, procesul de refugiu gestionat 

adecvat poate produce beneficii pentru toţi participanţii. Acest lucru este deosebit de important în 

condiţiile în care inegalitatea economică şi demografică între statele lumii nu pare să se micşoreze.Un 

factor comaprativ cu Repulica Moldova,refugiații se confruntă cu probleme ordinare, ce ţin de 

asistenţa de bază ca cea medicală, socială, juridică, etc. Ca argument de soluționare găsim mereu 

același aspect , faptul că refugiții se află în atenţia organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale. 

La o anumită etapă de incluziune ,refugiaţii se întîlnesc cu aşa probleme, ca pierderea familiei, 

prietenilor etc.  

Pilonii în cadrul jurisdicției internaționale cît și celei europene asupra incluziunii sociale a 

refugiaților,are o anumită bază de succes căpătat în timp dar și de neplăceri,imperfecțiune.Dar ca 

rezultat va căpăta un succes deplin,din cauza existenței unei tendințe permanente asupra problemei 

refugiaților. 
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ПРАВА НА ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
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Abstract. The right to an adequate standard of living is one of the fundamental economic rights 

regulated in a number of international and regional acts. This right is considered fundamental and is 

included in the states’ Constitutions. At the same time, according to UN data, the number of people 

living below the national poverty line has increased in 2021, which shows a negative trend in the 

implementation of the right to an adequate standard of living. One of the indicators of the standard of 

living is the average and minimum wages in the country. In this study, we analyzed the average and 

minimum wages in the Republic of Moldova in the context of international wage calculation 

algorithms. This study highlights the essence of the right, which currently remains little studied. In 

this research we calculated the minimum wage in the Republic of Moldova based on international 

standards in this area. 

Keywords: standard of living, economic rights, income, average earnings, UN. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Право на достойный уровень жизни является одним из основополагающих прав, 

регламентированным рядом международных актов. Ст. 22 Всеобщей Декларации Прав 

Человека ООН гласит: «Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное 

обеспечение и на  осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для 

свободного развития его личности прав в экономической, социальной и культурной областях 

через посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии 

со структурой и ресурсами каждого государства.» [1] 

Принятие указанной Декларации в середине ХХ века является значимым событием для 

всех государств мира, так как она стала одним из первых основополагающих документов 

взявшего курс на охрану, защиту и поощрения прав человека и основных свобод. В 

Декларации закреплены наиболее важные нормы, носящие универсальный характер, на основе 

которых позже было принято множество конвенций, пактов, сводов, правил, имеющих 

расширительный или конкретизирующий характер.[2] Одним из таких документов стал 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966г.), где в п.1 

ст. 11 отражено: «Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 

на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное 

питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни. Государства-

участники примут надлежащие меры к обеспечению осуществления этого права, признавая 

важное значение в этом отношении международного сотрудничества, основанного на 

свободном согласии…».[3] 

Право на достойный уровень жизни также регламентировано Конвенцией о правах 

ребенка, согласно 27 статье которой “1. Государства-участники признают право каждого 

ребенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, 

нравственного и социального развития ребенка”.[4] В духе Всеобщей Декларации Прав 

Человека 13 декабря 2006 была принята Конвенция о правах инвалидов, которая 

регламентирует и гарантирует права этой категории лиц. Согласно 28 статье этой конвенции: 

“1. Государства-участники признают право инвалидов на достаточный жизненный уровень 

для них самих и их семей, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на 

непрерывное улучшение условий жизни и принимают надлежащие меры к обеспечению и 

поощрению реализации этого права без дискриминации по признаку инвалидности”.[5] 
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Хотим также отметить регламентацию пункта 1 статьи 4 Европейской Социальной 

Хартии, согласно которому в целях обеспечения эффективного осуществления права на 

справедливое вознаграждение Стороны Хартии «обязуются признать право трудящихся на 

вознаграждение, которое позволит обеспечить им и их семьям достойный уровень жизни».[6] 

Комитет по социальным правам, осуществляющий мониторинг соблюдения Хартии 

государствами, отметил, что концепция «приличного уровня жизни» является весьма 

иллюзорной, относительной и изменяется от государства к государству.[7] 

В этом контексте хотим отметить, что право на достойный (достаточный, 

удовлетворительный) уровень жизни регламентировано и в национальных конституциях 

таких государств как Российская Федерация (ст.7), Республика Белоруссия (ст. 42), 

Португалия (ст. 59), Испания (преамбула и ст.47), Республика Молдова (ст. 47). В основных 

законах Украины (ст. 48), Республики Армения (ст. 31), Нидерландов (ст. 22).  

В тоже время, в начале 2000-х годов существование права на достойный уровень жизни 

было поставлено под сомнение. Основным противоречием, связанным с экономическими 

правами был вопрос о том, подлежат ли они защите в судебном порядке. Критики 

экономических, социальных и культурных прав говорят, что их не следует считать «правами», 

потому что они требуют «прогрессивных достижений» со стороны правительств (т.е. 

правительства должны предпринимать позитивные действия, а не просто воздерживаться от 

чего-либо).[8] Слова «позитивные действия» не фигурируют во Всеобщей декларации прав 

человека 1948 года, основополагающем документе для современного дискурса о правах 

человека. Однако декларация содержит два интеллектуальных якоря для позитивных 

действий. Во-первых, в декларации неоднократно подтверждается принцип равенства людей. 

Во-вторых, в нем провозглашается, что каждый человек имеет право на труд, на достаточный 

жизненный уровень и на образование. Декларация не требует, чтобы все делились поровну, но 

она настоятельно предполагает, что существуют минимальные уровни занятости, образования 

и прожиточного минимума, которые должны разделяться всеми. Если нация обнаруживает, 

что граждане одной расы, пола или религии терпят явно недостаточный уровень жизни, то, 

как следует из декларации, она обязана выявить причину этой стойкости и отреагировать на 

нее.[9] 

В этом контексте задача правозащитников в борьбе с нищетой состоит в том, чтобы 

развить работу, проводимую во многих странах, по рассмотрению экономических претензий 

в области прав человека и попытаться продемонстрировать всем членам мирового сообщества, 

что такие претензии могут и должны рассматриваться как другие претензии в области прав 

человека. [10] 

США в начале 2000-х годов была одной из стран, наиболее неохотно признающая 

экономические права в качестве истинных прав человека и привлекалась к ответственности в 

Межамериканской комиссии по правам человека. Кампания за экономические права человека 

бедных людей и ряд других американских организаций и частных лиц подали в Комиссию 

петицию против США в октябре 1999 года. В петиции утверждается о нарушениях 

социальных и экономических прав, включая «права на достаточный уровень жизни, здоровье, 

работу, образование, питание, жилье и социальное обеспечение, а также права на защиту 

семейных отношений и свободу от дискриминации»[10], вытекающие из закона о реформе 

социального обеспечения, принятого США в 1996 году – Закон о примирении личной 

ответственности и возможностей для работы 1996 года [11], [12]. Из этого примера мы можем 

заметь, что даже развитые государства на определенных этапах своего развития сталкиваются 

с трудностями гарантирования права на достойный уровень жизни. 

Анализируя право на достойный уровень жизни, хотим отметить регламентацию этого 

права в Конституции Республики Молдова, согласно 47 статье которой “(1) Государство 

обязано принимать меры для обеспечения любому человеку достойного жизненного уровня, 

потребного для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, в том числе 

пищи, одежды, жилища, медицинского ухода и необходимого социального обслуживания. (2) 

Граждане имеют право на социальное обеспечение в случае безработицы, болезни, 



597 

инвалидности, вдовства, наступления старости или в других случаях утраты средств к 

существованию по не зависящим от них обстоятельствам” [13]. 

Право на достойный уровень жизни включает в себя право на достаточное питание, 

включая право на свободу от голода, право на достаточную одежду, жилище и непрерывное 

улучшение условий жизни. Это право является более широким понятием, смысл которого 

сегодня понимается как совокупность элементов: 

- право на осуществление прав, необходимых для поддержания достоинства и для 

свободного развития личности в экономической, социальной и культурной областях (т.е. 

осуществление всего комплекса социально-экономических и культурных прав);  

- право на такой жизненный уровень, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его и его семьи, включая: право на достаточное и здоровое питание, на 

достаточную одежду, на достаточное жилище, на медицинский уход, на необходимое 

социальное обслуживание, на социальное обеспечение на случай безработицы, болезни, 

инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к 

существованию по независящим от него обстоятельствам; 

- право на непрерывное улучшение условий жизни; право каждого человека на свободу 

от голода, обеспечиваемое принятием государством индивидуальных и коллективных мер по 

совершенствованию производства, распределения и потребления продуктов питания [14]. 

Кроме того, требуется наполнить содержание права на достойный уровень жизни не 

только социальными, экономическими и культурными правами, но и включить туда 

гражданские и политические права в целях реализации всего комплекса прав образующих 

правовой статус личности [15].  

В тоже время, несмотря на достаточно широкую регламентацию права на достойный 

уровень жизни государства всё еще не могут гарантировать полное соблюдение этого права. 

Согласно данным представленным в Докладе о человеческом развитии 2019 За рамками 

уровня доходов и средних показателей сегодняшнего дня: неравенство в человеческом 

развитии в XXI веке первые два десятилетия XXI века были отмечены впечатляющим 

прогрессом в области сокращения крайней нищеты, но по-прежнему недопустимо велик 

разрыв в таких важных базовых правах и возможностях, как право на жизнь и еду, свобода 

выбора, возможность посещать школу или устроиться на работу. Несмотря на значительное 

сокращение, разница в ожидаемой продолжительности жизни при рождении между странами 

с низким и очень высоким уровнем человеческого развития по-прежнему составляет 19 лет. 

Различия в ожидаемой продолжительности жизни существуют в любом возрасте. Разница в 

ожидаемой продолжительности жизни в возрасте 70 лет составляет почти 5 лет.  

Около 42 % взрослых людей в странах с низким уровнем человеческого развития имеют 

начальное образование по сравнению с 94 % в странах с очень высоким уровнем 

человеческого развития. Различия существуют на всех уровнях образования. Только 3,2 % 

взрослых в странах с низким уровнем человеческого развития имеют высшее образование по 

сравнению с 29 % в развитых странах. В плане доступа к технологиям в развивающихся 

странах на 100 жителей приходится 67 абонентов мобильной связи, что вдвое меньше чем в 

странах с очень высоким уровнем человеческого развития. Что касается широкополосного 

доступа к Интернету, то в странах с низким уровнем человеческого развития имеется менее 1 

абонента на 100 жителей по сравнению с 28 абонентами на 100 жителей в странах с очень 

высоким уровнем человеческого развития.  

В число наиболее ущемленных входят 600 миллионов человек, все еще живущих в 

условиях крайней нищеты по уровню доходов, и их число резко возрастает до 1,3 миллиарда, 

если использовать для оценки индекс многомерной бедности. Около 262 миллионов детей не 

посещают начальную или среднюю школу, а 5,4 миллиона детей не доживают до возраста пяти 

лет. Несмотря на расширение доступа к иммунизации и недорогому лечению, показатели 

детской смертности в беднейших домохозяйствах в самых бедных странах мира остаются 

высокими. Самые высокие показатели отмечаются в странах с низким и средним уровнем 

человеческого развития, но огромные различия существуют и внутри самих стран: среди 
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беднейших 20 % населения в некоторых странах со средним уровнем дохода средний уровень 

детской смертности может быть таким же, как и среди детей из типичной страны с низким 

уровнем дохода. 

Доля взрослого населения, имеющего высшее образование, растет более, чем в шесть раз 

быстрее в странах с очень высоким уровнем человеческого развития по сравнению со 

странами с низким уровнем человеческого развития, а количество абонентов фиксированного 

широкополосного доступа в Интернет растет в 15 раз быстрее [16]. 

Согласно официальным данным ООН в настоящее время впервые за 20 лет увеличилось 

число людей, живущих за чертой бедности [17]. По данным Всемирного банка, в результате 

кризиса от 88 до 115 млн человек оказались в нищете, причем большинство этих людей живут 

в Южной Азии и в странах к югу от Сахары, где уровень бедности уже высок. Ожидается, что 

в 2021 году это число вырастет до 143–163 млн человек. Эти новые бедные пополнят ряды 1,3 

млрд человек, уже живущих в условиях многомерной и постоянной бедности, у которых во 

время пандемии усугубились уже существовавшие проблемы. Нищета – это не просто 

экономическая проблема, это лишение людей возможности вести достойную жизнь. Люди, 

живущие в нищете, сталкиваются со многими проблемами, которые лишают их возможности 

осуществлять свои права и бороться с нищетой, в том числе: опасные условия труда; 

небезопасное жилье; недостаток здоровой пищи; неравный доступ к правосудию; отсутствие 

возможности участия в политической жизни; ограниченный доступ к услугам 

здравоохранения [18].  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд (ЮНИСЕФ) в 

опубликованном в Женеве докладе 2019 отмечают, что 2,2 млрд человек не имеет доступа к 

чистой питьевой воде, 4,2 млрд – к санитарным услугам должного уровня, а 3 млрд лишены 

возможности мыть руки с мылом в домашних условиях. В докладе говорится, что ежегодно 

около 297 тыс. детей в возрасте до пяти лет умирают от диареи, ставшей следствием 

отсутствия должной санитарии и гигиены [19]. 

Таким образом, гарантирование и реализация права на достойный уровень жизни 

остается одной из приоритетных проблем как на уровне ООН так и на национальном уровне. 

В 2019 году в Республике Молдова абсолютная черта бедности составила в среднем 2095,13 

лея на человека в месяц и, соответственно, уровень абсолютной бедности составил 25,2%. При 

этом, крайняя черта бедности составляла в среднем 1689,7 лея в месяц на человека, а уровень 

крайней бедности - 10,7% [20]. Процент бедности в 2019 году в сельской местности составлял 

34,5% по сравнению с 11,2% городского населения. В тоже время уровень бедности больше 

на Юге (40,4%), в то время как в муниципии Кишиневе этот показатель составляет 4,4% [21].  

В тоже время необходимо проанализировать прожиточный минимум и минимальную 

зарплату, установленную в Республике Молдова. Национальное бюро статистики сообщает, 

что в I полугодии 2020 года размер прожиточного минимума составил в среднем на человека 

в месяц 2082,7 лея, увеличившись по сравнению с I полугодием 2019 года на 2,7%. В 

зависимости от среды проживания, самая высокая стоимость прожиточного минимума 

оценивается для населения крупных городов (мун. Кишинэу и Бэлць) – 2235,6 лея или на 9,4% 

больше по сравнению с другими городами - 2043,4 лея и на 10,1% больше по сравнению с 

сельской местностью – 2030,7 лея. По категориям населения максимальная величина 

прожиточного минимума принадлежит населению трудоспособного возраста – 2235,4 лея и, 

особенно, мужчинам – 2412,7 лея, по сравнению с 2039,6 лея у женщин. Прожиточный 

минимум для детей составляет в среднем 1994,5 лея в месяц с дифференциацией этого 

показателя в зависимости от возраста ребенка: от 776,2 лея для ребенка в возрасте до 1 года 

до 2261,5 лея для ребенка в возрасте 7-17 лет. В зависимости от места проживания 

прожиточный минимум для детей в крупных городах на 8,6% выше, чем для детей в сельской 

местности, а для детей до 1 года эта разница составляет 18,1% [22]. В тоже время 

гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе составляет 2935 

леев в месяц, а размер среднемесячной заработной платы по экономике, прогнозируемой на 

2021 год, согласно решению Кабинета министров составляет 8716 леев. В 2020 средняя 
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зарплата составляла 7953 лея [23]. Хотим отметить, что соотношение минимальной и средней 

зарплаты не соответствует существующим международным стандартам.   

В этом контексте, считаем нужным проанализировать новаторскую работу по 

установлению прожиточного минимума проведённую доктором Эми Гласмайер, 

Департамента городских исследований и планирования Массачусетского технологического 

института. Доктор Э. Гласмайер разработал модель для определения приемлемой 

минимальной заработной платы на основе ряда демографических и ситуационных 

характеристик. Калькулятор, описываемый как «рыночная модель», определяет базовую 

ставку заработной платы, необходимую для обеспечения достаточного прожиточного 

минимума для семей различного состава (например, количества наёмных работников, детей) 

в конкретных географических районах, используя фактические (т.е. рыночные) данные о 

расходах на такие предметы первой необходимости, как питание, уход за детьми, жилье, 

медицинское страхование и транспорт. Работодатели, использующие калькулятор, могут, 

таким образом, определить, какой должна быть минимальная заработная плата для их 

работников в конкретных обстоятельствах в соответствии со следующими формулировками 

[24]: бюджет на основные потребности = расходы на питание + расходы по уходу за ребенком 

+ (страховые взносы + расходы на здравоохранение) + стоимость жилья + транспортные 

расходы + другие расходы на оплату труда = бюджет на основные потребности + (бюджет на 

основные потребности × ставка налога). 

Размер прожиточного минимума, рассчитанный таким образом, прямо учитывает 

географические различия на уровне округа, штата, региона и страны и, что важно, учитывает 

различия в составе семьи. В частности, в отношении последнего, модель учитывает 

количество наёмных работников, а также возраст и наличие детей. Рассчитанный таким 

образом прожиточный минимум предполагает полную занятость: 40 часов в неделю, 52 недели 

в год на взрослого работника [25]. 

Возвращаясь к расчёту прожиточного минимума в Республике Молдова, который 

составляет 2082,7 лея и размеру минимальной зарплаты в 2935 леев можем отметить, что 

разница в 852,30 лея (стоимость жилья), в которую включены коммунальные услуги и 

транспортные расходы. Таким образом, гражданам республики не гарантирован доход, 

который покрывает необходимые нужды. В тоже время необходимо проанализировать 

соотношение средней и минимальной зарплаты.  

В пятом наблюдательном цикле Комитет по социальным правам, осуществляющий 

мониторинг соблюдения Европейской Социальной Хартии установил «предел приличия», 

согласно которому любой заработок, который является существенно меньше среднего 

национального заработка, не может считаться достаточным, чтобы обеспечить приличный 

уровень жизни в данном обществе [26]. Комитет определил, что минимальный допустимый 

заработок должен составлять 68% от среднего заработка в данной стране. Если сумма 

заработка падает ниже этого процента, то Комитет принимает во внимание наличие 

социальных, семейных и образовательных льгот, а также налоговые меры для получающих 

низкую заработную плату, существующие в данном государстве [27].  

Правительственный комитет заявил, что правило 68% было лишь «предварительным 

общим критерием», «руководством», нежели зафиксированным показателем, и что он должен 

«перевешивать» другие факторы (ситуацию в семье, другие доходы, пособия и 

многочисленные субсидии, налогообложение и т.д.) [28]. Метод «68 процентов» было трудно 

применять, и Комитет по социальным правам в Заключениях XIV-2 [29] разработал новый 

метод. Он основывается на определении предела приличия на уровне 60% от среднего 

заработка по стране. Заработок понимается как включающий все выплаты, наличными или 

натурой, периодические и иные, которые работники получают за свой труд. В отличие от 

предыдущего, новый метод основывается на чистом заработке, то есть после вычета налогов 

или выплат по социальному страхованию. Другое новшество касается того, что теперь 

Комитет рассматривает справедливость вознаграждения только в отношении работника, а не 

зависимых от него членов семьи. Такой подход связан с распространением семей с двойным 
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доходом, то есть семей, в которых работают два супруга. Поэтому неразумно считать, что одна 

зарплата должна удовлетворять все нужды семьи.  

Предел в 60% не является решающим. Государство должно доказать, что этот уровень 

явно выше черты бедности. Хотим отметить важность данного момента, так как заработки, 

которые не повышают доход лица по сравнению с минимальным уровнем, не являются ни 

справедливыми, ни приличными. Даже если минимальный заработок падает ниже 60%, 

Комитет автоматически не решает, что такая ситуация нарушает Хартию. Государство имеет 

возможность доказать, что в действительности этот уровень позволяет работнику вести 

достойную жизнь.  

Согласно Дайджесту прецедентного права Европейского комитета по социальным 

правам от 1 сентября 2008 года заработная плата должна быть выше уровня бедности в данной 

стране, то есть составлять 50% средней заработной платы по стране [30]. Если заработная 

плата составляет от 50% до 60% от средней заработной платы по стране, то государство 

должно доказать, что она достаточна для достойного уровня жизни, что осуществляется путем 

предоставления детальной информации о стоимости жизни [31]. Однако, заработная плата, 

которая составляет меньше половины средней заработной платы по стране, будет считаться 

несправедливым вознаграждением, а соответствующее государство не выполняющим 

требования пункта 1 статьи 4 Хартии [27].  

Применяя этот критерий к вычислению зарплаты в Республике Молдова, приходим к 

выводу, что минимальна зарплата должна быть установлена в пределах от 4 358 лей до 

5 229,60 лей. Таким образом, считаем нужным отметить, что минимальна зарплата в размере 

2935 леев в месяц не обеспечивает достойный уровень жизни населения Республики Молдова.  

 

ВЫВОДЫ  

Право на достойный уровень жизни является одним из основополагающих 

экономических прав, реализация которого связана с соблюдением права на жизнь, на работу, 

на образование и других социальных прав. Несмотря на важность этого права, в настоящее 

время не все государства могут гарантировать гражданам достойный образ жизни. Считаем, 

что в настоящее время минимальная зарплата в Республике Молдова не соответствует 

международным стандартам, согласно которым высчитывается минимальная зарплата. Также, 

соотношение минимальной и средней зарплаты не соответствует процентному соотношению, 

представленному в Европейской Социальной Хартии. В этом контексте хотим отметить, что 

государство должно предпринять срочные меры для гарантирования гражданам права на 

достойный уровень жизни.   
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Abstract. ECHR case law on fundamental rights during the Covid-19 pandemic. 

In order to cope with the health crisis caused by the Covid-19 pandemic that ravaged the world 

for almost two years, the affected states have been forced to implement measures that have infringed 

many human rights. In some cases, those affected have gone to court in their home countries, and 

even reached the European Court of Human Rights. Most of these cases relate to violations of the 

right to health, to privacy or to the conditions of detention. This paper aims to analyze some of the 

most significant cases that have reached the ECHR in connection with the Covid-19 pandemic. 

 

INTRODUCERE 

Pandemia Covid-19 a afectat umanitatea la scară planetară. Statele au luat diverse măsuri pentru 

a răspunde acestei urgențe de sănătate publică. Cele mai multe dintre acestea au presupus restricții 

asupra activităților economice, sociale și culturale, cu efecte considerabile asupra drepturilor și 

libertăților fundamentale. Libertatea de exprimare a fost afectată, pentru a preveni dezinformarea ; 

adunările și evenimentele cu public au fost interzise pentru e limita transmiterea virusului ; dreptul la 

educație al copiilor a fost afectat prin trecerea școlii în online. Unul dintre cele mai afectate a fost 

dreptul la sănătate : pe de o parte, au avut de suferit pacienții cu alte boli decât Covid, care au fost 

privați de accesul la unități medicale și tratamente ; pe de altă parte, persoanele afectate de Covid au 

acuzat autoritățile, în unele cazuri, că nu au luat suficiente măsuri pentru combaterea bolii. Această 

situație a provocat foarte multă nemulțumire, care a dus și la intentarea de procese de către unii 

cetățeni împotriva propriilor state. O parte dintre acestea au dus la depunerea unor plângeri la CEDO, 

reclamând diverse discriminări și încălcări ale drepturilor civile [1]. 

Începând cu luna martie 2020, Curtea a primit peste 350 de plângeri legate de măsurile 

împotriva Covid-19, adresate, în cea mai mare parte, de persoane aflate în închisoare, în centre de 

detenție sau în centre de primire pentru solicitanții de azil și migranți ; cele mai multe vizează Grecia, 

Italia, Franța și Turcia, dar sunt îndreptate și împotriva altor țări precum Statele Unite, Marea Britanie, 

Spania și chiar România. Majoritatea petenților solicită luarea de măsuri pentru protejarea sănătății 

lor în contextul pandemiei. O mică parte dintre aceste cazuri au fost deja judecate, pentru multe dintre 

ele procedurile sunt încă în derulare. De asemenea, numeroase plângeri referitoare la duritatea sau 

ineficiența măsurilor pentru combaterea Covid se află, încă, la nivelul instanțelor regionale sau 

naționale, deși se estimează că o parte dintre acestea vor ajunge în cele din urmă la CEDO[2].  

 

CAZURI LEGATE DE PANDEMIA DE COVID-19 CARE AU FOST DEJA 

SOLUȚIONATE LA CEDO 

Le Mailloux vs. Franța 

Prima plângere soluționată de CEDO într-un caz legat de pandemie a fost Le Mailloux vs. 

Franța (cererea nr. 18108/20). La 3 decembrie 2020, un comitet de trei judecători ai Curții Europene 

a Drepturilor Omului a emis o decizie  în acest caz, cu privire la adecvarea măsurilor luate de 

autoritățile franceze pentru combaterea Covid-19.  

Cazul a început cu o cerere adresată de cetățeanul francez Renaud Le Mailloux Consiliului de 

Stat al Franței prin care se solicita ca statul să furnizeze măști corespunzătoare angajaților din 

sănătate, pacienților și populației generale și să introducă testarea în masă disponibilă pentru toți. De 

asemenea, a cerut ca statul să autorizeze prescrierea și administrarea de către medici a unor anumite 

combinații de medicamente pacienților cu risc ridicat. Mai exact, Le Mailloux, cu reședința în sudul 
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orașului francez Marsilia, a aderat la o acțiune judiciară nereușită în Franța, prin care s-a solicitat 

guvernului francez să ofere angajaților din domeniul sănătății măști de față FFP2 și FFP3, măști 

chirurgicale pentru pacienți și facilități de testare anti-Covid în masă. Grupul care a inițiat procesul a 

dorit, de asemenea, ca guvernul să autorizeze utilizarea combinației de medicamente 

hidroxiclorochină și azitromicină pentru pacienții cu risc crescut de Covid-19. Aceste solicitări au 

fost considerate inadmisibile de către instanțele franceze și, prin urmare, au fost respinse. 

Le Mailloux a depus apoi o plângere individuală la CEDO, acuzând statul francez de 

neîndeplinirea obligațiilor sale pozitive de a proteja viețile și integritatea fizică a persoanelor aflate 

sub jurisdicția sa, încălcând astfel articolele 2, 3, 8 și 10 din Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului. Le Mailloux a reclamat, de asemenea, restricționarea accesului la testele pentru 

diagnosticarea Covid, unele dintre măsurile de prevenție luate de autorități, unele protocoale de 

tratamente medicale, precum și încălcarea dreptului la viață privată al persoanelor care mureau 

singure din cauza coronavirusului în condițiile restricționării contactelor sociale și familiale [3]. 

Analizând cazul, Curtea a constatat că reclamantul nu a reușit să demonstreze că a fost afectat 

personal de faptele reclamate la adresa statului francez. Curtea a constatat că Le Mailloux nu a fost 

privat de asistență medicală și de îngrijire, nici nu i-a fost încălcat dreptul la viața privată. Curtea a 

decis că, dacă ar fi fost afectat direct de astfel de măsuri, el ar trebui să conteste mai întâi în instanțele 

naționale încălcarea drepturilor sale cu referire la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. În acest 

context, Curtea a decis că reclamantul s-a plâns în abstract despre măsurile împotriva Covid-19 luate 

de guvernul francez,  nereușind să ofere nicio informație despre situația sa personală și nici să explice 

în ce fel presupusele neajunsuri ale autorităților naționale i-ar fi putut afecta sănătatea și viața privată. 

Curtea a concluzionat că Le Mailloux nu a fost afectat direct de măsurile reclamate și, prin urmare, 

nu a îndeplinit criteriul de admisibilitate de a fi „victima” unei presupuse încălcări a drepturilor sale 

în temeiul articolului 34 din Convenție și, prin urmare, nu era  îndreptățit să depună o plângere 

individuală la tribunal. Instanța de la Strasbourg a decis, așadar, că plângerea depusă de Renaud Le 

Mailloux este inadmisibilă, deoarece acesta nu a putut stabili că a fost afectat direct de măsurile de 

care s-a plâns [4]. 

Curtea a argumentat că reclamanții „nu se pot plânge de o dispoziție de drept intern, de o 

practică internă sau de acte publice pur și simplu pentru că par să contravină Convenției Europene a 

Drepturilor Omului”. Aceasta a adăugat că solicitanții „trebuie să producă dovezi rezonabile și 

convingătoare ale probabilității ca o încălcare care îi afectează personal să apară” [5]. 

Cazul Le Mailloux vs. Franța este prima decizie a CEDO cu privire la măsurile luate pentru 

combaterea pandemiei de Covid-19. 

 

Feilazoo vs. Malta 

Reclamantul, Joseph Feilazoo, este un cetățean nigerian care locuiește în Malta. După 

executarea unei pedepse cu închisoarea pentru infracțiuni legate de droguri, acesta a intenționat, în 

2019, să se stabilească în Spania, unde locuise anterior, dar a fost informat că nu se poate întoarce 

acolo, deoarece și-a pierdut dreptul de a locui în Spania. El a fost informat că va fi trimis înapoi în 

Nigeria și că, până la deportare, va fi ținut în detenție, fiind declarat imigrant ilegal cu risc de fugă. 

Aflând acestea, reclamantul aparent a devenit agresiv, opunându-se arestării și provocând vătămări 

corporale polițiștilor. Drept răspuns, ofițerii au folosit forța și spray-ul cu piper, reușind în cele din 

urmă să-l încătușeze pe reclamant. În urma examinărilor medicale, s-a confirmat că reclamantul a 

suferit o serie de leziuni și abraziuni și că, în urma violențelor suferite, durerile lombare de care deja 

suferea au devenit mai severe. Ofițerii, în schimb, au suferit doar răni ușoare.  

La 5 februarie 2019, reclamantul a fost găsit vinovat, printre altele, de agresarea ofițerilor 

corecționali și de nerespectarea dispozițiilor legale, fiind din nou încarcerat. La 14 septembrie 2019, 

reclamantul a fost eliberat din închisoare. Cu toate acestea, el a fost plasat imediat în detenție pentru 

imigrație ilegală, până la executarea ordinului de deportare. După ce a petrecut aproximativ 

paisprezece luni în detenție, reclamantul a fost eliberat, deoarece deportarea sa devenise puțin 

probabilă din cauza refuzului autorităților nigeriene de a elibera reclamantului documente de călătorie 

și de a coopera cu autoritățile malteze pentru a facilita deportarea acestuia. 
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Reclamantul a stat în detenție până în noiembrie 2020. În 19 august 2019, reclamantul a depus 

o plângere la CEDO prin care reclama încălcări multiple ale Convenției Europene a Drepturilor 

Omului ; o parte dintre acestea au fost declarate inadmisibile de către Curte din cauza neepuizării 

căilor de atac interne (cum ar fi, de exemplu, plângerea împotriva folosirii excesive a forței de către 

poliție la adresa sa și neinvestigarea, de către autoritățile naționale, ale acestui incident). 

Reclamantul a susținut, în fața Curții,  că condițiile de detenție în care a fost ținut din cauza 

statutului de imigrant ilegal au constituit o încălcare a articolului 3 din Convenție (interzicerea 

tratamentelor inumane și degradante) și că în unele perioade a fost deținut ilegal, fiind încălcat, astfel, 

articolul 5 (1) din Convenție (dreptul la libertate și securitate). Reclamantul a mai susținut că statul 

pârât i-a încălcat dreptul de a depune o plângere individuală în fața Curții, încălcând articolul 34 din 

Convenție, mai întâi deoarece a intervenit în comunicarea sa cu Curtea, iar apoi din cauza asistenței 

juridice defectuoase care i s-a acordat pentru aducerea cazului său la Strasbourg. Toate aceste plângeri 

au fost declarate admisibile de către Curte și au fost astfel examinate pe fond [6]. 

Judecând acest caz, Curtea a reiterat mai întâi câteva principii importante stabilite în 

jurisprudența sa anterioară, subliniind, în special, că în temeiul articolului 3 din Convenție, statul este 

cel care trebuie să se asigure că o persoană este deținută în condiții compatibile cu demnitatea umane 

și că modul de executare a pedepsei nu supune individului la suferință și dificultăți de o intensitate 

care depășește nivelul inevitabil de suferință inerentă în detenție. 

Curtea a reiterat, de asemenea, o serie de factori de luat în considerare pentru a stabili dacă 

condițiile de detenție încalcă articolul 3. Acestea includ durata în care o persoană este reținută în 

anumite specifice, spațiul personal alocat deținutului, accesul la exerciții în aer liber, aer liber și 

lumină naturală, precum și condițiile de igienă și sanitare în detenție. 

Curtea a procedat la examinarea condițiilor de detenție în care a fost ținut reclamantului, 

acordând o atenție deosebită plângerilor sale cu privire la tratamentul medical inadecvat, 

supraaglomerarea, plasarea îndelungată (77 de zile) într-un container în care a fost ținut izolat și fără 

acces la lumină naturală, aer și exerciții în aer liber, precum și plasarea sa ulterioară în același spațiu 

cu deținuți nou-veniți aflați în carantină din cauza Covid-19. 

Referitor la plângerile reclamantului cu privire la tratamentul medical inadecvat și 

supraaglomerarea, Curtea nu a constatat încălcări ale articolului 3 ; aceasta a constatat că reclamantul 

a fost tratat ca orice alt cetățean aflat în stare de libertate tratat în spitalele publice, întrucât a fost 

examinat de către medici în legătură cu afecțiunile sale la momentul adecvat și a primit medicamente. 

În ceea ce privește supraaglomerarea, Curtea a concluzionat că nu a putut constata o încălcare a 

articolului 3, deoarece nici reclamantul, nici guvernul pârât nu au furnizat informații precise care să-

i permită să determine spațiul real alocat reclamantului în timpul detenției.  

Curtea a examinat apoi plasarea reclamantului într-un container și condițiile de detenție din 

acea perioadă, care s-au dovedit a fi contrare articolului 3. Curtea a motivat că, deși închiderea 

reclamantului într-un container nu a încălcat în sine acest articol, lipsa accesului la lumină, ventilație 

și exerciții în aer liber a ridicat serioase îngrijorări. Curtea a pus, de asemenea, mare accent pe izolarea 

reclamantului în acea perioadă, considerată o măsură excesivă. 

Referitor la găzduirea reclamantului împreună cu alți solicitanți de azil aflați în carantină din 

cauza Covid, Curtea a stabilit că autoritățile au pus astfel în pericol sănătatea reclamantului, încălcând 

articolul 3. 

Unii specialiști au salutat decizia Curții de a considera drept o violare a articolului 3 plasarea 

nenecesară a unui deținut împreună cu alții potențial contaminați cu Covid-19. Unii s-au declarat, 

însă, dezamăgiți că Curtea nu a elaborat mai mult această chestiune. Examinarea de către Curte a 

acestei probleme considerate importante a fost limitată la câteva fraze. Curtea a declarat doar că nu a 

fost necesară plasarea reclamantului în carantină și că autoritățile centrului de detenție nu au luat în 

considerare riscul pentru sănătatea reclamantului. Deosebit de frapant este considerat eșecul Curții de 

a stabili în mod clar că articolul 3 implică obligația statelor contractante de a separa deținuții aflați în 

carantină de populația mai largă de prizonieri pentru a opri transmiterea Covid-19. De asemenea, 

Curtea a eșuat să sublinieze responsabilitățile speciale ale statelor semnatare ale Convenției față de 

persoanele private de libertate în contextul crizelor de sănătate precum pandemia de Covid-19. 
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Persoanele private de libertate se bazează exclusiv pe state pentru protecția sănătății lor și sunt 

afectate în mod disproporționat, deoarece prezintă un risc mai mare de infectare [7]. 

S-a considerat că CEDO a ratat ocazia de a stabili, clarifica și elabora obligațiile statelor în 

contextul privării de libertate în timpul pandemiei de Covid-19. Acest lucru este deosebit de 

regretabil, mai ales atunci când se ia în considerare contextul mai larg în care operează Curtea și 

disponibilitatea sa generală de a se baza pe surse și standarde internaționale relevante. Comitetul 

European pentru Prevenirea Torturii și a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante și 

mecanismele anti-tortură ale Națiunilor Unite au emis declarații referitoare la tratamentul persoanelor 

private de libertate în contextul pandemiei Covid-19 . Cu toate acestea, Curtea nu a luat în considerare 

sursele externe și, astfel, a ratat ocazia de a beneficia de acestea într-un moment în care se confrunta 

cu o situație fără precedent, cum ar fi pandemia Covid-19. 

În concluzie, CEDO a constatat că autoritățile malteze au încălcat mai multe dispoziții ale 

Convenției Europene a Drepturilor Omului din cauza condițiile inadecvate de detenție în care a fost 

ținut reclamantul, un migrant aflat într-o situație de ilegalitate, și pentru asistența juridică defectuoasă 

pe care reclamantul a primit-o în legătură cu procedurile în fața CEDO [8]. 

În urma acestei decizii, reclamantul a primit 25.000 de euro despăgubiri din partea statului 

maltez [9]. 

 

Terheş vs. Romania 

Pe 7 mai 2020, europarlamentarul român Cristian Terheș a introdus o acțiune la Tribunalul 

București în temeiul articolului 5 § 4 al Convenției Europene a Drepturilor Omului (dreptul la o 

decizie rapidă privind legalitatea detenției), reclamând restricțiile referitoare la libera circulație 

instituite de autorități pentru combaterea pandemiei (în special interdicția de părăsire a domiciliului 

în absența unor motive clar stabilite prin lege). Acuzând că prin această interdicție a fost de fapt supus 

„detenției administrative”, el a solicitat instanței să dispună eliberarea imediată și să constate că are 

dreptul să părăsească locuința pentru orice motiv, fără a fi nevoie să prezinte un document care să 

ateste motive valabile și fără să riște o amendă. Eurodeputatul a cerut examinarea de urgență a cazului 

său și pronunțarea unei hotărâri executorii, dar judecătorii au constatat, ulterior, că acțiunea sa a 

devenit lipsită de scop din cauza ieșirii din starea de urgență și a încetării interdicției de părăsire a 

domiciliului [10]. 

Reclamantul afirmă că a fost afectat de măsura adoptată de autorități (a se vedea punctul 7 de 

mai sus) în perioada 24 martie 2020 – 14 mai 2020 inclusiv. El precizează că, în această perioadă, nu 

a fost purtător de SARS – CoV-2, nu a avut simptome ale bolii, nu a fost în contact cu o persoană 

purtătoare de virus și nu a călătorit către o țară pentru care România a impus măsuri de protecție 

sanitară. 

La 8 și 25 mai 2020, reclamantul a formulat o contestație împotriva Decretelor nr. 195/2020 și 

240/2020, împotriva decretelor prin care Parlamentul aprobase aceste decrete și împotriva Ordonanței 

militare nr. 3/2020. Argumentând că aceste texte i-au încălcat dreptul la libertate și securitate, el a 

cerut autorităților emitente revocarea acestora. Aceste recursuri amabile au fost respinse, pe motiv că 

în temeiul articolului 5 § 1 din Legea nr. 554/2004 privind litigiile administrative („Legea nr. 

554/2004”) textele în cauză nu ar putea face obiectul unei contestație administrativă. În 5 octombrie 

2020, reclamantul a introdus o acțiune în anularea parțială a textelor normative menționate anterior 

la Camera pentru afaceri civile și contencios administrativ a Curții de Apel Cluj-Napoca. El a susținut 

că interdicția de a-și părăsi casa echivala cu o privare de libertate administrativă și extrajudiciară, care 

a încălcat articolul 5 al Convenției. În noiembrie 2020, reclamantul a adus aceste plângeri în fața 

CEDO [11]. 

Curtea a observat în acest context că reclamantul nu a făcut obiectul unei măsuri preventive 

individuale. Aceasta a fost o măsură generală impusă tuturor de textele legislative adoptate de 

diferitele autorități române. Ca urmare a aplicării acestei măsuri, reclamantul a fost obligat să rămână 

la domiciliul său, cu excepția cazului în care a ieșit din unul din motivele expres indicate în lege, cu 

o adeverință de deplasare. Prin urmare, la 20 mai 2021 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 

declarat în unanimitate cererea inadmisibilă în cauza Terheş v. România (cererea nr. 49933/20) [12]. 
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Cauza a vizat instituirea izolării (”lockdown”) dispuse de guvernul român în perioada 24 martie 

– 14 mai 2020 pentru combaterea pandemiei de Covid-19 care a presupus restricții la părăsirea 

domiciliuli. Curtea a decis că măsura invocată nu poate fi echivalată cu arestul la domiciliu. Nivelul 

de restricţii impuse libertăţii de circulaţie a reclamantului nu permite să se considere că izolarea 

generală dispusă de autorităţi a constituit o privare de libertate. În opinia Curții, reclamantul nu ar 

putea, prin urmare, să afirme că a fost privat de libertate în sensul articolului 5 § 1 din Convenție. În 

acest caz, Curtea a acordat, de asemenea, importanță faptului că reclamantul nu a explicat ce impact 

specific a avut măsura reclamată în situația sa personală. El nu a pretins că ar fi fost închis în casă 

pentru întreaga perioadă a stării de urgență. Mai exact, Curtea a menționat că reclamantul a eșuat să 

furnizeze informații specifice referitoare la xperiența sa reală de ”lockdown”. De fapt, Curtea constată 

că reclamantul a fost liber să-și părăsească locuința din diferite motive și că s-a putut deplasa în 

diverse locuri, atunci când a considerat necesar. El nu a fost supus supravegherii individuale de către 

autorități. Reclamantul nu a pretins că ar fi fost forțat să locuiască într-un loc aglomerat și ar fi fost 

împiedicat să stabilească contacte sociale [13]. 

 

Vavřička și alții vs. Republica Cehă 

Mai multe familii din Republica Cehă și-au prezentat în mod colectiv cazul în fața CEDO după 

ce li s-a refuzat copiilor lor admiterea în școlile de stat pe motiv că nu fuseseră complet vaccinați 

împotriva a nouă boli transmisibile. Au fost luate și alte măsuri împotriva unor părinți, inclusiv 

amenzi pentru nerespectarea regulilor [14]. 

Cazul s-a concentrat în jurul a două articole prevăzute în Convenția Europeană a Drepturilor 

Omului: articolul 8 - dreptul la respectarea vieții private și de familie și articolul 9 - libertatea de 

gândire, conștiință și religie. CEDO a luat în considerare dacă poziția Republicii Cehe încalcă 

drepturile cuprinse în ambele articole. Curtea a decis că articolul 9 este inadmisibil în acest caz, 

întrucât instanța a considerat că dreptul la libertatea de gândire nu se extinde la adoptarea unei „poziții 

critice față de vaccinare”. Curtea a decis că politica Republicii Cehe se încadrează în domeniul de 

aplicare al excepțiilor prevăzute la articolul 8. Instanța a invocat excepțiile „siguranței publice” și 

„protecției sănătății și moralei” din articolul 8 în hotărârea sa din 8 aprilie 2021, motivând că 

vaccinarea obligatorie poate fi considerată „necesară într-o societate democratică”. Hotărârea a fost 

hotărâtă de Marea Cameră a CEDO, împiedicând solicitanții să facă alte recursuri [15]. CEDO este 

considerată drept interpretul final al Convenției europene a drepturilor omului, jurisdicția sa 

acoperind toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei. Rezultatul acestui caz este, prin 

urmare, important pentru toate țările europene. 

Trebuie remarcat faptul că decizia Curții Europene din 8 aprilie 2021 privește vaccinările de 

rutină ale copiilor împotriva unor bolilor și cu vaccinuri binecunoscute. Prin urmare, CEDO a decis 

asupra unei situații care este foarte diferită de cea a unei crize de pandemie și de sănătate create de 

Covid-19. Cu toate acestea, anumite considerații ale Curții sunt deosebit de relevante pentru situația 

actuală. În primul rând, pentru CEDO, statele se bucură de o largă marjă de apreciere în materie de 

sănătate publică și vaccinare. Articolul 2 al Convenției impune statelor o obligație pozitivă de a lua 

măsurile necesare pentru a proteja viața și sănătatea persoanelor aflate în jurisdicția lor. În continuare, 

Curtea constată un consens european cu privire la importanța vaccinării ca fiind cea mai eficientă și 

mai rentabilă intervenție medicală. Este admisă necesitatea ca fiecare stat să se străduiască să atingă 

cea mai mare rată de vaccinare posibilă în rândul populației sale. În cele din urmă, deși transformarea 

vaccinării într-o obligație legală poate ridica întrebări morale sau etice, sensibilitatea recunoscută la 

această problemă nu ar trebui să se limiteze la punctul de vedere al persoanelor opuse vaccinării. 

Această chestiune trebuie văzută, de asemenea, din perspectiva importanței solidarității sociale, 

deoarece obiectul obligației de vaccinare este de a proteja sănătatea tuturor membrilor societății, în 

special a celor care sunt deosebit de vulnerabili, cu care se confruntă anumite boli și pentru care restul 

populația este invitată să își asume un risc minim prin vaccinare. Prin urmare, Curtea recunoaște 

importanța vaccinării ca măsură de protejare a sănătății publice [16].  
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CONCLUZII 

Pandemia de Covid 19 a afectat considerabil drepturile omului, ridicând mari provocări pentru 

instituțiile care garantează respectarea acestora. Jurisprudența CEDO referitoare la impactul 

măsurilor luate de diferite state pentru combaterea pandemiei este abia la început, cu câteva dosare 

deja finalizate și cu multe altele aflate încă pe rol.cîn acest context, se așteaptă de la CEDO nu doar 

să dea soluții în cazuri individuale, ci să stabilească, de asemenea, principii și linii directoare de bune 

practici referitoare la protecția drepturilor omului în situații de criză globală. 

Se estimează că plângerile legate de pandemia Covid-19 vor fi pe ordinea de zi a Curții pentru 

mulți ani de acum înainte și că aceste cazuri vor necesita ca Curtea să își clarifice și să dezvolte 

jurisprudența cu privire la o arie vastă de chestiuni legate de această situație [17]. 
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