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FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
CZU: 630*8
ROLUL ȘI PREFERINȚELE CULEGĂTORILOR DE PRODUSE NELEMNOASE
ALE PĂDURII SUB ASPECTUL SIGURANȚEI ALIMENTULUI
GHEORGHE NOVAC
masterand UASM, doctorand USV (România)
Siguranța alimentară și folosirea durabilă a ecosistemelor forestiere sunt sarcini
complimentare și strâns corelate. Produsele nelemnoase ale pădurii reprezintă o sursă deosebită de
diverse specii de plante și animale, cu valoare diferită, folosite de populație. Cele comestibile sunt
un izvor inepuizabil de alimente, folosite în stare proaspătă sau ca resurse pentru industria
alimentară (panificație, băuturi), care au preocupat permanent omenirea și au salvat-o în timpurile
cele mai dificile. Ele însoțesc omenirea de la apariție până la formele moderne de organizare
socială. Aproximativ un miliard de oameni pe plan mondial sunt mai mult sau mai puțin dependenți
de alimentele din flora spontană. Într-o serie de țări cu venituri mici nevoia de alimente este
satisfăcută de produsele culese din pădure. Valoarea alimentelor din pădure nu se limitează numai
la țările sărace, mai mult de 100 milioane de populație din Uniunea Europeană consumă în mod
regulat aceste produse. Interesant și provocator este să studiezi rolul, diversitatea, recolta și nu în
ultimul rând preferințele culegătorilor. Pe plan mondial sunt cunoscute mai mult de 120 mii specii
de plante, care pot fi consumate parțial sau în totalitate. În fondul forestier din Republica Moldova
se numără în jur de 160 specii comestibile vegetale. Istoria cercetării produselor nelemnoase ale
pădurii sub aspectul siguranței alimentare este foarte extinsă. În această perioadă îndelungată s-au
publicat multe studii, care nici pe departe nu sunt complete, iar rezultatele sunt uneori
contradictorii, deoarece reflectă diferite condiții de mediu și de către autori din diferite domenii.
Utilizarea resurselor naturale inclusiv cele nelemnoase ale pădurii este reglementată de o serie
de acte legislative și normative. Codul silvic al Republicii Moldova (1996) specifică că produsele
nelemnoase ale pădurii sunt: - vânatul, peștele, melcii de viță de vie etc.; - produsele accesorii ale
pădurii (fructe și pomușoare sălbatice, nuci, ciuperci, plante medicinale și alte plante). Folosirea
acestor produse este gratuită, cu excepția cazurilor în care recoltarea se efectuează pe sectoare
ameliorate sau artificiale, fie în locuri special amenajate. FAO (1999) definește plantele comestibile
din flora spontană ca fiind ,,plantele care cresc și se regenerează spontan, în ecosisteme naturale
sau semi-naturale și pot exista independent de acțiunea umană”.
Direcția de cercetare este motivată de necesitatea constantă a populației, de a găsi noi resurse,
care să-și satisfacă cerințele alimentare. Scopul lucrării este de a prezenta rolul și preferințele
culegătorilor de produse nelemnoase forestiere din Republica Moldova.
O tehnică de eșantionare non probabilistică pe care am folosit-o, descrisă de Babbie E. (2010)
se numește ,,eșantionarea în bulgăre de zăpadă”. Pentru a evalua dimensiunea eșantionului de
chestionare a fost utilizată metoda parametrică a distribuției Student cu valoarea abaterii medii
pătrate σ=2 ce reprezintă un diapazon de 95% a culegătorilor evaluați. Mărimea eșantionului a fost
calculată după formula clasică, preluată din Bulgaru O. (2018) care a constituit 510 persoane din
164 localități rurale, aparținând la 16 raioane administrative. Prelucrarea statistică a informației
primare în baza de date s-a efectuat cu ajutorul aplicației SPSS, care ia în considerație că unele
variabile sunt nominale, iar altele sunt numerice.
Deosebit de important pentru o dezvoltare durabilă rural-forestieră este analiza legăturii între
populație și resursele forestiere, precum și evaluarea acestor conexiuni reciproce. Persoanele
participante la sondaj au menționat că preferă să culeagă următoarele produse nelemnoase cu
valoare alimentară: măceș, păducel, păpădie, podbal, aronie, alune, coarne, coacăză, porumbele,
cătină, măsline, mure, physalis, nuci, migdale, pere, floare de salcâm, urzică, ciuperci, leurdă, etc.
Cele mai solicitate produse de către culegători, în ordine descrescândă sunt: ciupercile, măceșul,
nucile, coarnele, porumbele, păducel, floarea de salcâm leurda. Conform sondajului, în total au fost
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recoltate cantități mari de măceș (57991 kg), nuci (10820 kg), ciuperci (3359 kg), coarne (301 kg),
floare de salcâm (137 kg) etc. În practica utilizării durabile a produselor forestiere nelemnoase un
rol important îl are modul de culegere a produselor de pe terenurile solicitate. Modul de culegere
prin rupere este practicat majoritar de 65% dintre respondenți, iar păstrarea produselor este sub
formă uscată. Respondenții (30%) care colectează prin tăiere, consumă în mare măsură ciuperci și le
păstrează sub formă congelată sau conservată. Restul respondenților (5%) au menționat că aplică
alte metode de culegere a produselor comestibile (scuturare, săpat). În concluzie scopul principal al
culesului de produse forestiere nelemnoase de către populația rurală este pentru consum propriu
(62%). Motivul culegerii de produse nelemnoase ale pădurii este pentru hrană, răspuns oferit de
32% persoane intervievate din eșantion, după plantele medicinale. Sunt considerate foarte
importante ciupercile (73%), nucile (53%) și măceșul (46%). Cu calificativul important a fost
menționat păducelul (44%), relativ important floarea de salcâm (35%). Mai puțin consumate sunt
corcodușul, phisalisul, perele, podbalul, păpădia etc. Consumul alimentelor din flora spontană
începe primăvara devreme, când se simte un deficit de vitamine în organismul uman și continuă
până toamna târziu, însă acest fenomen nu este unul de amploare. Concomitent cu valoarea
alimentară a produsele forestiere nelemnoase, care depinde de specie, condiții de mediu, organul
consumat, perioada de maturitate, au și o valoare sanogenă.
Tendința negativă în dinamica biodiversității, a condițiilor climaterice și a ecosistemelor forestiere
ne obligă să ne schimbăm abordarea în gestionarea produselor forestiere nelemnoase, a consumului și
interacțiunii cu natura. Este recunoscut și demonstrat că mecanismul natural de rezolvare a acestor
probleme este dezvoltarea durabilă a fondului forestier. Adesea, când degradează pădurea aceasta duce
la epuizarea produselor menționate, iar oamenii care depind de aceste resurse trebuie să găsească alte
modalități de supraviețuire, astfel pierderea pădurii determină diminuarea cunoștințelor și a obiceiurilor
despre produsele forestiere nelemnoase comestibile.
Conducător științific - prof. univ., dr. ing. Laura BOURIAUD
Consultant științific - conf. univ. dr. Gheorghe NICOLAESCU,
conf. univ. dr. Liviu VACARCIUC

CZU: 634.232:631.524.84
PRODUCTIVITATEA ȘI CALITATEA FRUCTELOR DE CIREȘ ÎN SISTEM
SUPERINTENSIV DE CULTURĂ
ȘARBAN VASILIE
student ciclul 3, facultatea horticultură, UASM;
DEVIZA VASILE
student an. 3, Facultatea Horticultură, UASM
Cireșul în ultimii 20 de ani a cunoscut cea mai înaltă evoluție, dintre speciile pomicole, datorită
sortimentului nou de soiuri auto-fertile și de înaltă calitate și de portaltoi vegetativi de vigoare mică
și mijlocie. Vigoarea diferită a soiurilor și portaltoilor precum și a asociației soi-portaltoi permite a
bună stăpânire a vegetației în livadă. Cireșul, oferă posibilitatea folosirii a tuturor sistemelor de
cultură, permițând adaptarea livezii la soluri mai puțin fertile sau la diferite sisteme de conducere a
coroanei pomilor.
Scopul lucrării: ridicarea productivității plantațiilor de cireș prin identificarea soiurilor înalt
productive și elaborarea metodelor de menținere a unui echilibru între creștere și fructificare.
Metodologia de cercetare. Investigațiile s-au organizat în zona pomicolă de centru a Republicii
Moldova, la Ustia SRL „StarAgroGroop” raionul Criuleni. Se realizează formarea şi tăierea pomilor
de cireş din soiurile Early Star, Samba, Black Star, altoite pe portaltoiul Gisela 6. Pomii s-au plantat
în toamna anului 2015 la distanța de plantare 4x2 m. Se utilizează forma de coroană KGB, Fus
subţire ameliorat și după forma de cupă. Experienţa au fost organizată în 4 repetiţii a cîte 8 pomi
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reprezentativi în fiecare repetiţie. Schema s-a alcătuit după principiul polifactorial cu amplasarea
variantelor prin sistemul de bloc randomizat pe 2 rînduri din mijlocul benzii la fiecare soi.
Diametrul cireșelor s-a identificat cu ajutorul șublerului digital și a șablonului prevăzut cu
orificii de 26, 28, 30, 32 și 34 mm (VOEN, Germania). Aceste analize s-au înregistrat din momentul
cînd fructele au început să-și schimbe culoarea pieliței din verde în roz-gălbuie până la maturare
deplină peste fiecare 3 zile folosind diagrama de culori CTIFL (Centre Technique
Interprofessionneldes Fruit et Legumes, France): Roz-gălbuie, Roșu foarte deschis, Roșie, Rumănă
aprinsă, Roșie închisă, Brună-roșietică închisă, Cafeniu-închis. Greutatea fructelor a fost măsurată
folosind un cântar digital (± 0,01 g) (AS 82/220.X2). Conținutul de substanță uscată solubilă în
fructe a fost măsurat utilizând refractometrul digital (DR201-95, Germania). Greutatea, diametrul și
fermitatea fructului s-au determinat la 20 de cireșe în patru probe identice (n = 80) din fiecare soi.
Randamentul s-a determinat în timpul recoltării, pentru fiecare soi și pom separat, cântărind
producția de pe 32 pomi și calculând media aritmetică.
Managementul cultural al plantației. Măsurile agrotehnice în livadă se efectuează în
conformitate cu îndrumările agrotehnice în vigoare. Livadase irigă prin picurare, iar pentru a
monitoriza umiditatea solului se utilizează traductorii Watermark instalați la 20, 40 și 60 cm
adîncime în fiecare parcelă. Apa se distribuie prin magistrale cu picurători fixate la 40 cm de la sol
pe direcţia rândului. Solul se menţine înierbat pe cale artificială. Benzile dintre rânduri, late de 2 2,5 m, cu buruieni ce cresc natural și artificial se cosesc la necesitate şi rămân ca mulci. De-a lungul
rîndului de pomi se aplică erbicite sau 2-3 praşe mecanice, cu freza cu palpator.
Rezultate și discuții. Ritmul de creștere a cireșelor în perioada de maturare a fructelor
depinde de asociația soi-portaltoi. Din momentul cînd fructele încep să se matureze și culoarea
pieliței se transformă din culoarea verde în roz-gălbuie, ritmul de creștere a fructelor este mai mare
comparativ cu următoarele perioade de maturare. Astfel, în anul 2019 la soiul Samba, la culoarea
pieliței roz-gălbuie, diametrul cireșelor a fost de 16,6 mm, iar la culoarea roșu deschis – 22,2 mm,
sau cu 33,7 % mai mult. În continuare diametrul fructelor a crescut numai cu 11,7 %, de la culoarea
roșu deschis la culoarea roșie închisă. La soiurile Early Star și Black Star, evoluția de creștere a
diametrului fructelor în perioada de maturare este în ascensiune și a constituit de la 34,9 % la soiul
Early Star pînă la 69 % la soiul Blak Star. În anul 2020 ritmul de creștere a diametrului fructelor de
asemenea a fost condiționat de perioada de maturare a lor în sensul că din momentul cînd fructele
încep să-și schimbe culoarea pieliței din roz-gălbuie (16,1-18,0 mm) în roșu deschis ( 19,8-23,0
mm) intensitatea creșterii este mult mai mare (22,9-27 ,8%) comparativ cu ultima perioadă (15,119,8%). Pe durata maturării fructelor diametrul cireșelor s-a majorat cu 41,6-51,7%.
Masa cireșelor la soiurile Early Star, Samba și Black Star diferă în raport de diametrul lor.
Astfel, la soiul Blak Star fructele au avut 8,2-8,7 g/fruct pe cînd la soiul Early Star masa fructelor a
constituit numai 7,2-7,5 g/fruct (tab. 1). În anul 2019 soiurile de cireș Early Star, Samba și Black
Star, altoite pe portaltoiul Gisela 6, au înregistrat valori medii a diametrului fructelor de la 23,2 mm
pînă la 28,4 mm, iar în anul 2020 - a înregistrat valori de 22,8-27,3 mm. Soiul Black Star se
deosebește printr-un diametru a fructelor mai mare (27,3-28,4 mm), asigurat statistic, comparativ cu
soiurile Early Star și Samba. Cele mai mici fructe s-au obținut la soiul Early Star (23,2-22,8 mm)
cu maturare timpurie a fructelor.
Randamentul de fructe a variat foarte mult în funcție de asociația soi-portaltoi și brumele
tîrzii de primăvară din timpul deschiderii mugurilor și înfloritul cireșului. Dintre soiurile de cireș,
altoite pe Gisela 6, în anul 2019, cele mai mari valori (16821kg/ha) distinct semnificative cu 56,4139,9 % le-au avut pomii din soiul Samba, iar în anul 2020 soiul Black Star s-a evidențiat cu o
recoltă superioară de 10333 kg/ha, distinct semnificativă cu 111,4-151,4% comparativ cu soiurile
Early Star și Samba.
Conducător științific: dr. hab., prof. univ. Valerian BALAN
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CZU: 634.711:631.524.84
INFLUENȚA NUMĂRULUI DE TULPINI ASUPRA PRODUCTIVITĂȚII ȘI CALITĂȚII
FRUCTELOR DE ZMEUR LA SOIURILE BIENALE GLEN AMPLE ȘI LASZKA
DODICA DMITRI
student ciclul 3, facultatea horticultură, UASM
Cercetările au fost efectuate in GȚ ,,Chiriac Ion’’ , amplasată in s. Iarova, r-nul Soroca, pe o
suprafața de 0,3 ha plantație de zmeur in al treilea an de la plantare . Pentru cercetare și
experimentare au fost alese 2 soiuri de zmeur bienal – Glen Ample și Laszka .Plantele au fost
plantate la distanța de plantare - 2,20 m intre rânduri și 0,5 m distanta dintre plante pe rând.
Scopul lucrării: ridicarea productivității plantațiilor de zmeur prin identificarea numărului de
tulpini la metru liniar in condițiile agro-climaterice a zonei pomicole de Nord.
Pentru cercetare sau utilizat 4 variante după cum urmează:
V1- schema de plantare - 2,2 x 0,5 m – 12 plante la metru liniar;
V2- schema de plantare - 2,2 x 0,5 m – 10 plante la metru liniar;
V3- schema de plantare - 2,2 m x 0,5 m – 8 plante la metru liniar.
V4- schema de plantare - 2,20 m x 0,5 m – 6 plante la metru liniar;
In perioada 2019 -2020 s-au efectuat analize morfologice, evaluări biometrice și agrotehnice:
numărul de ramuri de rod; numărul de fructe recoltate; calitatea fructelor recoltate, grosimea
tulpinilor, starea fitosanitară a plantelor.
Rezultate și discuții: V1- greutatea fructelor obținute in mediu este de 3,2-3,6 gr., recolta
totală mediu pe plantă a fost de 130 gr. sau (1560 gr. per metru liniar), fructe întregi, culoarea
specific soiului, grosimea plantelor neuniformă cu valorile cuprinse intre 6,8 - 8,0 mm diametru la
ambele soiuri, 35 fructe total recoltate de pe plantă sau (420 fructe per metru liniar), 25 fructe
obținute au fost de calitatea II. Lipsa ventilației printre plante pe rând a cauzat apariția acarienilor și
ruginii frunzelor de zmeur.
V2 - greutatea fructelor in mediu a fost de 4,0-4,4 gr., recolta totală mediu pe plantă 189 gr., sau
(1890 gr. per metru liniar) fructe întregi, culoarea specific soiului, grosimea plantelor 7,2-8,2 mm
diametru, 46 fructe total recoltate de pe plantă sau (460 fructe per metru liniar) , grosimea plantelor este
uniformă la ambele soiuri, 17 fructe de calitatea II. Prezenta bolilor sau dăunătorilor nu sa observat.
V3 - greutatea fructelor in mediu a fost 4,2-4,8 gr., recolta totală mediu pe plantă 237,6 gr.,
sau 1900,8 gr. per metru liniar, fructe întregi, culoarea specific soiului, grosimea plantelor 7,6 -8,8
mm diametru, 54 fructe total recoltat de pe plantă sau 432 fructe per metru liniar, grosimea plantelor
este uniformă la ambele soiuri, doar 5 fructe au fost de calitatea II.
V4 - greutatea fructelor in mediu a fost de 4,7-5,5 gr., recolta totală mediu pe plantă 300,9 gr.
sau 1805,40 gr per metru liniar, fructe întregi, culoarea specific soiului, grosimea plantelor 8,2 -9,3
mm diametru, 59 fructe total recoltate sau 354 fructe per metru liniar, grosimea plantelor este
uniformă la ambele soiuri, fructe , 2 fructe recoltat fiind de calitate II.
Concluzii: Cel mai optimal număr de plante pe metru liniar este observat in varianta a 3-a (
2,2 m x 0,5 m , cu 8 plante la metru liniar), urmat de cel in varianta a 2-a. In variantă a III-a, am
obținut cea mai mare recoltă ( 237,6 gr. fructe pe plantă ,sau 1900,8 gr. de fructe per metru liniar , și
cele mai calitative fructe., urmat de varianta a 2-a ( 189 grame pe plantă, sau 1890 gr per metru
liniar) .
Distanța de plantare dintre plante pe rând și numărul de plante repartizate pe metru liniar,
influențează direct asupra greutății fructelor, calității fructelor, numărului de fructe de calitatea I, și
grosimea tulpinilor. In variantele cu 12 plante la metru liniar din cauza ventilației slabe, s-a observat
apariția bolilor și dăunătorilor ( acarianul roșu, rugina, făinarea).
Rezultate mai bune s-au înregistrat la distanța de plantare 2,2x 0,5 m și 8 plante la metru
liniar, in plantațiile de zmeur, plantate cu soiurile Glen Ample și Laszka.
Conducător științific - dr. hab., prof. univ. Balan Valerian
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CZU: 634.85/.86(478)
CARACTERISTICA UVOLOGICĂ ȘI PARTICULARITĂȚILE CULTIVĂRII
SOIULUI DE STRUGURI FETEASCA ALBĂ ÎN DIFERITE REGIUNI VITIVINICOLE
OLGA MOGÎLDEA
doctorandă, Facultatea Horticultură, UASM
Condițiile pedoclimatice au o importanță deosebită în dezvoltarea culturii viței de vie. Din
aceste considerente se impune studierea tuturor factorilor pedoclimatici și influența lor asupra
culturii, recoltei și calității strugurilor prin ajustarea tehnologiei integrale la condițiile sectorului, dar
și a unor elemente tehnologice în parte.
Scopul cercetării este analiza condițiilor pedoclimatice, particularitățile cultivării și
caracteristica uvologică a soiului de struguri Feteasca Albă în regiunea vitivinicolă IGP Ștefan
Vodă și IGP Codru.
Cercetările au fost efectuate în baza Proiectului ONVV „Struguri de calitate” “Diseminarea
bunelor practici prin intermediul școlilor de câmp pentru viticultori”.
Obiect de studiu a servit soiul de struguri pentru vin Fetească Albă cultivat în diferite regiuni
vitivinicole. Sectoarele experimentale sunt amplasate:
- în regiunea vitivinicolă IGP Ștefan Vodă (LD Purcari - Vinăria Purcari SRL, Ștefan Vodă,
Purcari) – acest sector se caracterizează printr-o pantă cu unghiul de înclinare 3-5 grade și expoziție
S, SE, altitudinea fiind 104 m. Forma de conducere a butucilor este Royat bilateral, iar densitatea
plantelor 3333 plante/ha, schema de plantare fiind 2,5 x 1,2 m. În urma analizei condițiilor
pedologice putem menționa că tipul de sol în profilul 0-165 cm este 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 %, pH crește de la 7,92 la 8,30, conținutul sărurilor nocive de Na, se reduce în
stratul 0-79 cm de la 0,44 la 0,23 me/100 g sol.
- în regiunea vitivinicolă IGP Codru (LD Speia - Castel Mimi SRL, Anenii Noi, Speia) - care
se caracterizează printr-o pantă cu unghiul de înclinare 3-5 grade spre NE, E, altitudinea fiind 85 m,
forma de conducere a butucilor este Guyot obișnuit bilateral, iar densitatea plantelor 3247 vițe/ha,
schema de plantare fiind 2,2 x 1,4 m. Tipul de sol în profilul 0-180 cm este cernoziom levigat.
Conținutul de humus se reduce de la 2,74% la 0,29% iar carbonații sunt evidențiați în stratul 132180 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.
Condițiile meteorologice pentru anul 2020 la sectoarele viticole au fost următoarele:
- LD Speia - temperatura medie anuală a fost de 12,72oC, iar cantitatea precipitațiilor anuale –
460,8 mm;
- LD Purcari – temperatura medie anuală 13,05oC, iar cantitatea precipitațiilor anuale – 327,6 mm.
Ca rezultat a analizei condițiilor pedoclimatice putem face următoarele concluzii:
Solul ca factor important în dezvoltarea viței de vie, corespunde pentru această cultură la toate
loturile demonstrative. Toate solurile sunt asigurate cu elemente nutritive suficient pentru cultura
viței de vie.
În urma analizei datelor meteo putem menționa că temperatura medie anuală a fost mai mare față de
media multianuală iar suma precipitațiilor mai mică față de datele multianuale. Acestea au influențat negativ
asupra creșterii și dezvoltării plantelor respectiv și asupra cantității și calității recoltei.
Conform datelor experimentale obținute, constatăm că în perioada de cercetare 2020, pentru
soiul Fetească Albă amplasat pe terenul experimental LD Purcari, greutatea medie a unui strugure a
obținut valori cuprinse între 71,69-135,34 g. Valoarea medie fiind de 94,70 g. Indicele de
compoziție a ciorchinelui (G.b. / G.c.) a obținut 10,3 unități, iar pe terenul experimental LD Speia,
greutatea strugurilor a fost cuprinsă între 63,35-180,15 g, valoarea medie fiind de 131,70 g. Indicele
de compoziție a ciorchinelui (G.b. / G.c.) a obținut 10,7 unități.
Conducător științific - conf.univ., dr. Gheorghe NICOLAESCU
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CZU: 634.711:631.524.84
INFLUENȚA DISTANȚEI DE PLANTARE ASUPRA PRODUCTIVITĂȚII ȘI CALITĂȚII
FRUCTELOR DE ZMEUR LA SOIURILE BIENALE GLEN AMPLE ȘI LASZKA
DODICA DMITRI
student ciclul 3, facultatea horticultură, UASM
Cercetările au fost efectuate in GȚ ,,Chiriac Ion’’ , amplasată in s. Iarova, r-nul Soroca, pe o
suprafața de 0,3 ha plantație de zmeur in al treilea an de la plantare. Pentru cercetare și
experimentare au fost alese 2 soiuri de zmeur bienal – Glen Ample și Laszka. Se utilizează 4
distanțe de plantare: 2,20 m x 0,5 m (V1); 2,30 m x 0,5 m (V2); 2,20 m x 0,4 (V3); 2,30 m x 0,4
m(V4) .
Scopul cercetărilor a fost de a demonstra influența distanței de plantare , asupra
productivității plantelor și calității fructelor in condițiile agro-climaterice a zonei pomicole de Nord.
Pentru cercetare sau utilizat 4 variante și 2 scheme de plantare, cu 8 plante per metru liniar:
In decursul anilor 2019 -2020 au fost supuse analizei organoleptice și matematice următorii
factori biologici și de producție :a) numărul de fructe recoltate pe de fiecare plantă; b) calitatea
fructelor recoltate, d) grosimea tulpinilor, e) starea fitosanitară a plantelor in dependentă de schema
de plantare. Rezultate și discuții:
V1 - greutatea fructelor in mediu 4,0- 4,6 gr., recolta totală mediu pe plantă 192 gr., fructe
întregi, culoarea specific soiului, grosimea plantelor 7,8 - 8,4 mm diametru, 44 fructe total recoltate
de pe plantă, grosimea plantelor este uniformă la ambele soiuri, 4 fructe obținute au fost de calitatea
II. Prezența semnelor de boli sau dăunători , nu sa observat.
V2- greutatea fructelor in mediu 3,8 - 4,4 gr., recolta totală mediu pe plantă 186 gr., fructe
întregi, culoarea specific soiului, grosimea plantelor 7,8 -8,5 mm diametru, 43 fructe total recoltat
de pe plantă, grosimea plantelor este uniformă la ambele soiuri, 4 fructe recoltate de calitatea II.
V3 - greutatea fructelor in mediu 3,2—3,6 gr., recolta totală mediu pe plantă 176 gr., fructe
întregi, culoarea specific soiului, grosimea plantelor 7-7,7 mm diametru, 40 fructe total recoltat de
pe plantă, grosimea plantelor este neuniformă la ambele soiuri, 8 fructe recoltate de calitatea II.
Sa observat prezența bolilor și dăunătorilor din cauza ventilării slabe printre plante in rând (
rugina, acarieni, pătarea purpurie a zmeurului).
V4 - greutatea fructelor in mediu 3,2-3,7 gr., recolta totală mediu pe plantă 178 gr., fructe
întregi, culoarea specific soiului, grosimea plantelor 7,2-8 mm diametru, 38 fructe total recoltate,
grosimea plantelor este neuniformă la ambele soiuri, 8 fructe recoltate fiind de calitate II.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat, că cea mai optimală schemă de plantare a fost
observată in V1 si V2 varianta ( 2,2 m x 0,5 m , și 2,3 m x 0,5 m). In aceasta variantă am obținut
cea mai mare recoltă 192 grame., respectiv 186 grame) de pe plantă , urmat de varianta a 3-a ( 176
grame) pe plantă. Cele mai calitative fructe de pe plantă am obținut in varianta I-i (44 fructe), urmat
de varianta a 2-a (43 fructe ), respectiv varianta a 3-a (40 fructe ) și cel mai puțin in varianta a IV-a
(38 fructe).
Concluzii: Distanța de plantare dintre plante pe rând, influențează direct asupra greutății
fructelor, calității fructelor , numărului de fructe de calitatea I, și grosimea talpinelor. In varianta a
III -a și a IV -a din cauza ventilației slabe, sa observat apariția focarelor de boli și dăunători (
acarianul roșu, rugina, făinarea). Distanțele de plantare 2,2-2,3 m x 0,5 m, in plantațiile de zmeur,
cu soiurile Glen Ample și Laszka, permit obținerea fructelor de calitate, prin respectarea tuturor
normelor tehnologice de rigoare.
Conducător științific - dr. hab., prof. univ. Balan Valerian
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CZU: 634.865
ALEGEREA AREALULUI ȘI SOIURILOR DE STRUGURI LAPRODUCEREA
SUCULUI ROȘU DIETETIC
INA GRIZA
Doctorandă, UTM
Domeniul studiat: se referă la ramura viticolă și cea a industriei alimentare, în special la fabricarea
sucurilor din struguri. Sectorul este prioritar și strategic pentru economia R. Moldova, accentul fiind pus pe
siguranța și diversitatea produselor alimentare. Una din oportunitățile relevante este procesarea strugurilor în
scopul producerii unei game variate de sucuri de struguri.
Scopul cercetării: s-a axat pe analiza și alegerea arealului de cultivare a viței de vie și a soiurilor de
struguri–materie primă pentru producția sucului cu conținut avansat de substanțe biologic active (SBA), în
special celui de culoare roșie din soiuri de struguri cu boabe negre.
Obiectivele: realizării scopului în vederea: analiza arealului de cultivare a viței de vie și a soiurilor de
struguri –materie primă pentru producerea sucului; concretizarea regiunii pentru fabricare a sucului dietetic;
analiza particularităților tehnologice și a compoziției chimice a strugurilor pentru producerea sucului cu
conținut armonios aciditate–zahăr și cu SBA.
Material și metode: Studiul s-a realizat în baza analizei informației și literaturii privind cultivarea viței
de vie, a soiurilor de struguri–materie primă pentru producția sucului roșu, având avantaje: clima moderată,
solurile potrivite, resurse acvatice, experiența seculară. Astfel, aria teritorial-geografică a culturii viței de vie,
caracterizată prin anumite condiții ecologice, metode de cultivare, direcții de utilizare a strugurilor, include
regiuni, centre și plaiuri, iar proveniența soiurilor are o mare însemnătate la producerea sucului. A fost selectată
regiunea vitivinicolă Centru – raioanele Anenii Noi, Criuleni, Ialoveni, Hîncești, Nisporeni, Orhei, Strășeni,
Călărași, Ungheni, care sunt buni procesatori de struguri, iar în regiunea Nord – raioanele Fălești, Telenești,
Sîngerei, Florești, Șoldănești - există potențial, la moment, slab dezvoltat și rămâne în vizorul de experimente.
Avem să concretizăm centrul și plaiul, să demonstrăm practic că strugurii(Vitis vinifera L și Vitis labrusca) sunt
prețioși pentru sucuri dietetice. Suntem în proces de selectare a soiurilor de selecție nouă, precum Negru de
Ialoveni, Codrinschi, Boșcanschi, Plamenîi și altele.
Rezultate și discuții: Pentru cultivarea soiurilor de struguri cu bobul negru, destinați producerii sucului
roșu dietetic se iau în calcul suprafața terenurilor în pantă cu expoziția sud, sud-vest, vest și sud-est favorabile
pentru cultivarea viței de vie cu concretizarea altitudinii și gradului de înclinare. Conform recomandărilor
anterioare, schema de plantare optimă 2,5x1,0m echivalentă cu 4000 butuci/ha.Soiurile pentru producerea
sucurilor trebuie să provină din producții de peste 12 t/ha, pentru a fi rentabil de cultivat și procesat. Resursele
climaterice (suma temperaturilor active >10˚C) permit cultivarea soiurilor de struguri cu boabe negri în
regiunea Codru, chiar și în cea nordică. Strugurii au cu cel mai mic indice glicemic, între 43 și 53, în funcție de
soi, iar aportul caloric este și el mic, cca 70 calorii/100 grame. În compoziția strugurilor cu boabe negre găsim
cel mai puternic antioxidant resveratrolul, despre care cercetătorii au dezvăluit că are proprietăți regulatorii, la
baza cărora stau compușii fenolici: proantocianidine, galocatechine și alte SBA. Conform studiilor (M.
Borrzeix, Franța, Gorun Sandu-Vile, Romania, Boris Gaina, Moldova), s-a determinat concentrația
substanțelor fenolice, colorante, diglucozide, proantocianidine în sucul bobițelor. După criteriul conținutului
maximal în SBA în suc, soiurile de struguri s-au clasat: Moldova, Goluboc și Feteasca neagră cu 470 mg/dm3;
Cabernet Sauvignon, Muscat de Bugeac, Pinot Noir, Merlot, Negru de Ialoveni, Codrinschii cu media 370
mg/dm3; celelalte - 190-210 mg/dm3.
Concluzii: 1.Din considerente de ordin economic și nutrițional există perspectiva lărgirii sortimentului
de sucuri valoroase, în special sucul roșu dietetic în zona Codru.
2. Pentru producerea sucului roșu se recomandă soiuri de struguri cu conținut armonios aciditate – zahăr,
precum: Feteasca neagră,Codrinschii, Copceac, Negru de Căușeni, Moldova, Goluboc, Negru de Ialoveni,
Saperavi severnîi, Codru, Flacăra, Plamenîi.
3.Prezintă interes analiza podgoriilor cu soiuri de selecție nouă, precum Negru de Ialoveni, Codrinschii,
Boșcanschi, Plamenîi, cât și a soiurilor pentru masă cu bobul negru.
Conducător științific - conf.univ., dr. Liviu VACARCIUC
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CZU: 634.8:631.527
ANALIZA COMPARATIVĂ A CLONELOR SOIULUI DE STRUGURI PENTRU
VINURI ROȘII MERLOT ÎN CONDIȚIILE PLAIULUI VITIVINICOL MERENI
VOINESCO CORNELIA
doctorand, facultatea Horticultură, UASM
Mai bine de 20 ani reconstrucția și îmbunătățirea podgoriilor viticole se efectuează prin
utilizarea diferitor clone certificate a diferitor soiuri de viță de vie. Studierea clonelor și obținerea
unor cunoștințe mai aprofundate despre potențialul agrobiologic și tehnologic sunt de o mare
importanță pentru justificarea cultivării și răspândirii lor ulterioare. Clonele diferă între ele prin
anumite caracteristici (randamentul în must, greutatea strugurelui, conținutul de zahăr, aciditate
titrabilă, etc.), și reacții asupra impactului condițiilor de cultivare. Clonele soiului Merlot (181, 343,
348, 347, 349) supuse cercetării în plaiul vitivinicol Mereni sunt frecvent utilizate și în alte țări
europene, renumite în producerea vinurilor roșii cu un buchetul intens fructat, conținut mai mare de
taninuri și antociane etc.
Scopul lucrării constă în evidențierea celor mai bune clone în condițiile terroir-ului plaiului
vitivinicol Mereni pentru obținerea vinurilor roșii și roze IGP și DOC.
Clonele incluse în cercetare sunt cultivate în aceleași condiții agroecologice, forma butucului
cordon orizontal bilateral, schema de plantare 2,75×1,5m. Cantitatea de struguri recoltați pentru
analize este determinată astfel încât strugurii să fie recoltați de la toți butucii marcați. Plantația este
amplasată pe teren cu expoziția pantelor sudice și sud-vestice iar înclinarea pantei, 3o-5o - 15,71 ha
și 5o-8o - 3,20 ha. Altitudinea de la 90 m până la 120m deasupra nivelului mării.Clima microzonei
Mereni se caracterizează prin temperaturii calde. Temperatura medie anuală în regiunea dată,
constituie 9,7ºC, temperaturile pozitive se mențin aproximativ 9 luni, media temperaturilor celor
mai calde luni – iulie este de +23°C, iar a celei mai reci – ianuarie +3°C .
Suma temperaturilor active mai mari de +10ºC este cuprinsă în intervalul de la 3000ºC –
3050ºC. Privind nivelul asigurării plantației cu umiditate microzona Mereni înregistrează o medie
de 420-500 mm, dintre care în perioada caldă a anului cad până la 380 mm.
Valorile conținutului de zahăr în anii favorabili și în condițiile terroar-ului plaiului Mereni variază între
240 – 250g/dm3 la toate clonele soiului Merlot luate în studiu. Cea mai mare greutate medie a strugurilor s-a
evidențiat la clona 348 cu 264,80g, iar cea mai mică la clona 181 cu 201,38g.
Indicele de structură a strugurelui obținut prin raportul greutate boabe/greutate ciorchine indică valori
optime la toate clonele luate în studiu, variind între 34,35 la clona 348 și 38,94 la clona 347. Rezultă faptul că
strugurii sunt bine formați și cu un procent ridicat de boabe bine dezvoltate.
Dintre toți indicii uvologici a strugurilor la producerea vinurilor roșii un rol deosebit de
important îl au trei indici și anume pielița, semințele și ciorchinii, anume valorile acestora
contribuie la îmbogățirea vinurilor roșii cu compuși fenolici. Prin urmare la cele menționate s-a
observat că clona 181 obține cele mai mici valori la toți acești indici și anume, ciorchini – 2,73%
din greutatea strugurelui, pieliță -17,77% și semințe - 3,59% ambele raportate la greutatea bobului.
Tot clona 181 deși are greutatea medie a strugurelui cea mai mică, indică cea mai mare valoare a
raportului de pulpă din bobiță – 78,64%. La clona 348 semințelor le revine 4,93% din compoziția
bobiței, acesta fiind și valoarea maximă obținută.
Condițiile climatice din ultimii ani au demonstrat faptul că ameliorarea calității organoleptice
a vinurilor are la baza sa ameliorarea sortimentului viticol și cercetarea clonelor în condițiile
pedoclimatice a fiecărei regiune și plai vitivinicol.
Conducător științific - conf.univ., dr. Gheorghe NICOLAESCU
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CZU: 634.232:631.542 (478)
EFECTUL SISTEMEI DE TĂIERE A POMILOR DE CIREȘ ASUPRA CREȘTERII ȘI
FRUCTIFICĂRII
ȘARBAN VASILIE
student ciclul 3, facultatea horticultură, UASM
Producția globală de cireșe este de cca 2,2 mln tone pe an, dintre care 35% - din Europa.
Datorită multiple asociații soi-portaltoi, numeroase distanțe de plantare, cât și a moduri de grupare a
pomilor ca urmare a diversității materialului biologic existent s-au impus numeroase cercetări cu
privire la sisteme de conducere și tăiere a pomilor. Ca dovadă a cunoștințelor la această solicitare,
scopul cercetărilor constă în studiul sistemei de tăiere a pomilor de cireș în sistem superintensiv de
cultură.
Metodologia de cercetare. Investigațiile s-au organizat în zona pomicolă de centru a
Republicii Moldova, la Ustia SRL „StarAgroGroop” raionul Criuleni. Se efectuează formarea şi
tăierea pomilor de cireş din soiurile Kordia, Regina, Stella, Ferrovia și Skeena, altoite pe portaltoiul
Maxima 14. Pomii s-au plantat în toamna anului 2012 la distanța de plantare 5 x 3 m. Se utilizează
forma de coroană Coroana natural ameliorată cu volum redus.Sistema de tăiere:V1 - Tăierile la cep
în timpul perioadei de repaos (martor), V2 - Tăierile la cep în timpul înfloririi; V3 - Tăierile la cep
după recoltare (iulie); V4 - Tăierile la cep toamna devreme (prima decadă, septembrie). Experienţa
au fost organizată în 4 repetiţii a cîte 8 pomi reprezentativi în fiecare repetiţie. Schema s-a alcătuit
după principiul polifactorial cu amplasarea variantelor prin sistemul de bloc randomizat pe 2 rînduri
din mijlocul benzii la fiecare soi. Randamentul s-a determinat în timpul recoltării, pentru fiecare soi
și pom separat, cântărind producția de pe 32 pomi și calculând media aritmetică.
Managementul cultural al plantației. Măsurile agrotehnice în livadă se efectuează în
conformitate cu îndrumările agrotehnice în vigoare. Livada se irigă prin picurare, iar pentru a
monitoriza umiditatea solului se utilizează traductorii Watermark instalați la 20, 40 și 60 cm
adîncime în fiecare parcelă. Apa se distribuie prin magistrale cu picurători fixate la 40 cm de la sol
pe direcţia rândului. Solul se menţine înierbat pe cale artificială. Benzile dintre rânduri, late de 2 2,5 m, cu buruieni ce cresc natural și artificial se cosesc la necesitate şi rămân ca mulci. De-a lungul
rîndului de pomi se aplică erbicite sau 2-3 praşe mecanice, cu freza cu palpator.
Rezultate și discuții. Recolta în anul 2019 a variat de la 3663,0-4548,8 kg/ha la soiul
Ferrovia pînă la 18561,42-21398,58 kg/ha la soiul Kordia și 18334,98-20692,62 kg/ha la soiul
Regina. Randamentul la soiurile Skeena și Stella a fost mediu și a constituit 8145,18-9943,38 kg/ha.
În anul 2020, înghețurile din timpul dezmugurii și brumele în timpul înfloririi au perturbat recolta
de fructe la cireș. Astfel, randamentul de fructe la soiurile Ferrovia, Kordia și Stella a constituit
numai 3130.2-5794.2 kg/ha. Soiurile cu înflorire mai tîrzie au realizat o recoltă de la 8436-9346.2
kg/ha la soiul Skeena mpînă la 11410.8-13031.4 kg/ha la soiul Regina.
Tăierea pomilor de cireș este un procedeu de care în mare măsură depinde calitatea și
recolta. Tăierile la cireș depind nu numai de modul de tăiere dar și de momentul cînd se execută
această operațiune. Din datele prezentate se vede tendința de majorare a recoltei în variantele cu
"Tăierea la cep toamna devreme (prima decadă septembrie)" și " Taierea la cep după recoltare
(iulie)". Spre exemplu, la soiul Regina, recolta de fructe pe anii de studiu a fost mai mare în V3
(12476.4-19580,40 kg/ha) și V4 (13031.4-20692,62 kg/ha) comparative cu martorul V1 (11410.818494,82 kg/ha). Aceeași legitate s-a înregistrat și la soiurile Kordia, Stella, Ferrovia și Skeena,
altoite pe portaltoiul Maxima 14.
Conducător științific: dr. hab., prof. univ. Valerian BALAN
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CZU: 634.11: 631.541
CREȘTEREA ȘI FRUCTIFICAREA SOIURILOR DE MĂR GOLDEN DELICIOUS, GALA
DELICIOUS ȘI GRANNY SMITH, ALTOITE PE PORTALTOIUL DE VIGOARE MICĂ M9.
PETRU BALAN
student ciclul 3, facultatea horticultură, UASM
Perspectiva pomiculturii în Republica Moldova constă în exploatarea eficientă a livezilor existente și
înlocuirea lor cu un sortiment modern şi tehnologii avansate, care asigură intrarea timpurie a pomilor pe rod,
productivitate înaltă de fructe în perioada de fructificare (40-45 t ha), calitative solicitate şi competitive pe
pieţele interne şi externe.
Scopul lucrării: ridicarea productivității plantațiilor de măr prin identificarea soiurilor înalt productive
și elaborarea metodelor de menținere a unui echilibru între creștere și fructificare.
Metodologia de cercetare. Investigațiile au fost efectuate în livada de măr a CAP Spica-NAgro din
comuna Oniţcani, raionul Criuleni. Livada a fost plantată în anul 2009 cu soiurile de măr GoldenDelicious,
Gala Delicious și Granny Smith, altoite pe portaltoiul de vigoare mică M9. Pomii sunt conduşi sub formă de
Fus zvelt ameliorat şi plantaţi la distanţa de 3,5 x 1 m. Fiecare variantă a cuprins 4 repetiţii a câte 8 pomi
fiecare. Parametrii fitometrici s-au studiat în fiecare an la sfârşitul perioadei de vegetaţie după înălţimea
pomului, lungimea şi lăţimea coroanei, lungimea medie şi însumată a ramurilor anuale, precum şi structura
internă a coronamentului prin metoda de măsurare şi determinare. Numărul de flori, de fructe şi amplasarea
lor în interiorul coroanei, pe zone, şi pe diverse ramuri s-a studiat în timpul înfloririi, după legatul fructelor
(mai), după căderea fiziologică a fructelor şi cu două săptămâni până la recoltare. Indicii de fructificare se
determină la 3 pomi tipici din fiecare variantă.Formaţiunile de rod s-au stabilit prin numărarea diferitor tipuri
de formaţiuni de rod amplasate pe lemn de diferită vârstă la 3 pomi din fiecare variantă în plan vertical la
înălţimea de la sol 60-120 cm, 120-180 cm, 180-240 cm, 240-300 cm, 300-360 cm. Determinarea recoltei sa efectuat cu două săptămâni până la recoltare, pentru fiecare pom aparte, cântărind producţia de pe 24 pomi
şi calculând media aritmetică. Greutatea medie a fructelor s-a stabilit, în perioada de recoltare, prin cântărirea
cu balanţa a unei probe de 100 mere. Recolta la o unitate de suprafaţă s-a calculat prin înmulţirea roadei unui
pom la numărul lor la hectar.
Managementul cultural al plantației. Terenul pe care s-a efectuat experienţa este un teren plan în
lunca Nistrului pe un cernoziom carbonatat profund, luto-argilos. Întreținerea solului, tăierea pomilor și
protecția fitosanitară a pomilor în livadă sau efectuat în conformitate cu fişele tehnologice elaborate în CAP
Spica-N Agro din comuna Oniţcani, raionul Criuleni avînd la bază progresele în cultura pomilor de măr
precum și îndrumările agrotehnice pentru pomicultori. În livadă se fac fertilizări foliare cu uree și
microelemente şi fertiirigări echlibrate prin picurare după necesitate, în perioada de vegetație.
Rezultate și discuții. Numărul formaţiunilor de rod, ca un indice al productivităţii pomilor, descreşte de
baza coroanei spre vârful pomului. Această descreştere este în corelaţie directă cu lungimea însumată a
ramurilor. Odată cu descreşterea lungimii însumate a ramurilor se micşorează şi numărul formaţiunilor de rod.
La ramurile însumate cu lungimea de 717 cm la înălţimea de 120-180 cm de la sol s-au amplasat 141
formaţiuni de rod, iar la 222 cm de ramuri la înălţimea de 240-300 cm s-au format numai 37 formaţiuni de rod.
Majoritatea ramurilor de rod, la soiurile Golden Delicious, Gala Delicious și Granny Smith, în perioada
de tinereţe a pomilor, se formează pe ramuri de semischelet în vârstă de 2ani (31,9–49,1%) şi 3 ani (32,7–
47,3%).
Pe verticală la înălţimea de 1 m de la nivelul solului sunt situate 21,7-27,7% de fructe, la 1-2 m
înălţime cantitatea fructelor s-a majorat şi constituie 48,9-61,3%, iar la distanţa de 2-3 m de la sol se
amplasează numai 12,4-25,7% de fructe.
Conducător științific - dr. hab., prof. univ. Valerian BALAN
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CZU: 634.717
DEZVOLTAREA PLANTELOR DE MUR ÎN FUNCȚIE DE MODUL DE
GESTIONARE A TULPINILOR ANUALE
POMPUȘ IRINA
student ciclul 3, facultatea horticultură, UASM
CRIVOI LUMINIȚA
student ciclul 2, facultatea horticultură, UASM
Murul fiind o cultură productivă, cu plasticitate ecologică înaltă și cu o bună capacitate de
regenerare răspunde bine la tăieri, care contribuie la eficacitatea managementului agricol, pentru a
asigura o recoltă bogată și pentru a menține viabilitatea și productivitatea plantelor pe termen lung.
Scopul cercetărilor a constant în determinarea influenței înlăturării tulpinilor care au
fructificat de la baza tufei asupra iernării tulpinilor, depunerii mugurilor de rod şi a potenţialului
productiv a plantelor de mur de soiurile Arapaho şi Triple Crownîn S.R.L. Pomrubus, din s.
Teleșeu, r. Orhei.
Obiective:Evaluarea potenţialului agrobiologic a soiurilor de mur în zona ecologică de centru
a Republicii Moldova. Elaborarea perioadei optime de tăiere a tulpinilor de mur care au fructificat.
Metodologia de cercetare. Cercetările au fost realizate în gospodăria S.R.L. Pomrubus, din s.
Teleșeu, r. Orhei în plantația înființată în primăvara anului 2015 cu soiurile de mur Arapaho, și
Triple Crown. Rândurile de semiarbuști sunt situate de la N spre S pe curbele de nivel, distanţa de
plantare 3 x 1,5 m.Au fost folosite metode de cercetare biologice, biochimice, staţionare de câmp
şi de laborator. Experimentele au constat în realizarea tăierilor ramurilor de doi ani care au
fructificat în diferite perioade: în anul următor - primăvara devreme (V1), imediat după recoltare
(V2) și la sfârșitul vegetației în luna octombrie (V3). Au fost efecuate observaţii fenologice și
determinări biometrice asupra soiurilor de mur Arapaho și Triple Crown, pentru a determina
influența înlăturării tulpinilor care au fructificat de la baza tufei asupra iernării tulpinilor, rezistenței
la boli și dăunatori, depunerii mugurilor de rod şi a potenţialului productiv a plantelor de mur. S-a
determinat diametrul tulpinilor de rod la înălțimea de 20 cm de la suprafața solului, numărul de
ramuri anticipate, lungimea internodurilor, lungimea medie şi însumată a ramificaţiilor, numărul de
muguri, numărul de lăstari floriferi. Atât pentru soiul timpuriu cu creștere erectă Arapaho, cât și
pentru soiul semi-erect cu perioada medie de maturare - Triple Crown.
Managementul cultural al plantației. Măsurile agrotehnice în plantație se efectuează în
conformitate cu îndrumările agrotehnice în vigoare. Plantația se irigă prin picurare. Apa se
distribuie prin magistrale cu picurători pe direcţia rândului. Solul se menţine ca ogor lucrat.
Rezultate și discuții.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări:

Abundența și interferența tulpinilor de 1 și 2 ani nu permit razelor solare să patrundă până la
lăstarii din mijloc, astfel ei nu se maturizează uniform, scazând din rezistența la ger și
formează un număr mai mic de muguri de rod, iar elementele nutritive sunt utilizate neefectiv
de tulpinile de 2 ani

Astfel, propunem producătorilor să înlăture tulpinile care au fructificat imediat după recoltare.
Atunci plantele sunt mai bine iluminate, aerisite, iar tulpinile de un an se maturizează uniform,
cu lungimea internodurilor optimă. Ulterior având un efect pozitiv asupra randamentului,
calității fructelor, combaterii dăunătorilor și managementului eficient.
Conducător ştiinţific – dr. hab.,prof. univ. BALAN VALERIAN
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CZU: 634.11: 631.542
EFECTUL SISTEMEI DE TĂIERE A POMILOR
DE MĂR ÎN SISTEM SUPERINTENSIV DE CULTURĂ
PETRU BALAN
student ciclul 3, facultatea horticultură, UASM
Stînca Gheorghe
student ciclul 1, Facultatea Horticultură, UASM
Pomicultura modernă, odată cu introducerea asociațiilor noi de soi-portaltoi necesită și noi verigi
tehnologice, în special, la formarea și tăierea pomilor. Astfel, la determinarea gradului de tăiere a
pomilor se ia în consideraţie particularitățile biologice ale soiului, iar gradul de tăieri se stabileşte
diferenţiat în funcţie de soi şi sistema de cultură. Reieșind din cele menţionate scopul lucrării constă
în ridicarea productivității plantațiilor de măr prin elaborarea metodelor de tăiere și menținere a unui
echilibru între creștere și fructificare.
Cercetările au fost efectuate în livada de măr a CAP Spica-N Agro din comuna Oniţcani,
raionul Criuleni, plantată în anul 2009 cu soiurile de măr Golden Delicious, Gala Delicious și
Granny Smith, altoite pe portaltoiul de vigoare mică M9. Pomii sunt conduşi sub formă de Fus zvelt
ameliorat şi plantaţi la distanţa de 3,5 x 1 m. Tăierea pomilor s-a efectuat conform variantelor după
cum urmează: V1-Tăierea de întreținere și fructificare; V2-Tăierea de întreţinere şi de
fructificare cu dirijarea şarpantelor fără scurtări. Fiecare variantă a cuprins patru repetiţii a câte
opt pomi fiecare. În timpul cercetărilor, în livadă au fost aplicate lucrările de întreţinere şi protecţie
fitosanitară a pomilor, prevăzute în tehnologia culturii superintensive a mărului. Solul în livadă se
menține prin înierbare și cu erbicidare pe rândul de pomi. Numărul de flori și fructe s-a studiat pe
verticală la înălţimea de 0-1 m, 1-2 m, 2-3 m; pe direcţia rândului: în centrul coroanei şi în zona de
împreunare a lor. Determinarea recoltei s-a efectuat cu două săptămâni până la recoltare, pentru
fiecare pom aparte, cântărind producţia de pe 24 pomi şi calculând media aritmetică. Greutatea
medie a fructelor s-a stabilit prin cântărirea cu balanţa a unei probe de 100 mere. Recolta la o
unitate de suprafaţă s-a calculat prin înmulţirea roadei unui pom la numărul lor la hectar.
Tăierea de întreținere și de fructificare şi palisarea şarpantelor şi a ramurilor de semischelet
dă posibilitatea de a repartiza mai uniform producţia de fructe pe înălțimea și lungimea rândului de
pomi. Majoritatea ramurilor de rod se formează pe ramuri de semischelet în vârstă de 2ani (31,9–
49,1%) şi 3 ani (32,7– 47,3%). În coroană fructele se amplasează neuniform: 21,7-27,7% de fructe
se găsesc la 1 m de la nivelul solului; 48,9-61,3% - la 1-2 m de la sol și 12,4-25,7% de fructe se
amplasează în partea superioară a pomului la 2-3 m de la sol.Tăierea de întreţinere şi de fructificare
cu dirijarea şarpantelor fără scurtări pe toată durata etapei de exploatare a pomilor dă posibilitatea
de a repartiza mai uniform producţia de fructe pe înîlțimea și lungimea rândului de pomi.
Tăierea de întreţinere şi de fructificare cu dirijarea şarpantelor fără scurtări, permite
formarea mai multor formaţiuni în coronă comparativ cu martorul unde s-a aplicat tăierea de
întreţinere şi fructificare. Dacă ne referim la structura morfologică a coroanei la soiul Golden
Delicious, altoit pe portaltoiul vegetativ M9, se poate de accentuat că tăirea pomilor fără scurtări a
ramurilor de semischelet permite formarea unor coroane echilibrate pe înălţimea pomului, capabile
de aforma recolte optime pentru astfel de livezi în sistem superintensiv.Tăierea de întreținere și de
fructificare şi palisarea şarpantelor şi a ramurilor de semischelet dă posibilitatea de a repartiza mai
uniform producţia de fructe pe înîlțimea și lungimea rândului de pomi.
Conducător științific - dr. hab., prof. univ. Valerian BALAN
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CZU: 663.2
CALITATEA VINULUI ROZ ÎN REGIUNEA CODRU ÎN DEPENDENȚĂ DE
FACTORII BIO-ECO-CLIMATICI
EUGEN BOGATÎI
Doctorand, UTM
Domeniul studiat: rezultatele prezentate se referă la ramura vitivinicolă și în special la
fabricarea vinurilor roze. Este categoria de vin preferată de consumator și în ultimul timp
producerea lor în Moldova s-a extins, iar la concursurile de vin avem cel puțin 20 medalii. Dar
problema constă în faptul că la producerea acestei categorii se utilizează soiurile de elită cu bobul
negru extrem de favorabile pentru vinurile nobile roșii și IGP.
Scopul cercetării: încercarea unor soiuri de struguri indigene cu calități noi, care au priză la
export și nu repetă vinuri deja cunoscute pe piață. În ultimii ani s-au raionat câteva soiuri de selecție
nouă cu aroma interesantă. Parțial, la prepararea vinurilor roze, prin asamblarea musturilor până la
fermentare, se pot antrena și soiuri albe. În acest context, producția vinurilor roze în volume mai
mari poate avansa spre nordul regiunii Codru.
Obiectivele - s-au înaintat câteva: alegerea arealului, microzonei, soiurilor, altor parametri
eco-climatici și agrotehnici. Landșaftul, relieful, altitudinea – reprezintă elemente ecologice de bază
pentru calitatea roadei strugurilor (P.Ungurean, 1960; V.Ungurean, 1978; A.Ursu, 1979; I.
Godeliman, 1983; Șt. Teodorescu, 1987; M.Oșlobeanu 1991; M.Chisili, 1997).
Material și metode: Cercetările s-au realizat în podgoriile raioanelor Strășeni, Nisporeni,
Călărași, în laboratorul fabricii Vintedj-Avenu și al catedrei V-V, UASM). S-au aplicat metode de
probe a soiurilor noi precum: Codrinschi, Negru de Ialoveni, Plamenîi, Feteasca neagră, dar și albe
– Riton, Viorica Alb de Onițcani, Floricica, Legenda.
În baza experiențelor s-au urmărit timp de trei sezoane de prelucrare primară a strugurilor cu
bobul alb și negru, comportarea lor în diverse microzone, soiuri recoltate pe diverse pante și soluri.
Cercetările ne arată că calitatea strugurilor și a vinurilor poate fi dirijării prin condițiile ecoclimatice
pentru soiul concret, potențialul aromatic și compoziția materiei prime variază sensibil la condițiile
reliefului, solului, climei, viticulturii.
Rezultatele cercetării: Materia primă standard – 17-19 % zahăr de soiuri autohtone (albe și
roșii) s-au procesat după metoda în alb: desciorchinată – zdrobită, macerație 6-8 h, supusă scurgerii
– presării, mustul primelor fracții - sulfitat (40–50 mg/l) s-a dat la limpezire cu bentonită 1 g/l și
după 16 h s-a separat de sediment, după administrează cu levuri pure, s-a efectuat fermentarea
alcoolică la temperatura de 16–18 0C, iar vinul brut - menținut în vase de inox 10-15 zile pentru
îmbogățirea cu autolizat. A urmat filtrarea cu diatomit și păstrarea vinului în atmosferă de gaze
inerte. Degustarea vinurilor roze a demonstrat dependența de alegerea corectă a soiurilor, practica
viticulturii. În acest context, ne poate ajuta nu numai tehnologia vinificației, dar și proiectarea
optimală a parcelelor, alegerea corectă a pantei și altitudinii noilor vii, utilizarea irigației,
ameliorarea agrotehnicii corespunzătoare soiului și tipului de vin.
Concluzii: 1. Procesele biochimice ale fotosintezei sunt în dependență directă de condițiile ecologice și
biologice ale soiului, dar și indirect – de viticultura conducerii butucilor sau de îngrijirea viei. În toate
cazurile condițiilor ecologice limitate sau includerea microclimatului nefavorabil se vor dirija în direcția
necesară de ameliorare a condițiilor de creștere – fructificare.
2. Din cauza conținutului excesiv de antocieni nocivi: 3,5-diglicozid malvidol, se exclud din schemele de
procesare pentru vinuri roze așa soiuri ca: Bașcani roșu, Chentavr, Dimetra, Goluboc, Mendeleium;
Saperavi- Severnîi, Zemfira;3. Soiurile autohtone de struguri roșii Feteasca neagră, Rara neagră, Negru
moale, Codrinschi, Negru de ialoveni, Plai, Flacăra cu must cupajat (15-20 %) cu unul din soiurile
interspecifice: Viorica, Floricica, Legenda, Alb de Onițcani, Riton recomandăm extinderii sortimentului și
volumului producției de vinuri roze seci, demiseci și demidulci;
Conducător științific - conf.univ., dr. Liviu VACARCIUC
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CZU: 634.8:631.543
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ СХЕМЫ ПОСАДКИ, СОРТО-ПОДВОДНОЙ
КОМБИНАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ВИНОГРАДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, С УЧЁТОМ
ОСОБЕННОСТЕЙ МЕЗО И МИКРОРЕЛЬЕФА
ANDREI KIMAKOVSCHII, doctorand, Facultatea Horticultură, UASM
IULIA RUSU, studentă, Facultatea Horticultură, UASM
При подборе сортов необходимо, прежде всего, учитывать утвержденный сортимент для
конкретной зоны. Он всегда отражается в списке районированных сортов винограда,
утверждаемый соответствующим государственным ведомством. Кроме того, наряду с экологогеографическими необходимо также учитывать и экономические показатели. То есть сорта
должны соответствовать требованиям рынка в такой мере, чтобы возделывание их в данной зоне
было высокорентабельным. Не следует увлекаться обилием сортов и состязаться в этом плане с
научными учреждениями. Лучше всего иметь на участке 3-4 сорта по каждому направлению
использования. В этом случае вы сможете применять сортовую агротехнику и получать крупные
партии винограда каждого сорта, что создаст благоприятные условия для его реализации. При
размещении сортов внутри участка с различным рельефом и после поднятия плантажа. Если же
данный срок не соблюдается и посадка происходит по свежему плантажу, то при дальнейшем
оседании почвы может произойти обрыв корней развивающихся саженцев, что резко снижает
приживаемость саженцев и ослабляет развитие прижившихся растений. С учетом этого поднятие
плантажа в осенний период более предпочтителен, так как под влиянием зимних осадков почва
оседает хорошо и в ней накапливается больше влаги. Выбирая время поднятия плантажа, надо
также учитывать влажность почвы, ибо при повышенной влажности зачастую образуются
крупные глыбы, почти не поддающиеся дальнейшей обработке. В этом случае, если оптимальный
осенний срок упущен и прошли обильные осадки, лучше перенести поднятие плантажа на весну.
микроклиматом очень важно учитывать биологические особенности сортов, чтобы обеспечить
максимальное соответствие их конкретным экологическим условиям. Так, например
морозостойкие сорта лучше размещать на склоновой части участка, где укрывная культура
потребует больше труда и средств. При наличии сортов винограда с функционально-женским
типом цветка через один-два ряда нужно проводить посадку сорта опылителя. Чтобы снизить
напряженность труда при уборке урожая, подобранные сорта должны иметь разный срок
созревания и представлять собой своеобразный конвейер.
Выбор схемы посадки является исключительно важным вопросом, поскольку от этого
напрямую зависят продуктивность насаждений и возможность использования различных машин и
механизмов. Вначале следует определиться какой способ ведения культуры (укрывной или
неукрывной) следует применять для отобранных сортов. Также необходимо учитывать и силу роста
избранных сортов, привитых на определенном подвое. В результате многолетних испытаний для
средне- и сильнорослых сортов на плодородных почвах при использовании вертикальной плоской
шпалеры установлена оптимальная ширина междурядий 3,0 м. Эта ширина соответствует
подавляющему большинству применяемых в виноградарстве агрегатов и сельхозмашин. При ведении
укрывной культуры винограда на плодородных почвах расстояние между кустами в ряду должно
быть 1,5 м для слаборослых сортов, 1,75 м - для среднерослых и 2,0 м для сильнорослых сортов. При
неукрывной культуре расстояния в ряду должны быть несколько больше, чтобы обеспечить свободное
расположение побегов в плоскости ряда: 1,75 м, 2,0 м и 2,25 м соответственно. При использовании
орошения в сочетании с сильнорослым подвоем, расстояния между кустами следует еще несколько
увеличить до 2,0 - 2,5 м соответственно. В регионах с достаточной теплообеспеченностью при
наличии неукрывной культуры винограда есть смысл применять объемные формировки на высокой
шпалере. В этом случае ширину междурядий необходимо увеличить до 3,5 м, а в особо
благоприятных условиях и до 4,0 м.
Conducător științific: conf. univ., dr. Nicolaescu Gheorghe
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CZU: 634.717:632.11.5
IMPACTUL ÎNGHEȚURILOR TÂRZII DE PRIMĂVARĂ ASUPRA CREȘTERII ȘI
DEZVOLTĂRII PLANTELOR DE MUR
POMPUȘ IRINA
student ciclul 3, facultatea horticultură, UASM
În Republica Moldova, înghețurile de primăvară se mențin până la sfârșitul lunii aprilie, însă
în unii ani se semnalează și pâna la mijlocul lunii mai. Astfel în primăvara anului 2020, la data de
12 mai, s-au înregistrat temperaturi de -4...-5o C.
Ne-am propus drept scop evaluarea impactului înghețurilor târzii de primăvară asupra creșterii
și dezvoltării plantelor de mur, de soiurile Arapaho şi Triple Crown în în S.R.L. Pomrubus, din s.
Teleșeu, r. Orhei.
Obiective:

Determinarea influenței temperaturilor scăzute tîrzii de primăvară asupra creșterii și fructificării

soiurilor de mur Arapaho şi Triple Crownîn zona ecologică de centru a Republicii Moldova.

Analizarea gradului de afectare a mugurilor micști, de către temperaturile scăzute din câmp.

Elaborarea măsurilor agrotehnice pentru protejarea soiurilor de mur Arapaho şi Triple Crown
împotriva temperaturilor scăzutetîrzii de primăvară în condițiile climatice de centru ale Republicii
Moldova.
Metodologia de cercetare.Investigațiile s-au organizat în gospodăria S.R.L. Pomrubus, din s.
Teleșeu, r. Orhei în plantația înființată în primăvara anului 2015 cu soiurile de mur Arapaho, și
Triple Crown. Rândurile de semiarbuști sunt situate de la N spre S pe curbele de nivel, distanţa de
plantare 3 x 1,5 m. Plantele au fost conduse pe spalier sub formă de evantai, respectând principiul
separării tulpinilor fructifere de cele de înlocuire. S-au aplicat metode biologice, biochimice,
staţionare de câmp şi de laborator acceptate pentru efectuarea experimentelor cu cultura murului.
La efectuarea cercetărilor s-au aplicat metode biologice, biochimice, staţionare de câmp
şi de laborator acceptate pentru efectuarea experimentelor cu cultura murului.
Managementul cultural al plantației. Măsurile agrotehnice în plantație se efectuează în
conformitate cu îndrumările agrotehnice în vigoare. Plantația se irigă prin picurare. Apa se
distribuie prin magistrale cu picurători pe direcţia rândului. Solul se menţine ca ogor lucrat.
Comparativ cu majoritatea culturilor bacifere, plantele de mur sunt mai puțin afectate de
înghețurile târzii de primăvară, deoarece în dependență de soi, înflorirea se petrece începând din a
III-a decadă a lunii mai, când probabilitatea scăderii temperaturilor sub 0o C este mai mică.
Totuși stresul cauzat de înghețurile târzii, în plină vegetație, au determinat o stagnare în
dezvoltarea unor soiuri. Astfel, în faza de desfacere a mugurilor, s-a observat la soiul erect Arapaho
o scădere a numărului de lăstari floriferi în proporție de 30%. Din mugurii micști afectați de ger sau format doar câteva frunze cu 1-3 foliole, de dimensiuni mici, iar majoritatea butonilor florali nu
se dezvoltă. Cei care formează, de regulă au fost de dimensiuni mult mai mici și slab dezvoltați. În
urma acestora recolta și calitatea fructelor a scăzut considerabil.
Pe când la soiul Triple Crown care are o vigoare mare de creștere, chiar dacă în faza de
desfacere a umflării și desfacerii mugurilor au fost afectați de îngheț, au format lăstari floriferi
sănatoși, de dimensiuni normale, iar în locul unde mugurele principal a înghețat, s-a observat
dezvoltarea din mugurii secundari a câte 2 lăstari floriferi.
Rezultatele investigațiilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări:

Particularităţile biologice ale soiului influenţează direct rezistența plantelor de mur față de
înghețurile târzii de primăvară. Astfel, pentru soiul timpuriu cu creștere erectă Arapaho,
temperaturile scăzute sunt critice, pe când soiul semi-erect Triple Crown, a manifestat o
rezistență sporită.

Recomandăm în producere, utilizarea la soiul de mur Arapaho sistemelor antiîngheț.
Conducător ştiinţific – dr. hab.,prof. univ. BALAN VALERIAN
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CZU: 663.2+2
VINUL ȘI RELIGIA
SVETLANACOCIORVA
doctorandă, Facultatea de Horticultură, UASM
CONSTANTIN MARINEAC
student, Facultatea de Horticultură, UASM
De-a lungul istoriei, relația dintre vin și religie a fost una variată. În timp ce unele religii,
precum Islamul și Budismul, interzic în mod expres utilizarea acesteia, există o serie de credințe în
care vinul joacă un rol important.
Utilizarea înregistrată a vinului în ceremoniile religioase datează de cel puțin 6.000 de ani
până când a fost folosit în Egipt de către faraoni și alte persoane importante. Utilizarea vinului a
fost, de asemenea, asociată cu venerarea anumitor zei în civilizațiile antice.
Pentru prima oară despre vie și vin se vorbește în cartea Facerii (9, 20), în istoria lui Noe. Mai
apoi urmează relatarea despre Melchisedec, regele Salemului, care a scos vinul și pâinea în
întâmpinarea lui Avraam (Facere 14, 18); despre Lot și fiicele sale (Facere 19, 32); despre bătrânul
Isaac, căruia fiii săi, Iacov și Isav, i-au propus pentru hrană pâine, vânat și vin (Facere 27, 25);
proorocirile lui Iacob, care i-a adunat pe fiii săi (Facere 49, 12). Vinul este notat în multe locuri din
Biblie, inclusiv în referire la sărbători, eliberarea lui Lot și Noe, care au plantat o vie după potop. În
Noul Testament, se spune că Isus a transformat apa în vin. Vinul joacă un rol important și în ritualul
creștin, literal sau simbolic; în ritualul Împărtășaniei, reprezintă sângele lui Isus, conform poveștii
Cina cea de taină” Beți dintru acesta toți, este sângele Meu, al Legii celei noi, Care pentru voi și
pentru mulți se vărsa spre iertarea păcatelor, Ori de cate ori veți mânca pâinea aceasta și veți bea
paharul acesta, moartea Mea veți vesti, învierea Mea veți mărturisi" (Liturghia Sfanțului Vasile cel
Mare)”.
Biblia recomandă să se consume vin, însa nu orice fel de vin. "Sângele ciorchinelui" (Facerea
I, 49; Numirii, XVII, - vin scos dintr-o viță de soi bun, care să nu fie amestecat cu apă și nici cu
"vin căpătat cu aspuire" (Pilde, IV, 17), care provine din pământuri rele și îl face rău pe cel care
bea. Deși beția a fost condamnată atât de Iisus, cât și de Sfântul Pavel, vinul a fost considerat o
creație a lui Dumnezeu, astfel încât utilizarea sa a fost aprobată cu măsură. În timpul proscomidiei
sunt pregătite pâinea și vinul, care în contextul Anaforei, devin Trupul și Sângele Mântuitorului.
Împărtășindu-se cu ele, creștinii se unesc, formează o comuniune cu Iisus Hristos, fac din nou
legământ de a-I urma învățămintele. Soiurile de vinuri, utilizate în Taina Împărtășaniei diferă de la
o Biserică la alta, în dependență de tradițiile vinicole locale.
În iudaism, vinul a primit în mod istoric o binecuvântare și a fost inclus ca parte a
sacrificiilor. Conform legii evreiești, vinul este binecuvântat și pentru Șabat (Șabatul se sărbătorește
sâmbătă ca fiind cea mai sfântă zi a săptămânii. În timpul Șabatului, se crede că toți ar trebui să
abandoneze tot ce distrage atenția, cum ar fi utilizarea tehnologiei și se angajează doar la practicile
spirituale. Această adunare spirituală începe cu cina de vineri seara unde familia se adună pentru a
citi rugăciuni și se conectează spiritual la Dumnezeu. În timpul Șabatului toată lumea, inclusiv
copiii, bea vin ca parte a practicii lor spirituale) și pentru sărbători. A devenit și continuă să fie o
parte importantă a sărbătorilor evreiești, precum nunțile și sărbătorile religioase. Patru căni de vin se
beau în timpul sederului de Paște, iar vinul este, de asemenea, folosit atunci când se sărbătorește
Simchat Torah și Purim. Ca și în creștinism, consumul excesiv de vin este descurajat și încruntat.
Religia catolică de a consuma vin în timpul Liturghiei ca parte a Euharistiei sau Frângerea
pâinii este ritualul central al cultului creștin, având o dublă semnificație: pe de o parte, împărtășirea
cu elementele euharistice, reprezentând o sfântă taină, iar, pe de altă parte, celebrarea morții și
învierii lui Isus Cristos, în cadrul căreia creștinii ascultă, în mod solemn, texte din Biblie și primesc
taina propriu-zisă sub formă de pâine și vin.
Euharistia este un sacrament introdus în practica religioasă pe baza celor afirmate de Isus în
timpul Cinei celei de Taină din Ierusalim (Matei 26:17-20, Matei 26:26-30, Marcu 14:12-25).
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Euharistia, act celebrat de preoți la altar, repetă Cina cea de Taină din preziua condamnării și
crucificării lui Isus, reamintind sacrificiul suprem al lui Isus spre mântuirea lumii. Catolicii și
ortodocșii cred că, în timpul oficierii sacramentului Euharistiei, pâinea și vinul se transformă în
trupul și sângele lui Isus, chiar dacă forma exterioară a vinului și a pâinii nu se schimbă. Unii
reformați cred că sângele și trupul lui Isus sunt numai simbolic reprezentate. Alți reformați practică
Euharistia numai spre memorarea Cinei celei de Taină și a jertfei lui Isus.
Religia musulmană interzice consumul de vin. Îngrijorat de efectele negative ale vinului,
Islamul a luat în considerare oamenii nedemni să bea vin până când nu ajung lângă Dumnezeu în
ceruri. Exista o tendința printre musulmani sa demonizeze alcoolul sub orice forma. Islamul popular
considera alcoolul sursa de murdărie, pe când misticii sufiți considera ca vinul are natura
paradisiacă. Este haram nu pentru că duce în iad, ci din contra, pentru ca e divin și este printre
lucrurile păstrate pentru Allah. Coranul atestă faptul că în Paradis exista râuri de vin, iar locuitorilor
li se vor da sa bea vin pur.
Pe cealaltă parte, în Creștinism, există o tradiție a abstinenței mistice, ca perspectivă
interioara la fel cum „beția” este o perspectiva interioară în Islam.
Tradiția abstinenței se poate întâlni în special printre sectele protestante. Vinul este o metaforă
a revelației, simbol al manifestării și incarnării divinului, sau modalitatea prin care divinul poate fi
prezent în aceasta lume. În Creștinism, Hristos însuși este revelația, Logosul, Dumnezeu incarnat, în
carne și oase. Sângele său este vinul vieții.Coranul si Evanghelia sunt însă de acord într-o privință:
vinul va curge din abundentă în Grădina Împărăției lui Dumnezeu, iar cei care tânjesc după vinul
acela se vor abține de la vinul acestei vieți. Vinul folosit la Împărtășanie – sângele lui Hristos – este
foarte asemănător cu vinul pe care Coranul îl descrie curgând liber in Paradis. Exista mulți mistici
creștini care se abțin de la vin pentru Sângele lui Hristos si care postesc integral așa cum o fac
musulmanii. Avem doua expresii ale aceluiași simbolism. Paralela este confirmata de descrierea
Coranului a vinului potolit de către apele Tasnim-ului – in același mod, vinul Împărtășaniei trebuie
temperat cu apa, nu doar pentru ca așa a fost obiceiul străvechi, ci pentru ca „noul vin al Împărăției”
este sângele lui Hristos si ni se spune in Evanghelii ca atunci când Hristos a fost rânit, doua fluide
au țâșnit din corpul sau – sângele și apa.
În hinduism, mulți călugări promit să nu consume vin sau alcool în general, dar nu există o
interdicție totală asupra vinului.
Tantra, vinul este considerat unul dintre cele cinci elemente ale Pământului și este folosit ca
ofrandă religioasă sau absorbit în timpul unor ritualuri religioase.
Legătura dintre religie și alcool rămâne prezentă până în prezent, ca în unele religii animiste și
politeiste. Printre populația Fali din Camerun, berea de mei (cunoscută sub numele de bolo) este o
băutură festivă care apare în fiecare ritual. Îl folosesc pentru a încălzi corpul în timpul ceremoniilor
de inițiere. Poate fi o ofertă și îi poate ajuta pe oameni să ia contact cu strămoșii lor și cu puteri
supranaturale. Ritualul șamanic folosește alte băuturi psihotrope pentru a accesa viața de apoi și
pentru a intra în contact cu spiritele, așa cum este cazul ayahuasca (o băutură făcută din viță de vie)
în pădurea tropicală amazoniană.
Este corect să spunem că nu toate religiile privesc cu amabilitate vinul sau alcoolul în general.
Dar, în același timp, mulți au inclus vinul în ritualurile lor și aprobă utilizarea acestuia. Cu toate
acestea, aprobarea lor de a bea vin se limitează doar la utilizarea moderată.
Conducător științific - conf.univ., dr. Gheorghe NICOLAESCU
Consultant științific - Preot, dr. MaximMELINTE
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CZU: 634.84:631.52
АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛОНОВ СОРТА ВИНОГРАДА ШАРДОНЕ В УСЛОВИЯХ
ЮГА УКРАИНЫ
МАРИЯ РУДЕНКО
студентка агробиотехнологического факультета ОГАУ, Украина
Улучшение сортимента винограда достигается путем применения клоновой селекции,
которая стала в наше время приоритетным во всем мире научным методом, технологически
необходимым звеном интенсификации виноградарства. Клоновая селекция считается
эффективным средством противодействию снижения продуктивности виноградных сортов,
которые длительное время культивируются в производстве, кроме того, известно, что
большинство ценных технических сортов винограда обладают относительно низкой или
средней урожайностью. Целью исследований было сравнительное изучение различных
клонов сорта винограда Шардоне для создания максимально продуктивных виноградных
насаждений.
Полевые исследования проводили в 2020 году на промышленных насаждениях
винограда в ДП «Агро-Коблево» Березанского района, Николаевской области. В наших
опытах изучалось 3 клона сорта винограда Шардоне: VCR-8, VCR-10 и С-195, за условный
контроль было взято классический сорт Шардоне. Саженцы указанных клонов завезены из
Италии, производства фирмы «Раушедо». Данные клоны привиты на подвое БхР СO4. Схема
посадки 3х1,25 м, формирование кустов – двуплечий Гюйо с высотой штамба 80 см.
По биометрическим показателями кустов клонов сорта Шардоне, а именно по площади
листовой поверхности 1 куста, лучшим клоном проявил себя С-195 – 4,78 м2, превышающий
за данным показателем клоны VCR-10 и VCR-8. А по объему однолетнего прироста высшие
показатели были у клона VCR-10 – 1749,4 см3, у которого разница с клоном VCR-8 в 161,7
см3, а с С-195 – в 162,12 см3. При этом по развитию все клоны превысили контроль.
Наибольшая же урожайность с 1 га была зафиксирована у клона VCR-10, которая составила
7,1 т, чуть меньше у клона С-195 – 6,8 т и у VCR-8 – 5,6 т. Наименьшая же была у контроля –
5,1т/га. При этом качественные показатели ягод клоны также превысили контроль, но в
границах ошибки опыта. Подсчет экономической эффективности, показал, что уровень
рентабельности клона VCR-10 составил 123,62% против 67,26% контроля, то есть на 56,36%
больше контроля. Клон C-195 дал уровень рентабельности в 116,6%. Наименьший уровень
рентабельности показал клон VCR-8 - 82,05%, но больше контроля на 14,79%.
Подводя итог под данными, что получили, можно сказать, что клоны по всем
показателям превысили контрольный вариант, то есть классический сорт винограда
Шардоне, это говорит нам о целесообразности выращивания клонов сортов винограда, а
условия произрастания полностью отвечают их биологическим требованиям. Для выяснения
наиболее оптимального клона и формулировки выводов следует продолжить
производственные испытания.
Научный руководитель - ассистент Юрий САВЧУК
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CZU: 634.54
ВЛИЯНИЕ СУСПЕНЗИИ ХЛОРЕЛЛЫ НА ВЫХОД КОРНЕСОБСТВЕННЫХ
САЖЕНЦЕВ ЛЕЩИНЫ ДРЕВОВИДНОЙ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В
УСЛОВИЯХ ЮГА УКРАИНЫ
ИВАН ДРАПАЛЮК
магистр агробиотехнологического факультета ОГАУ, Украина
В настоящее время нет сомнений, что лещина древовидная может стать промышленной
породой на Украине. Поэтому должно быть фундаментальное на научном уровне изучения
культуры в селекционном плане и внедрение ее на сортовом уровне.
Научными исследованиями установлена возможность и достаточная эффективность
выявления перспективных форм орешника с насаждений в пределах естественного ареала.
При этом для северных областей, в частности, нужны, прежде всего, зимостойки и
адаптивные к многообразию агроэкологических факторов формы лещины, отличающиеся
стабильно высокой урожайностью и качеством орехов. В связи с этим, особую актуальность
в Винницкой области приобретают исследования по выявлению исходного материала этой
культуры с комплексом хозяйственно-ценных признаков из местных популяций.
Целью научно-исследовательской работы было изучение действия суспензии хлореллы
при выращивании корнесобственных саженцев орешника древовидного в условиях теплицы,
на рост и выход саженцев в климатических условиях Винницкой области.
Объектом исследований был Орех медвежий или Лещина древовидная (Córylus colúrna)
– листопадное дерево из рода Лещина, семьи Березовые. Орех медвежий используется как
орехоплодных культура, а также как подвойный материал для культурных сортов фундука.
Опыты проводились в ФГ «Евменовы сады», с. Скитка, Липовецкого района Винницкой
области в 2019-2020 г.г.
На основе проведенных двухлетних опытов (2019-2020) по изучению технологий
выращивания корнесобственных саженцев можем сделать следующие выводы. Суспензия
«Хлорелла Старт» и «Хлорелла Продуктивный рост», которые использовались при
выращивании корнесобственных саженцев оказывают различное влияние на биометрические
показатели саженцев, что проявляется в изменении площади листовой поверхности и объема
однолетнего прироста корнесобственной саженцев орешника древовидной. Так самая
большая площадь листовой поверхности саженца зафиксирована в варианте, где они
обрабатывались двукратно суспензией «Хлорелла Старт».
Лучшее развитие корневой системы корнесобственной саженцев также отмечался в
вариантах, где мы применяли суспензию. Однако наибольшее развитие корневой системы,
как по общему количеству корней, так и по общей их длине, мы получили в варианте, где
саженцы обрабатывались и двукратно внекорневым опрыскиванием суспензией «Хлорелла
Продуктивный рост».
Наибольший выход стандартных корнесобственных саженцев обеспечивается при
технологических процессах, при которых орехи обрабатывают и двукратно проводят
внекорневую обработку суспензией «Хлорелла Старт» и «Хлорелла Продуктивный рост» 68
и 69,6%, по сравнению с контролем – 52,7%. При выращивании корнесобственных саженцев
целесообразно использовать обработку орехов Лещины в течение 12 часов в суспензии
хлореллы перед посадкой их в контейнеры.
Научный руководитель - доцент, к.с.х.н. Светлана ПЕТРЕНКО
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C.Z.U.: 634.75: 631.811.98(477)
ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРА – СУСПЕНЗИИ ХЛОРЕЛЛЫ НА
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ В УСЛОВИЯХ ЮГА
УКРАИНЫ
АНГЕЛИНАБОБРОВСКАЯ
магистр агробиотехнологического факультета ОГАУ, Украина
Новые требования к продуктивности и качеству ягод земляники садовой при
интенсивных технологиях существенно изменили относительную актуальность
определенных критериев и параметров. На сегодняшний день, чтобы конкурировать с
новыми интродуцированными сортами земляники садовой, сорта отечественной селекции
должны быть не ниже европейских параметров: диаметр ягод - 25-35 мм, ярко-красную
окраску ягод, способность к длительному хранению, допустимая урожайность с куста более
600 г, средняя масса ягоды - 20-25 г, плотность ягод более 380 г.
Цель исследований – изучение влияния линейки биостимуляторов на основе водоросли
хлореллы (суспензии) на показатели продуктивности садовой земляники сорта Алина, для
высокоинтенсивных производственных насаждений в агроэкологических условиях ЮгоЗападного Причерноморья Украины. Исследования проводились 2019-2020 годах на базе
фермы органических продуктов «Fresh Hub» Овидиопольского района Одесской области.
Закладка плантации земляники была проведена на грядах в конце августа 2018 кассетной
рассадой в пленочной теплице размерами: 9 м ширина, 60 м длина и высотой в коньке 3,2 м.
Растения земляники размещены по схеме (90 х 25) х 25см на грядах высотой 12-15см, с
капельным орошением. В схеме опыта – три варианта.
На основании проведенных нами исследований на сорте земляники садовой Алина в
условиях закрытого грунта, возможно сделать следующие предварительные выводы. Сроки
цветения растений во всех опытных вариантах земляники практически не отличались. Сроки
созревания ягод различаются между исследуемые вариантами на 3-5 дней. Наиболее раннее
созревание ягод зафиксировано в третьем варианте – обработка суспензией хлореллы
«Старт» (20л/га), а более позднее – контрольный вариант (без стимуляторов).
По высоте и количеству листьев выделялся второй вариант - Суспензия живой
хлореллы «Продуктивный рост», 20л/га. Значительно меньше эти показатели у растений
контрольного варианта, где зафиксировано и меньшее количество цветков (на 29,2 шт. на
куст). Существенной разницы в повреждение растений болезнями и вредителями между
вариантами опыта не обнаружено.
В первый год плодоношения наибольшая урожайность с гектара плантации получена
во втором варианте (39,3 т), которая была несколько выше урожайности 3 варианта, и
значительно выше чем в контроле. Средняя масса ягод по вариантам опыта была больше у
растений второго варианта 17,9 г, за счет чего и получена большая урожайность данного
сорта, а как следствие и самый высокий уровень рентабельности.
Научный руководитель - доцент, к.с.х.н. Ирина ИЩЕНКО
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C.Z.U.: 634.74(477)
ВЛИЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ АКТИНИДИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОДУКТИВНОСТИИ ПРОХОЖДЕНИЕ ФЕНОРИТМОТИПОВ В УСЛОВИЯХ
ЮГО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ УКРАИНЫ
ЕЛЕНА КОБЫЛЕНКО
магистр агробиотехнологического факультета ОГАУ, Украина
Современным трендом в садоводстве является выращивание нишевых ягодных
культуры в структуру площадей для эксперимента, или чтобы разнообразить ягодную
линейку в хозяйствах. Удельный вес таких насаждений, как правило, не превышает 1,5%,
однако иногда они могут дать даже больший урожай, чем привычные культуры. Актинидия –
это ягода, которая напоминает киви, но в разы меньше по размеру. Биологическая форма
актинидии – лиана. Это двудомное растение, поэтому для получения плодов необходимо
посадка кустов обоих полов. На промышленной плантации на 6-8 женских кустов
достаточно посадить один куст мужского вида для опыления. Урожайность одного растения
в среднем от 10 до 50 кг. ягод. Урожай собирают вручную с августа до середины сентября.
Данная работа проводилась с целью изучения элементов технологии выращивания
актинидии и изучение хозяйственно-ценных признаков интродуцированных сортов этой
культуры в условиях Северо-Западного Причерноморья. Исследования проводились в
течение 2019-2020 годов. Экспериментальной базой были насаждения актинидии,
высаженные в 2012 году в соответствии с рабочим проектом в ООО «Черноморский альянс»
Беляевского района Одесской области в партнерстве с французской компанией по продаже
фруктов Primland.
При проведении фенологических наблюдений в 2019-2020 годах фиксировали даты
прохождения основных фенологических фаз. При прохождении основных фенофаз
актинидии было отмечено, что в 2020 году ранее цветения началось в контрольного, сорта
Тахи (5.06), что на 2 дня раньше сорта Исаи (7.06). Продолжительность периода цветения
сортов по годам составляла 10-15 дней. У изучаемых сортов в условиях хозяйства ягоды
созревали в 2019 году в течение сентября, а в 2020 году – чуть позже – со второй декады
сентября до первой декады октября, что важно для более длительного периода потребления
их в свежем виде и использования для переработки. Учет урожайности у исследуемых
сортов показал, что более урожайными были растения сорта Тахи 5,39 кг/куст при 4,89 кг у
сорта Исаи, также у этого сорта были крупнее и ягоды 7,9 г против 6,4 г. Разница в урожае
математически доказуема.Наивысшую дегустационный оценку получили ягоды
контрольного сорта Тахи (8,3 балла), которые по внешнему виду имели более высокую
товарную привлекательность. Высокой рентабельностью производства выделился
контрольный сорт Тахи при уровне рентабельности 251,1% против 222,0% у сорта Исаии.
Научный руководитель -доцент, к.с.х.н. Светлана ПЕТРЕНКО
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C.Z.U.: 634.864(477)
СРАВНИТЕЛЬНАЯ АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БЕССЕМЯННЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА И СТЕПЕНЬ ИХ БЕССЕМЯННОСТИ В
УСЛОВИЯХ ЮГА УКРАИНЫ
ЮРИЙСКАЛОЗУБ
магистр агробиотехнологического факультета ОГАУ, Украина
Вопрос изучения агробиологической характеристики сортов винограда в конкретных
агроклиматических условиях остается актуальным всегда, особенно ввиду состояния
существующего сортимента столовых сортов на современном этапе развития. В частности,
это большое количество интродуцированных сортов, нередко плохо приспособленных к
климатическим условиям юга Украины. Кроме того, очень низкой обеспеченностью
площадей виноградных насаждений именно бессемянными сортами, а также улучшение
сортового состава насаждений, даже в случае, если сортимент лишен каких-либо
недостатков.
Целью наших исследований было изучение бессемянных столовых сортов винограда в
условиях юга Украины. Объектами исследований послужили бессемянные столовые сорта
винограда Велес, Кишмиш Лучистый, Кишмиш столетие, Кишмиш Таировский на подвое Б
х Р Кобер 5 ББ. Схема посадки 3х1,75 м. Формирование кустов безшмбовый односторонний
веер. Опыты, учеты и наблюдения проводились – принятые в виноградарстве,
агротехнический фон исследований происходил согласно агроправил для этой зоны.
Полевые опыты проводились в СФХ «Луч» в течение 2019-2020 гг., расположенного в
Одесской области, Саратского района, с.Ярославка.
Анализ экспериментальных данных, которые мы получили в течение 2019-2020р.,
позволяет сделать некоторые обобщения: исследуемые сорта по сроку созревания в данных
условиях Саратского района являются очень ранними (Велес) и ранними (Кишмиш
Таировский), они показали стабильные показатели плодоношения и плодоносности.
Изучение биометрических показателей исследуемых сортов позволяет сказать, что сорт
Велес имеет слабый рост кустов, Кишмиш Лучистый и Кишмиш столетие – среднерослые, а
Кишмиш Таировский – сильнорослый. По количественным и качественным показателям
урожайности сортов наиболее выделяется сорт Кишмиш Таировский (средняя урожайность
11,04 т/га) прибавки урожая с куста по сравнению с остальными сортами существенны и
математически доказуемы. Исследуемые сорта характеризуются высокими вкусовыми
качествами, дегустационная оценка составила 8-8,6 баллов, однако предпочтение получил
сорт Кишмиш столетие, за счет полного отсутствия семян. По степени бессемянности
Кишмиш столетие можно отнести к 1 классу, Кишмиш Таировский и Кишмиш лучистый ко
2 и 3 соответственно, а сорт Велес 4 классу. С экономической точки зрения, все сорта
показали себя достаточно рентабельными, но все же выделился сорт Кишмиш Таировский –
с уровнем рентабельности на 8,4-40%, выше чем у других сортов.
Научные руководители -доцент, к.с.х..н. Ирина ИЩЕНКО,
ассистент Юрий САВЧУК
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CZU: 634.8:631.67(477.74)
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ПОЛИВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ ВИНОГРАДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЮГА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
АЛЕКСАНДРА ГОРЛЕВАЯ
магистр агробиотехнологического факультета ОГАУ, Украина
Выращивание винограда на юге Украины всегда было и есть одной с главных отраслей
сельского хозяйства, которой уделяли большое внимание, так как благодаря своим
биологическим особенностям и высокой пластичности растений к условиям внешней среды
ежегодно получают урожай. Погодно-климатическая ситуация 2019-2020 годов, а именно
отсутствие осадков в зимний период и малое их количество в период вегетации заставляет
задумываться о необходимости перевода виноградных насаждений на полное или частичное
орошение, не только для получения урожая, но и предупреждения гибели. Стоит отметить,
что запасы пригодной для полива воды значительно сократились, из-за отрицательного
водного баланса на территории Одесской области. Поэтому целью нашей работы являлось
определение эффективности малообъемных способов полива и их влияние на рост, развитие
и продуктивность виноградных насаждений сорта Каберне Совиньон. Главными задачами
исследования было определить влияние различных способов полива, а именно: капельный
полив; полив под гидробур водой; полив под гидробур раствором удобрения Poly-Feed в
экстремальных условиях на: биометрические показатели сорта Каберне Совиньон; урожай и
качество ягод сорта Каберне Совиньон, а также дать экономическую оценку различным
способам полива.
Опыты проводились в ОАО «Шампань Украины» Арцизского района Одесской
области. Схема опыта включала следующие варианты: Контроль – без орошения; 2.
Капельное орошение; 3. Полив водой с помощью гидробура. 4. Полив водой с хелатными
удобрениями с помощью гидробура. Полив проводили трижды за вегетацию: в начале
вегетации – при развитии 3-5 узлов, перед цветением – при развитии 12-13 узлов, при
размере ягоды с горошину – при развитии – 17-18 узлов. При капельном орошении поливная
норма – 200 м3, при поливе под гидробур делали по 4 скважины глубиной 40-45см у куста –
по 40 л. Полифид вносили из расчета 200 г на 100 л воды при каждом поливе.
В результате исследований установили, что все способы полива обеспечили
позитивный статистически доказуемый прирост показателей развития кустов приросты
площади листвой поверхности и объема однолетнего прироста побегов увеличились по
сравнению с контролем на 9-28%, в среднем за два года исследований урожайность в
соответствии с вариантами, по сравнению с контролем увеличилась на 44,9; 26,9 и 33,8%.
При этом самая высокая урожайность и экономическая эффективность была на варианте с
капельным орошением, хотя с точки зрения экономии поливной воды внимания заслуживает,
полив под гидробур раствором Poly-Feed рентабельность которого была всего на 2% ниже.
Научный руководитель -доцент, к.с.х.н.Ирина ИЩЕНКО
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CZU: 663.2
BENEFICIILE VINULUI
SVETLANACOCIORVA
doctorandă, Facultatea de Horticultură, UASM
Este important să conștientizezi ce înseamnă consumul sănătos de vin – și ce obiceiuri ar
trebui evitate de băutorul de vin.
Strugurii, ingredientul principal pentru vinul roșu, sunt plini de antioxidanți. Și acești
antioxidanți oferă o mulțime de beneficii pentru sănătate.
Reduce oxidarea în organism: Vinul roșu reduce daunele cauzate de oxidarea din organism
printr-un antioxidant numit Proantocianidine prezente în vinul roșu.
Previne cariile dentare: Vinul roșu tinde să întărească smalțul dinților care, la rândul lor,
restricționează dezvoltarea bacteriilor, prevenind cariile dentare. Polifenolii găsiți în vinul roșu tind
să reducă inflamația gingiei, prevenind astfel bolile gingivale.
Imunitate: Ajută sistemul imunitar să lupte împotriva virușilor și infecțiilor. Vinul roșu este
bogat în potasiu, magneziu și vitamina B, împreună cu polifenoli. Acești polifenoli stimulează
sistemul imunitar luptând împotriva infecțiilor care atacă organismul. Resveratrolul din vinul roșu
are efecte antiinflamatorii și antioxidante, protejând de boli cardiovasculare, diabet sau boli
neurologice.
Beneficiile se înmulțesc atunci când vinul roșu este luat cu ciocolată neagră. Ciocolată neagră
este, de asemenea, bogată în vitamina E și C, care încurajează sistemul imunitar al corpului.
Protejează inima împotriva bolilor de inimă și a accidentelor vasculare cerebrale: Vinul
roșu conține Resveratrol, un puternic compus antioxidant, care reduce conținutul de grăsimi saturate
acumulate în artere. Vinul roșu este, de asemenea, plin de flavonoide și saponine care vă protejează
împotriva bolilor cardiovasculare. Vinul roșu tinde, de asemenea, să crească colesterolul bun din
organism.
Oferă o piele sănătoasă frumoasă: vinul roșu conține antioxidanți care previn îmbătrânirea
și, de asemenea, reduc liniile fine și ridurile.
Pentru a reduce riscul de cancer: consumul moderat de vin roșu reduce riscul de cancer de
sân la femei, cancerul de colon, cancerul ovarian și cancerul de prostată. Substanțele chimice care
se găsesc în strugurii roșii cresc nivelul de testosteron la femeile aflate în premenopauză și scad
nivelul de estrogen. Astfel, vinul roșu în combinație cu ciocolată neagră lucrează la oprirea din
creștere a celulelor canceroase și le ucid.
Vinul roșu conține quercetin care previne cancerul pulmonar și resveratrol care previne
dezvoltarea celulelor canceroase.
Pentru a reduce riscul de demență: vinul roșu tinde să scadă riscul de demență și boală
Alzheimer. Resveratrolul prezent în vinul roșu are proprietăți combative împotriva bolilor
neurodegenerative precum Alzheimer. Potrivit unui studiu, vinul roșu stimulează metabolismul
creierului prin întărirea mitocondriilor celulelor creierului.
Oferă stare de spirit înălțătoare: În această viață accelerată, oamenii suferă de prea mult
stres care duce la depresie. Potrivit unui studiu, consumul de vin poate reduce depresia. Cercetătorii
au descoperit că consumul săptămânal de două până la șapte pahare de vin reduce șansele de
depresie la bărbați și femei comparativ cu persoanele care s-au abținut de la consumul de vin. Cu
toate acestea, este important să țineți cont de aportul de vin, deoarece același studiu arată că mai
mult de șapte pahare de vin consumate pe săptămână poate crește riscul de depresie.
Pentru a reduce rezistența la insulină: Consumul a 2 pahare de vin roșu pe zi timp de 4
săptămâni reduce rezistența la insulină.
Pentru a preveni arsurile solare: Consumul de vin vă protejează pielea de efectele nocive
ale razelor UV, poate ajută la diminuarea efectelor razelor UV (ultraviolete) conform unui studiu
realizat de oamenii de știință de la Universitatea din Barcelona. Flavonoidele din vinul roșu
limitează oxidarea celulelor pielii expuse razelor UVA și UVB.
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Pentru a reduce riscul de diabet de tip II: Consumul moderat de vin roșu reduce riscul de a
dezvolta diabet de tip II la femei. Vinul roșu, dacă este consumat cu moderație, 1-2 pahare pe zi,
ajută foarte mult. Cu toate acestea, consumul excesiv trebuie evitat, deoarece ar putea duce la
alcoolism.
Pe lângă vinul roșuvine și vinul alb care aduce si el o serie importanta de beneficii, atunci
când este consumat în cantități moderate. Deși nu conține la fel de mulți antioxidanți, ajuta la
reglarea funcției cardiovasculare și nu numai.
Un studiu publicat în 2018 arata ca vinul alb are mai multe avantaje pentru inima decât ginul.
Cercetătorii au concluzionat, apoi, că nu alcoolul este cel care oferă beneficiile, ci alte substanțe
chimice caracteristice doar vinului alb.
Același studiu a arătat ca vinul alb ajuta la repararea endoteliului, țesut ce protejează interiorul
inimii si vasele de sânge din regiunea cardiovasculara.
Menține pielea tânără si ferma
Vinul conține polifenoli, acei antioxidanți extrem de puternici, care lupta împotriva radicalilor
liberi. In consecința, procesul de îmbătrânire a organismului tău va fi încetinit semnificativ.
Un consum moderat de vin alb te poate ajuta sa iți păstrezi pielea ferma, tenul luminos si
tânăr.
In plus, vinul alb are in componenta si o serie de nutrienți esențiali pentru organism, printre
care vitaminele B2 (riboflavina), B3 si B6 (niacina), fier, magneziu, potasiu, calciu, fosfor si zinc.
Toate aceste elemente te ajuta sa ai o piele sănătoasa si luminoasa.
Vinul alb conține mai puține calorii decât vinul roșu. Printre numeroasele beneficii ale
vinului alb se afla si conținutul caloric scăzut. Un pahar de 100 de mililitri de vin alb sec conține
aproximativ 70 de calorii, în timp ce un pahar similar de vin roșu poate ajunge si la 160 de calorii.
Desigur, numărul de calorii poate varia de la un soi de vin la altul, fiecare producător având
propriile sale rețete. Cu toate acestea, daca ești la dieta sau vrei sa iți menții silueta, cea mai buna
opțiune este un pahar de vin alb sec, cu un conținut de alcool cat mai scăzut.
Regleaza nivelul de colesterol. Mai multe cercetări au arătat ca vinul alb, consumat in mod
regulat, dar moderat, poate ajuta la reglarea nivelului de colesterol.
Rețeta lui Jamie Oliver de vin fiert cu mirodenii. Băutura alcoolică scade nivelul LDL (așazisul „colesterol Rău”) și crește valorile HDL („colesterolul bun”).
Nuanța intensă a vinului roșu este, într-adevăr, superbă. Cu toate acestea, consumat regulat,
vinul roșu poate pata dinții, asemenea cafelei.
Spre deosebire de cel roșu, vinul alb nu afectează în niciun fel nuanța danturii, nici măcar
atunci când porți fațete dentare sau ai smalțul sensibil.
Așadar, nu ezitați să vă răsfățați cu vinul roșu/alb – modalitatea perfectă de relaxare dintr-o zi
grea de lucru! DAR MODERAT!
Conducător științific - conf.univ., dr. Gheorghe NICOLAESCU
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CZU: 615.322:633
ROLUL EXTRACTELOR DIN PLANTE PENTRU SĂNĂTATEA OMULUI
LILIANA MARINEAC
masterandă, Facultatea Horticultură, UASM
VLAS ELENA
studentă, Facultatea Horticultură, UASM
În botanică, dar și în farmacologie, plantele medicinale sunt recunoscute pentru că oferă un
efect benefic, deseori terapeutic, asupra organismului uman. Primul tratat despre plante a fost scris
în urma cu cca. 5000 de ani, în timpul domniei împăratului chinez Chi’en Nung. Se numea Pen
Tsao și conținea descrieri ale utilizărilor medicinale a peste 300 de plante. În epoca modernă,
progresul biochimiei, al analizei organice și al fiziologiei vegetale au permis o abordare științifică
riguroasă, înlăturând anumite legende și idei empirice străvechi, fără a elimina însă complet
informațiile esențiale anterioare, ca rod al experienței dobândite de‑a lungul veacurilor.
Fitoterapia sau știința utilizării plantelor în folosul sănătății, are o vechime de mii de ani
(cuvântul fitoterapie deriva de la grecescul phyton = planta, therapie = știința tratării și vindecării
bolilor). Cu 2000 de ani î. Hr. egiptenii, grecii, romanii utilizau plantele pentru diverse tratamente,
îmbălsămare, cosmetică, mărturie stau scrierile vechi ale lui Hipocrates, Dioscorides, Plinius cel
Batran. Fitoterapia s-a născut o data cu omul, care prin instinct, prin observație, experiență și
inteligență a învățat să-și aleagă din mediul înconjurător cele mai utile plante sau produse obținute
din regnul vegetal în scop profilactic sau curativ: ciuperci, alge, licheni și practic toate pârțile din
plantele superioare.
In cadrul patrimoniului vegetal se găsesc numeroase plante spontane și cultivate ce au diferite
utilizări și care pot fi grupate în următoarele categorii: 1) Plante alimentare (folosite în alimentație
direct – fructe, frunze, rădăcini, tuberculi, atât în stare proaspătă cât și sub formă preparată, conservată
etc.) – 106 specii; 2) Plante oleaginoase (utilizate pentru extragerea uleiurilor vegetale sau a
substanțelor grase din semințe sau fructe) – 24 specii; 3) Plante aromatice și condimentare (folosite
pentru aromatizarea sau condimentarea alimentelor, mâncărurilor, băuturilor etc., datorita uleiurilor
volatile conținute sau a altor substanțe ce le conferă o aroma sau gust specific) – 48 specii; 4) Plante
tinctoriale (utilizate pentru vopsitul fibrelor textile sau a celor de origine animala, pentru colorarea unor
alimente sau băuturi datorita pigmenților conținuți cu putere de colorare) – 48 specii; 5) Plante tanante
(folosite pentru tăbăcitul pieilor datorita substanțelor tanante conținute) – 32 specii; 6) Plante
medicinale (folosite în industria farmaceutica pentru extragerea de substanțe necesare preparării
medicamentelor sau utilizate în medicina populară datorita conținutului lor în vitamine, uleiuri volatile,
glucide, heterozide fenolice, cumarine, flavonozide, antociani, derivați ai acizilor polifenolcarboxilici,
heterozide sterolice, heterozide triterpenice, lipide, rezine, principii amare, alcaloizi și alte principii
active cu proprietăți de natura vegetală.
Plantele medicinale sunt specii vegetale, cultivate sau spontane, care prin compoziția lor chimică
au proprietăți farmaceutice și sunt folosite în terapeutica umană și veterinară.
Valoarea terapeutica a plantelor medicinale are la bază relația dintre structura chimică a
substanțelor active, numite și principii active, și acțiunea lor farmacodinamică pe care o exercită asupra
elementelor reactive ale organismului. Faptul că majoritatea plantelor medicinale au o compoziție
chimică complexă începând de la 2-3 compuși până la 30-40 substanțe chimice identificate în unele
plante, cum ar fi speciile genurilor Digitalis, Vinca, Claviceps, Papaver etc., explică și proprietățile
farmacodinamice multiple ale uneia și aceeași plante. Lucrurile se complică atunci când avem de-a face
cu amestecuri de plante cunoscute sub denumirea de "ceaiuri medicinale" sau "specii medicinale" sau
amestecuri de tincturi, de pulberi de plante, sau alte forme farmaceutice complexe.
Materia prima pentru obținerea medicamentelor o constituie plantele medicinale. De la o planta
medicinala se poate folosi: 1) partea aeriana, în întregime (herba); 2) organele subterane: rădăcina
(radix), rizom (rhizoma), tubercul (tubera), bulb (bulbus); 3) frunza (folium); 4) mugurii (turiones,
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gemmae); 5) floarea (flores); 6) fructul (fructus); 7) sămânță (semen); 8) scoarța de pe trunchi sau de pe
rădăcina (cortex).
Produsul vegetal reprezintă organul sau o anumita parte a plantei uscata și prelucrata care poate fi
folosit pentru prepararea unor produse farmaceutice sau în industria de medicamente. Acțiunea
terapeutica se poate datora: 1) unei singure substanțe, de regula organica (principiu activ); 2) unui grup
de substanțe cu aceeași structura de baza, deosebindu-se prin natura radicalilor; 3) unui complex
fitochimic (fitocomplex) format dintr-un principiu dominant și principii secundare (efect sinergetic).
Este importanta cunoașterea substanțelor biologic active conținute în plante pentru a se aprecia
valoarea terapeutica și modul de extracție sau izolare a acestor principii astfel încât acțiunea sa fie cat
mai eficienta.
De exemplu: Sunătoarea (Hypericum perforatum) conține hipericina eficienta pentru scăderea
acidității sucului gastric, cu efect sedativ, calmant al durerilor; Valeriana (Valeriana officinalis) conține
uleiuri volatile cu efect sedativ.
Mentaeste cunoscută probabil cu mult înaintea celor care i-au “descoperit” legenda, menta își are
originile legendare în mitologia greacă. Menta era o frumoasa nimfa de care zeul infernului
(întunericului) s-a îndrăgostit nebunește. Soția sa, zeița Persephona, geloasă fiind pe frumoasa nimfă, a
urmărit-o pe nefericita fată și a îngropat-o. Impresionat de suferința nimfei, Pluton a transformat-o într-o
plantă frumos mirositoare ce avea să impresioneze simțurile multor oameni și să aline suferințele multor
bolnavi.
Busuiocul este o plantă originară din India, cunoscută și folosită încă din urmă cu trei milenii și
care s-a bucurat de o răspândire rapida în toata lumea. La indieni, despre busuioc se spune ca este planta
lui Krishna și a lui Vishnu, iar bunii hinduși nu se duc la culcare fără o rămurică de busuioc pusă pe
piept, menită să îi ducă în timpul somnului pe tărâmurile paradisiace. La romani și mai târziu la italieni,
busuiocul era considerat iarba dragostei și a fertilității, înflorirea lui fiind celebrată prin serbări și prin
adevărate ritualuri. La greci și în aproape toate țările creștin-ortodoxe, busuiocul are aproape aceleași
semnificații ca și în India, fiind considerat plantă sacră.
Teiul este - teiul cu frunza în forma de inima (Tilia cordata), care înflorește acum, la începutul lui
iunie, și care are pe dosul frunzelor niște perișori gălbui; teiul cu frunza mare (Tilia platyphillos), care
înflorește ceva mai târziu și are, așa cum o arată și denumirea, frunzele mai mari decât celelalte specii
înrudite; teiul argintiu (Tilia argentea), care înflorește abia în iulie, având frunze și flori alburii. Dar,
indiferent de tipul lor, toți teii au aceleași întrebuințări medicinale. Teiul crește în toate zonele țării.
Coacăzul negru este o tufă, un arbust, care crește spontan la margine de pădure, acolo unde are
suficientă lumină. El este cultivat și în grădini, având locul lui privilegiat în preajma gardurilor, unde
alcătuiește asociații dense, ca un fel de hotar natural. Are fructele mici, negre și parfumate, dar gustul lor
nu este prea îmbietor. În schimb, calitățile terapeutice fac din coacăzul negru o minune a naturii.
Cicoarea este o planta înaltă, suplă, aproape lipsită de frunze, cu flori albastre, inconfundabile,
care înfloresc de primăvară pană toamna târziu, la prima ninsoare, pentru ca dezvoltă în pământ o
rădăcina puternică, adevărată farmacie, care, toamna, este bogata în substanțe nutritive și vindecătoare.
Mușețel - Ceaiul de mușețel este unul dintre cele mai bune medicamente naturiste care tratează
nenumărate afecțiuni dintre cele mai simple pana la unele mai complexe. Acesta este de mare folos în
problemele care apar la nivelul stomacului și a intestinelor, dar și pentru problemele legate de somn.
Conducători științifici: conf.univ., dr. Gheorghe NICOLAESCU,
conf.univ., dr. Liviu VACARCIUC
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CZU: 630*4(478)
SITUAȚIA ECOLOGICĂ A POPULAȚIILOR VIESPILOR DE FRUNZE AL DE
FRASINULUI DIN CADRUL PĂDURILOR DIN O.S. CRIULENI (Î.S.S. CHIȘINĂU)
MIHAIL STAHI
student, Facultatea Horticultură, UASM
Pădurile Republicii Moldova sunt o mare bogăție națională cu o semnificația enormă – din
punct de vedere ecologic, cultural și economic. Datorită factorilor abiotici ca secetele frecvente,
iernile cu puțină zăpada și cu o frecvența ridicată a înghețurilor de primăvară și nu în ultimul rânda
factorilor biotici și desigur a celor antropogeni arboretul Fondului Forestier al Republicii Moldova
este caracterizat cu o rezistență biologică scăzută. Acești factori sunt cauza principală a izbucnirii
focarelor în masă a dăunătorilor defoliatori, xilofagi și agenți fitopatogeni care duc la o eventuală
slăbire a arboretului forestier și respectiv la inevitabila uscare ale acestora. Astfel, doar pe Quercus
sp., focarele sunt alcătuite din peste 20 specii de defoliatori, iar pe Fraxinus sp., din 3 specii
capabile să producă izbucniri de reproducere în masă, cu o schimbare periodică a speciilor
dominante din complex.
Cercetările din această lucrare au fost efectuate în cadrul frăsinetelor din cadrul Ocolului
Silvic Criuleni al Întreprinderii Silvice de Stat Chișinău din Moldova în primăvara anului 2020.
Scopul acestei cercetări a fost identificarea și stabilirea componenței specifice și structurii
complexelor de viespi al frunzelor de frasin din ecosistemele forestiere a O. S. Criuleni.
Rezultatele acestei lucrări au fost realizate în urma cercetărilor prealabile vizuale efectuate în
arboretele de frasin O. S. Criuleni, fiind depistată o defoliere a arborilor de la 10% și mai mult în 61
subparcele unde în componența arboretului este prezent frasinul.
În baza determinării materialului entomologic colectat din 61 subparcele cercetate din cadrul O.
S. Criulenis-a stabilit speciile larvele de viespi care au cauzat defolieri frasinului sunt Tomostethus
nigritus (Fabricius, 1804) și Macrophya punctumalbum(Linnaeus, 1767) (Hymenoptera,
Tenthredinidae).
În urma rezultatelor obținute s-a constatat că din cele 61 subparcele cercetate procentul de
defoliere al frasinului de către larvele de Tomostethus nigritus și Macrophya punctumalbuma oscilat
între 10-25 %. S-a dovedit că cu cât parcelele sunt mai echiene cu atât procentul defolierilor cauzate
de insectele defoliatoare monofage este mai mare și invers – cuc câtcompoziția trupului de pădure
este mai diversă cu atât și populațiile acestor defoliatori monofagi sunt mai puțin numeroase. Astfel,
în subparcele Mohnata 7E (7FR2UL1DT), Rădi 14E (9FR1ST), Măsărău16J (1ST9FR) și 16M
(10FR) a fost semnalat cel mai mare procent de defoliere al frasinului. În altele 28 subparcele unde
frasinul în compoziție este de până la 2-3 unități gradul de defoliere a fot de 10%. În restul
subparcelelor gradul de defoliere al frasinului de către larvele de Tomostethus nigritus și Macrophya
punctumalbum a fot de 20%.
Un grad de defoliere atât de scăzut al frasinului cauzat de larvele viespilor se datorează condițiilor
climaterice din primăvara anului 2020: decalajul mare de temperatură între zi și noapte și înghețurilor
târzii de primăvară, de asemenea, vânturilor puternice din timpul zborului adulților.
O altă concluzie a cercetărilor efectuate în aceste trupuri de pădure este scăderea efectivului
numeric al focarelor viespilor frunzelor datorită factorilor biotici și anume apariția entomofagilor și
bacteriilor în focarele viespilor. Astfel, un rol important în diminuarea efectivului numeric a jucat și
apariția poliedrozei în populațiile dăunătorului în anul 2019.
În rezultatele cercetărilor efectuate s-a stabilit că în pădurile din cadrul O. S. Criulenipe lângă
binele știut defoliator al frasinului Stereonychus fraxini (De Geer, 1775) ( Curculionidae) au au fost
determinate 2 specii de viespi Tomostethus nigritus și Macrophya punctumalbum (Hymenoptera,
Tenthredinidae). De asemenea, s-a constatat că procentul de defoliere al frasinului în cele 61
subparcele cauzat de larvele de viespia oscilat între 10-25 %.
Conducător științific – dr.,conf. univ. Nadejda MOCREAC
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CZU: 633.491:631.811
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТА К НА РОСТ И РАЗВИТИЕ КАРТОФЕЛЯ
Н.М.СУЛТОНОВА
Докторант Гулистанского государственного университета (PhD), Узбекистан
Картофель (Solanum tuberosum L.) является культурой, пользующейся большим
спросом в системе сельскохозяйственного производства, поскольку он важен высоким
потенциалом урожайности и высокой питательной ценностью.
Признаки роста, которые являются главной силой в формировании урожая, были
разработаны ботаником К.А.Тимирязевым, охарактеризовал его как «особенно главную
линию в жизни растений». А. Шитикова описала рост растений как важный
физиологический процесс, организующий агрономический контроль формирования урожая.
Длина растения имеет большое значение при изучении роста и развития растений и
физиологических показателей. Высота стеблей должна составлять 45 см, что обеспечивает
высокую устойчивость в положении стоя. Наши эксперименты показали, что изменение
высоты растений зависит от внесенных удобрений.
Все остальные процессы питания растений, в частности вода и минералы, достаточно
эффективны, чтобы обеспечивать и поддерживать оптимальное функционирование
фотосинтетического аппарата.
Калий (K) и магний (Mg) - необходимые растениям макроэлементы; они играют
важную роль в регуляции процесса фотоассимиляции и транспортных функций. Информация
об индивидуальных и интерактивных эффектах кормления картофелем калием и магнием
ограничена (Solanum tuberosum L.). Мы стремились изучить влияние различных
концентраций макроэлемента K на высоту растений картофеля и количество листьев и
сделать выводы в результате аналитического подхода.
Исследование проводилось в лаборатории и теплице «Экспериментальная биология»
Гулистанского государственного университета. Для определения фенологических
характеристик картофеля сортов «Умид-2» и «Пском» их выращивали в почве в четырех
повторности с тремя различными концентрациями калийных удобрений (25, 250, 500 мг / л).
K2SO4использовали в качестве калийного удобрения.
Через 4 недели исследования растения идентифицировали на основе фенологических
наблюдений и расчетных работ по методу В.А. Батманова.
Наши исследования показали, что нормальное всасывание пораженных удобрений
положительно сказалось на росте растений и показали, что в вариантах среды высота
растений была на 4-8 см выше, чем в контроле, а количество листьев на 4-6 см больше. чем в
элементах управления. частично изменено. Было замечено, что относительная высота
растения картофеля в основном обусловлена пораженными минеральными элементами.
Установлено, что высота растения картофеля у сортов картофеля Умид-2 и Пском выше, чем
у сортов картофеля, выращенных на питательной среде с концентрацией 25 мг / л калийных
удобрений с концентрацией 25, 500 мг / л. л.
В заключение можно отметить, что было обнаружено, что количество K положительно
влияет на количество листьев и высоту K в вариантах кормления при концентрации 250 мг /
л. В вариантах с концентрацией 500 мг / л, несмотря на обилие ветвления, наблюдались
меньшее количество листьев и задержка периода цветения по сравнению с вариантами с
концентрацией 250 мг / л.
Научный руководитель -профессор, доктор биологических наук Х.Х. КУШИЕВ
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CZU: 634.8:631.95
ВЛИЯНИЕ МЕЗОРЕЛЬЕФА И МИКРОРЕЛЬЕФА НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
ANDREI KIMAKOVSCHII
doctorand, Facultatea Horticultură, UASM
CORINA MALACHI
studentă, Facultatea Horticultură, UASM
Степень воздействия рельефа определяется мощностью его развития. Различают три
формы рельефа:макрорельеф (высокиегоры), мезорельеф (расчлененные возвышенности,
террасы в пойме рек и др. элементы) и микрорельеф (незначительные повышения, например,
западины в степи, кочки на сфагновом болоте, холмики, образующиеся в степи действием
роющих животных).
Работа представляет собой аналитический обзор литературы, рассматривающей
влияние рельефа на пространственное распределение отдельных растений и растительных
сообществ. Рельеф – это экологический фактор, оказывающий косвенное влияние на
растительный покров за счет перераспределения тепла, света и влаги. Нами выделены
экологически значимые элементы рельефа – высота местности над уровнем моря, экспозиция
склона и крутизна склона. Мы рассматривли влияние высоты местности над уровнем моря на
разных формах рельефа – макрорельефе, мезорельефе, микрорельефе.
Мезорельеф и микрорельеф оказывают влияние на перераспределение тепла и влаги, а
также питательных веществ в почве. В условиях мезо- и микрорельефа происходит
увеличение колебания температур, интенсивности заморозков, длительности безморозного
периода, что в основном влияет на развитие растений, их численность и особенности
пространственного распределения. От экспозиции склона зависят уровень радиации, зимнее
распределение снега и скорость ветра. На склонах разных экспозиций наблюдаются
закономерные изменения температуры воздуха и почвы, степени прогревания почвы.
Экспозиции склонов имеют большое значение для прохождения жизненного цикла
виноградного растения. Влияние различной экспозиции склонов отражается на развитие
виноградного растения на всех формах рельефа, причем разница между кустов иногда
сопоставима с зональными различиями местностей. Различия в нагревании почвы на склонах
различных экспозиций сказываются на распределении температуры воздуха, что отражается
на характере развития виноградного растения, составе флоры, динамике развития и
морфологии других растений. От крутизны склона зависит температура почвы и приземного
слоя воздуха, толщина снежного покрова, величина суточной амплитуды температуры,
мощность почвенного профиля, интенсивность эрозии. Крутизна склона влияет на развитие
виноградного растения, видовой состав и структуру фитоценозов, появление петрофильных
видов кустарников, полукустарничков и травянистых растений, формирование экологогенетических и высотно-поясных рядов растительных сообществ.
Conducător științific -conf. univ., dr. Nicolaescu Gheorghe
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CZU: 634.1:632.7(575.1)
БИОЭКОЛОГИЯ И ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ВИШНЁВОГО СЛИЗИСТОГО
(CALIROA CERASI L) ПИЛИЛЬЩИКА, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ПЛОДОВЫХ САДАХ
ДИЛНОЗА ТУРГУНБОЕВА
магистрант, Ташкентский Государственный Аграрный Университет, Узбекистан
Поскольку климатические условия Узбекистана благоприятны для размножения
вишнёвого слизистого пилильщика, наносящий вред вишне и другим плодовым культурам
наблюдается ежегодно. Определенное снижение урожайности и качества плодов,
выращенных в таких условиях, наблюдается во многих регионах республики. Против
вишнёвого слизистого пилильщика применяют как химические, так и экологически
безопасные методы защиты. Для успешной защиты вишни от вишнёвого слизистого
пилильщика необходимо подробно изучить биологические и экологические особенности
развития вредителя в конкретной зоне его распространения.
Вишневый слизистый пилильщик (Caliroa cerasi L) - мелкое насекомое, которое
принадлежит семейству Настоящие пилильщики (Tenthredinidae), обитает во всех странах
СНГ, во многих районах Америки, Африки, Австралии, Новой Зеландии, Китая, Японии и
причиняет значительный урон вишне, черешне, груше, а также сливе, айве и яблоне.
Вишневый слизистый пилильщик (Caliroa cerasi L) - мелкое насекомое, которое
принадлежит семейству Настоящие пилильщики (Tenthredinidae), обитает во всех странах
СНГ, во многих районах Америки, Африки, Австралии, Новой Зеландии, Китая, Японии и
причиняет значительный урон вишне, черешне, груше, а также сливе, айве и яблоне.
Длина самки слизистого пилильщика составляет 5-6 мм, в размахе крыльев - до 9.
Самец в размахе крыльев достигает размера не более 7 мм. Тело вредителя блестящее,
черное. Ноги и усики также черные. Крылья прозрачные, с темными жилками. Личинки
пилильщика зимуют в поверхностном слое почвы под деревьями. Примерно в конце мая
личинки окукливаются, а спустя 10 дней происходит выход взрослых насекомых. Обычно
через 3 дня женская особь откладывает на нижней стороне листа порядка 70 овальных
зеленовато-прозрачных яиц - по одному на каждый лист. При этом на верхней стороне листа
виднеется коричневатый бугорок. Однако зачастую на одном и том же листе можно
встретить и около 20 яиц, это говорит о том, что их отложили разные самки. Примерно через
1-2 недели из яиц выходят личинки зелено-желтой окраски, с темной головой и 10 парами
ног. В скором времени они перебираются на верхнюю сторону листа, покрываются там
темными слизистыми выделениями, не позволяющими вредителю высохнуть. В течение 20
дней личинки пилильщика питаются мягкими тканями листовой пластинки, зачастую
объедают ее полностью за исключением жилки. Поврежденное дерево плохо плодоносит и
преждевременно сбрасывает листву. На последней стадии развития личинки приобретают
желтую окраску и падают в почву, зарываясь на глубину до 10 см; там некоторые из них
окукливаются, остальные - впадают в диапаузу до весны, а в особо засушливые годы могут
оставаться в земле и до трех лет. Куколка имеет белую окраску и располагается в овальном
земляном коконе. В августе появляется второе поколение вишневого слизистого
пилильщика, причем оно более многочисленно и вредоносно. Вплоть до конца сентября
листья плодовых культур безжалостно поедаются вредителем. Зная эти данные можно
разработать интегрированную систему мер борьбы против вишнёвого слизистого
пилильщика, правильно выбирать сроки и методы их применения.
Научный руководитель - д.с.х.н., профессор. Азимжон АНОРБАЕВ
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CZU: 634.1:632.654(575.1)
ВИДОВОЙ СОСТАВ ПАУТНИЫХ КЛЕЩЕЙ (TETRANYCHIDAE)
ВСТРЕЛЕТЮШЕХСЯ НА СЕМЕЧКОВЫХ ПЛОДОВЫХ САДУ УЗБЕКИСТАНА
РАҲМАНОВ АҲЛИДДИН
доктарант Ташкентский Государственный Аграрный Университет, Узбекистан
Узбекистан является регионом с давней историей развития садоводство. Здесь
находится более 60 % садов и виноградников средней Азии. В процессе истории
культивирования плодово-ягодных культур к ним приспособилось и на них обитает большое
количество различных насекомых и клещей. Так плодово-ягодных культурах отмечается
более 1000 видов насекомых и клещей, среди которых много представителей жесткокрылых,
чешуекрылых, равнокрылых, хабобных (Шиголев 1960, насекомые Узбекистана 1993) По
мере роста молодых растений на них поселяется различные насекомые и паутинные клещи,
питавшихся листьями.
Согласно имевшемся данным при отсутствии борьбы количество повреждённых плодов
может 60 % а потери урожая могут достигать 70-80 ц/га. В связи с этим, повышение
урожайности плодовых культур и уменьшение потер из-за развития вредителей и болезней
является одним из направлений деятельности сельскохозяйственной науки и практики. Одной
из задач наших исследований было изучение видового состава паутинных клещей как одним
из основной группы вредителей семечковых культур, т.к. зная фауны вредителей, их
вредоносности и применение мер подавления их популяции. Нами в 2019-2020 годах в
плодовых садах Кибрайского района Ташкентской области изучался состав вредных клещей
семечковых культур обследования проводили в плодовых садах с ранней весны (март) до
поздней осени (ноябрь).
В рябобе использовались широко используемые энтомологические методы сбора
клещей и изучения их биологии (Фасулати 1971, Поляков и др 1984). Определение проводили
по изданиям и определитель сельскохозяйственных вредителей по повреждениям
культурным расбениу (1976). Соответствие выявленного клещей сверялось по П.П
Савковскому (1983).
В результаты было выявлено 6 видов клещей Tetranychus urticae Koch, Schizotetranychus
pruni Oudms, Panonychus ulmi Koch, Bryobia redikorzevi Reck, Tetranuchus turkestani Ug.et Nik,
Tetranychus viennensis Zacher.
Для Узбекистана наиболее известными видами является Tetranychus urticae Koch,и
Bryobia redikorzevi Reck клещ.
Выявлено что зимуют клещи в фазе взрослых особей под опавшими листьями, в
трещинах и под карай деревьев. Вышедшие рано весной из яиц нимфы проникает внутри
распускающихся почек.
Нами были одобрены 5 модельных 4-х летних деревьев клещи встречались часто.
Первое появление клещей отмечались в III декаде марта. Наиболее количество клещей
отмечался в июле и августа. При заражении деревьев количество засохших листьев оставляло
до 85 %. Плоды поврежденные плоды приобретает уродливую форму деревянистую
консистенцию.
Были дано соответствующие комплексные защитные меры семечковых пород и
фитофаг клещей.
Научный руководитель- д.с.х.н., профессор. Азимжон АНОРБАЕВ
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CZU: 635.1/.8:632.937.1(575.1)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДИЗУСА ПРОТИВ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА
МУРОД МАХМУДОВ
магистр, Ташкентский Государственный Аграрный Университет, Узбекистан
Среди насекомых, вредящих овощным культурам, колорадский жук изучен, вероятно,
наиболее глубоко и разносторонне. Однако, необходимость снижения численности
вредителя на разных стадиях его обитания, потребность в повышении эффективности
применяемых средств защиты против него вынуждают вновь и вновь обращаться к вопросам
исследования данного необычного по своей биологии вредителя пасленовых овощных
культур. Изучение фенологии, продолжительность развития отдельных фаз, количество
поколений и другие показатели колорадского жука в полевых условиях проводили по
методике во всех указанных зонах с учётом фенологии растений. Для этого использовали
полевые садки размером 2x2x2 м, обтянутые сеткой из мельничного газа. До начала опытов
на каждый квадратный метр в них высаживали по 4 куста картофеля. С началом выхода
жуков из мест зимовки их подсаживали под садок на растения (10 самок и 10 самцов). После
откладки яиц жуков удаляли из садков. Количество яиц в каждом садке было, примерно,
одинаковым (100 – 120 шт). Ежедневно проводили учеты стадий колорадского жука, отмечая
появление первых особей каждой фазы развития и их количество по возрастам. В ходе опыта
вели учеты гибели всех преимогинальных стадий вредителя. В ожидаемые сроки выхода
молодых жуков из почвы, кусты вновь прикрывались садками и под ними проводили учет
вышедших особей. Каждый вариант опыта закладывали на площади в 36м2. Опыты
проводили в трехкратной повторности. Обработка препаратами велась с помощью ручного
опрыскивателя ОРП-Ю и специальным опрыскивателем для теплиц с электрическим
двигателем, а на полях – ОВХ-28.
Расчет биологической эффективности защитных мероприятий производили по
формуле
Св – тоже в контроле в предварительном учете;
Са – тоже в контроле в последующих учетах.
Результаты опытов показали, что оптимальной температурой для лабораторного
разведения энтомофага – подизуса являются 24-26 0С, так как при более низких (16-18 0С) и
высоких (28-30 0С) наблюдался высокий процент (до 35-42%) гибели энтомофага. В
лабораторных условиях одна личинка подизуса II возраста съедает в среднем за сутки 5
средневозрастных личинок колорадского жука. III возраста – 8, а IV и V возрастов – по 1012. Одна пара имаго за период вегетации уничтожала 200 и более личинок колорадского
жука. Полевые испытания подизуса против колорадского жука проводились на ранней и
летней посадках картофеля. В начале яйцекладки нами были выпущены на поле личинки
подизуса (11 и III возрастов) в количестве 12 тыс/га (29.04). При этом на каждое растений
приходилось в среднем по 0.31 яйцекладки. Из-за погодных условий второй выпуск подизуса
проводился через 11 дней при норме 10,5тыс/га. В дальнейшем через каждые 5 дней делали
три выпуска по 10 тыс./га (последний выпуск
-29 мая). Выпуски энтомофага позволили снизить численность вредителя в период
цветения до 6 личинок и 0,04 яйцекладки на растение, в то время как в контрольном варианте
количество личинок и яйцекладок составило 37 и 0,12 экземпляров на растение. Таким
образом, при выпуске подизуса в норме 52,5 тыс/га биологическая эффективность составила
53,8%. Применение же подизуса на летних посадках картофеля не имело особого успеха, так
как после уборки его наблюдался массовый перелёт жуков на опытные поля.
Научный руководитель - ассистент Муяссар ТАЖИЕВА

35

C.Z.U.:632.937(575.1)
BIOECOLOGY AND MAIN BOSS TYPES OF BRACON JUGLANDIS ASHM
BRACONIDAE PARASITIC ENTOMOPHAGE
USMONOV MUKHRIDDIN MUXTOR O’G’LI
Master Tashkent State Agrarian University, Uzbekistan
Bracon juglandisAshm - this species is more prone to flour moth worms. Because the hosts
that are specific to this species are more of a warehouse pest. It is found in many regions of our
country, such as Khorezm, Bukhara and Karakalpakstan. Bracon juglandis Ashm is mainly parasitic
on propellers in addition to tundra. Slightly smaller than other species and also dark brown in
color.In Central Asian conditions, this species of poachers emerges from winter in March-April and
collects in the flowers of fruit trees, weed flowers, as well as chamomile, wild turnips and others.
With the flowering of umbrellas, the bracon flies to these plants. Flowers become a source of
carbohydrate food for bracons in early spring, and then a sexual meeting place.
In nature, the sexual encounter of a poacher is more difficult than that of most tortoises. This is
where the ecological direction comes into play, with the help of which the male insect finds any
specific place, like the female insect, i.e. the owner’s habitat. This place is a flowering plant, and
their nectar and pollen serve as an additional imaginary food for most entomophages. The search for
flowering plants, the generality of their behavior and reactions ensures the meeting of the female and
male insects (Picture-1).
It should also be borne in mind that the smell of nectar carriers can lead to sexual activity. For
example, the smell of clove oil has been proven to increase the sexual activity of a bracon male and
female. In our study, data were recorded using a Motic B1-253 microscope to isolate Bracon
juglandis Ashm imagos, eggs, and larvae.
Flour moth pest counts were performed on days 1, 3, 7, and 14 before and after
entomophagous application. Biological efficacy of chemicals W.S. Calculated using the formula of
Abbott (1925):
Here: E - biological efficiency,%;
A - the number of pests in the experiment before spraying;
a - is the number of pests in the experiment after spraying;
V - is the number of pests in the control variant before spraying;
v - is the number of pests in the control variant after spraying.
Males of bracons do not have high sensitivity in finding females. Experiments show that male
bracon females can be found only at 2-3 cm, while when female females are moved over long
distances, they remain indifferent.
Parasite females target odors when searching for host worms. Indian scientists have discovered
that Cyrcyra cephalonica St worms, which produce the cuticle of gensan extract (kayramon), cause a
search reaction of bracon females. They change with age. At 7-12 days it is most optimal. Caramons
are an increased bioactive reserve of parasites released into this field. However, it has been observed
that females of the bracon are more interested in live Sesamia cretica nightshade worms inside or
outside the stem of the corn plant.
Depending on the interest in various food products, they can be described as follows: live
worms, paralytic worms, unsimonial dust falling from a hole (tree), stem.
Bracon males, on the other hand, are more interested in corn stalks as food than Sesima
nightshade worms. The direction for the male bracon is determined by the chemicals secreted by the
plant, while the females are aided by the secretions of the host worms.
Scientific adviser - professor Khujamurod KIMSANBOYEV
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CZU: 633.25:632(478)
PERFECTIONAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE PROTECTIE A PIERSICULUI
IN SRL „AGRO-PLUS”, RAIONUL CALARASI
CONSTANTIN ȚAPEȘ
student, Facultatea Horticultură, UASM
În Republica Moldova este imposibil de a produce fructe de piersic fără aplicarea unor
sisteme integrate de protecție a plantațiilor, în care locul principal îi revine metodei chimice din 5–7
tratamente cu produse de uz fitosanitar. La noi în țară există trei obiecte nocive cheie
(Taphrinadeformans – bășicarea frunzelor, Sphaerotheca pannosa f. persicae – făinarea și
Coryneum beijerinckii – ciuruirea frunzelor), care constituie un factor de limitare a productivității
și longevității pomilor de piersic. Reușita protecției plantațiilor, reclamă determinarea corectă a
termenelor de efectuare a tratamentelor și lărgirea sortimentului de produse omologate.
Scopul și sarcinile cerceătărilor. În contextul celor menționate testarea unor noi produse de
uz fitosanitar cu acțiune fungicidă pentru implementarea lor în sistemul integrat de protecție a
piersicului în SRL „Agro-Plus”, raionul Călărași este actuală și a constituit scopul investigațiilor în
cadrul tezei de licență, realizată pe parcursul perioadelor de vegetație 2019–2020.
Material și metodă de cercetare. Partea experimentală a prezentei teze de licență a presupus
determinarea gradului de atac cu bolile cheie a soiurilor de piersic Redhaven și Cardinal, testarea
eficienței biologice a trei produse de uz fitosanitar (Barollo 500 SC pe bază de clorotalonil, Deliro
70 WDG pe bază de ditianon, Luna Sensation SC 400 pe bază de fluopiram + trifloxistrobin),
includerea preparatelor testate în sistemul integrat de protecție a plantațiilor de piersic cultivate în
“Agro-Plus”.
Rezultatele ceretărilor. Analiza gradului de atac cu boli ne permite să menționăm că mai
sensibil la bășicare și moniliozăa fost soiul Cardinal, la clasterosporioză – soiul Redhaven, iar la
făinareambele soiuri. Eficiența biologică a preparatului Deliro 70 WDG împotriva ciupercilor
Taphrina deformans și Coryneum beijerinckii a fost la nivelul etalonului în doza de 0,75 kg/ha și
peste nivelul etalonului în doza de 0,8 kg/ha. Eficiența biologică a preparatului Barollo 500 SC
împotriva ciupercilor Taphrina deformans și Coryneum beijerinckii a fost la nivelul etalonului în
doza de 2,0 lha și peste nivelul etalonului în doza de 2,5 l/ha. Eficiența biologică a fungicidului
Luna Sensation SC 400 împotriva ciupercii Taphrina deformansa fost la nivelul etalonului în
ambele doze testate, iar împotriva ciupercii Sphaerotheca pannosa f. persicae – la nivelul
etalonului în doza de 0,3 l/ha și peste nivelul etalonului în doza de 0,35 l/ha.
Eficiența biologică a sistemul de protecție a piersicului elaborat de noi a fost la nivelul celui
propus de SA “Fertilitatea-Chișinău” împotriva ciupercilor Taphrina deformans și Sphaerotheca
pannosa f. persicae, însă sub nivelul sistemului SA “Fertilitatea-Chișinău” împotriva ciupercii
Coryneum beijerinckii.
În baza rezultatelor obținute propunem producătorilor utilizarea schemei de protecție a
piersicului elaborată de S.A. „Fertilitatea-Chișinău”, dar și cea modificată, propusă de noi.
Conducător științific - conf. univ.,dr. Sergiu BĂDĂRĂU
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CZU: 634.13:632(478)
PERFECȚIONAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE PROTECȚIE A PĂRULUI ÎN
SRL „PROGRES-INVEST”, RAIONUL UNGHENI
VLAD BOAGHIE
student, Facultatea Horticultură, UASM
Părul este supus în fiecare an atacului unor agenți patogeni periculoși, cum ar fi Venturia
pirina, Septoria piricola, Phyllosticta piri, Erwinia amylovora, Gymnosporangium sabinae,
Sphaeropsis malorum ș.a. O protecție chimică eficientă a plantațiilor de păr este posibilă doar prin
respectarea strictă a termenelor de efectuare a tratamentelor, utilizarea produselor cu eficacitate
înaltă, omologate împotriva obiectelor fitoparazite cheie menționate mai sus.
Scopul și obiectivele cercetărilor. Scopul investigațiilor a fost precizarea componenței
microorganismelor, concurente pomilor de păr în zona de nord-vest a țării și testarea unor produse
de uz fitosanitar, în scopul includerii lor în sistemul de protecție integrată a plantațiilor depăr.
Material și metodă. Partea experimentală a tezei de licență a presupus determinarea gradului
de atac cu bolile cheie a soiurilor de păr Favorita lui Clapp și Novembra, testarea eficienței
biologice a produselor de uz fitosanitar (Manific, WP – pe bază de mancozeb, Botryx 400 SC – pe
bază de pirimetanil, Cobresal Extra 350 SC – pe bază de oxiclorură de cupru), includerea
preparatelor testate în sistemul integrat de protecție a plantațiilor de păr cultivate în SRL ”ProgresInvest”, raionul Ungheni.
Rezultatele ceretărilor. Cel mai înalt grad de atac cu ciupercile Venturia pirina, Septoria
piricola, Gymnosporangium sabinae a fost semnalat la soiul Favorita lui Clapp. Mai puternic a fost
atacat de ciuperca Monilia fructigena și bacteria Erwinia amylovora soiul Novembra. Eficacitatea
biologică a tratamentelor cu Cobresal Extra 350 SC împotriva rapănului, septoriozei și focului
bacteriana fost sub nivelul variantei etalon în doza de 2,5 l/ha și la nivelul variantei etalon în doza
de 3,0 l/ha. Eficiența biologică a tratamentelor cu preparatul Manific, WP la soiul Favorita lui
Clapp, împotriva rapănului, septoriozei și focului bacterian a fost sub nivelul etalonului in doza de
2,5 kg/ha și la nivel de etalon în doza de 3,0 kg/ha, iar împotriva moniliozeila nivelul etalonului in
ambele doze testate. Eficiența biologică a preparatului Botryx 400 SC în combaterea
ruginiișirapănului a fost sub nivelul etalonului în doza de 0,8 l/ha și la nivelul variantei etalon în
doza de 1,0 l/ha, iar împotriva moniliozei, la nivelul variantei etalon în ambele doze testate. Schema
de protecție a părului în care au fost incluse și preparatele testate de noi în 2019, a arătat o eficiență
biologică împotriva rapănului și septoriozei la nivelul variantei etalon, iar împotriva ruginii și
focului bacterian peste nivelul etalonului.
În baza rezultatelor obținute preparatele Cobresal Extra 350 SC, Manific, WPși Botryx 400
SC pot fi incluse în sistemul de protecție a părului utilizat în SRL “Progres-Invest”, raionul
Ungheni. Propunem pentru utilizare producătorilor de pere din zona de nord-vest a țării sistemele de
protecție a plantațiilor de păr cu șapte tratamente într-o perioadă de vegetație.
Conducător științific - conf. univ.,dr. Sergiu BĂDĂRĂU

38

CZU: 631.15:634.8(478)
IDENTIFICAREA ȘI STRUCTURAREA FACTORILOR DETERMINANȚI ÎN
DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR SECTORULUI VITIVINICOL
DIN REPUBLICA MOLDOVA
ANA MARIA NICOLAESCU
studentă, Facultatea Contabilitate, ASEM
Creșterea și dezvoltarea economică a devenit o preocupare dominantă un imperativ al
timpului, constituind în prezent un obiectiv al timpului, constituind în prezent un obiectiv declarat al
politicilor economice.
Studiul reflectat în raportul în cauză este parte componentă a 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.
În rezultatul studiului parțial putem menționa următoarele concluzii generale:
1. Studiul literaturii de specialitate a permis să evidențiem factorii de risc / progres a
entităților din sectorul agroalimentar.
2. Analiza amplă a statisticii naționale și internaționale a permis să vedem acele puncte slabe
în realizarea studiului.
3. A fost elaborat chestionarul pentru intervievarea entităților din sectorul agroalimentar, în
special vitivincol.
4. Analizând grupa riscurilor C (șcala de 5 pct.). 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. Ceea
ce ușor se vede din diagrama evaluării riscurilor;
- 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. Ceea ce ușor se vede din diagrama evaluării riscurilor
- 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
- 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. Ceea ce
ușor se vede din diagrama evaluării riscurilor
7. Analizând grupa riscurilor D. Grupa riscurilor după apariția lor putem menționa că:
- subgrupa D.1. Riscuri retrospective a obținut o evaluare medie în mărime de 4.3 puncte.
- subgrupa D.2. Riscuri curente a obținut o evaluare medie în mărime de 4.2 puncte.
- subgrupa D.3. Riscuri perspective a obținut o evaluare medie în mărime de 4.1 puncte.
8. Analizând grupa riscurilor E. Grupa riscurilor după caracterul evidenței putem menționa că:
- subgrupa E.1. Riscuri externe a obținut o evaluare medie în mărime de 4.2 puncte.
- subgrupa E.2. Riscuri interne a obținut o evaluare medie în mărime de 4.3 puncte.
9. Analizând grupa riscurilor F. Grupa riscurilor după sfera apariției la baza căreia stau
domeniile activității antreprenoriale putem menționa că:
- subgrupa F.1. Riscuri din sfera producției a obținut o evaluare medie în mărime de 4.3 puncte.
- subgrupa F.2. Riscuri din activitatea financiară a obținut o evaluare medie în mărime de 4.1 puncte.
- subgrupa F.3. Riscuri din sfera comercială a obținut o evaluare medie în mărime de 4.2 puncte.
- subgrupa F.4. Riscuri din activitatea intermediară a obținut o evaluare medie în mărime de 4.2 puncte.
10. Analizând grupa riscurilor G. Alte categorii putem menționa că:
- subgrupa G.1. Alte categorii. Enumerați a obținut o evaluare medie în mărime de 4.1 puncte.
11. Analizând grupa riscurilor H. Cadrele putem menționa că:
- subgrupa H.1. Cadrele. Enumerați a obținut o evaluare medie în mărime de 4.3 puncte.
Conducător științific: conf.univ., dr. Inga COTOROS,
conf.univ., dr. Ana NICOLAESCU,
asist. univ. Mariana GODOROJA
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CZU: 633.853.494”324”:632.7(477)
МОНИТОРИНГ КАПУСТНОЙ МОЛИ (PLUTELLA XYLOSTELLA) НА ПОСЕВАХ
ОЗИМОГО РАПСА В УСЛОВИЯХ ПРИДУНАЙСКОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ
ПАВЕЛ ЗАБОЛОТНЫЙ
магистр агробиотехнологического факультета ОГАУ, Украина
В условиях засушливой южной степи, озимый рапс занимает первое место среди
масличных культур и доминирует над своей яровой формой. Так же он является хорошим
предшественником для зерновых злаковых культур. Эти факторы позволяют фермерам
насыщать свои севообороты озимым рапсом с каждым годом все больше и больше.
При выращивании рапса настоящей «головной болью» являются вредители. Целью
исследований было изучить распространение в посевах рапса такого вредителя, как
капустная моль, которая за последние 2 года стала настоящей проблемой на юге Одесской
области.
За результатами наблюдений за капустной молью на посевах рапса озимого на юге
Одесской области нами была составлена карта, которая наглядно показывает
распространение этого вредителя. Обследования проводились с юга на север с 17 февраля по
20 марта.
1 одиночные экземпляры имаго
2 встречаются гусеницы первого поколения
3 одиночные экземпляры куколок
4 встречаются и куколки и имаго
5 встречаются все поколения одновременно
Таким образом, из-за мягкой зимы вредитель хорошо перезимовал, а резкие перепады
температуры сыграли роль «природного отбора» оставив наиболее сильных особей.
Увеличение количества посевных площадей под рапсом ускорило распространение и
увеличения популяции вредителей, на что так же повлияла слабая инсектицидная защита изза нехватки у фермеров финансов через 2-х летнюю засуху.
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Олег КРАЙНОВ
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CZU: 635.64:631.52
MANIFESTAREA ÎNSUȘIRILOR BIOLOGICE ȘIDEPRODUCTIVITATELA
TOMATE PURTĂTOAREAGENEIΒ (CAROTENE) ȘIR (YELLOWFLESH)
GHEORGHE CHIHAI
student, Facultatea Horticultură, UASM
In scopul utilizării eficiente a genofondului de tomate atât de cercetători cât și de producători este
necesar crearea colecției speciale de tomate cu gene identificate.În cadrul fiecărei colecții, este necesar de
selectat genotipuri care poartă cele mai valoroase gene pentru îmbunătățirea selectivă a acestei specii.
Diversificarea germoplasmei de tomate, completarea cu noi genotipuri în deosebi purtătoare a
genelor β(carotene), r (yellow flesh) joacă un rol important în alimentația persoanelor alergenice în
deosebi a copiilor la tomatele de culoare roșie.
Scopul cercetărilor noastre a fost fondare și evaluarea colecției de tomate purtătoare a
genelorβ(carotene) și r (yellow flesh) după un complex de caractere utile (precocitate, productivitate,
mărimea și calitatea fructelor) şi selectarea celor mai valoroase mostre pentru ameliorarea de mai departe.
În calitate de material pentru cercetare au servit 22 genotipuri de tomate, dintre care 15 forme
(Rufina, Carovnița, Rosinca, Viking, Gold Nugget, Golden Jubilee, Fotmă locală (Timișoara), MilOrang,
Luci, Alex, Flacăra, Chihlimbar, Нурма, Breeding Line, Mia) dispun de gena β(carotene) și 7 forme
(Dolgonosic, Buyan yellow,, Oranjevîe sosulki, Formă locală (Moldova), L 10B, Vrojainîi, De - barao
yellow) purtătoare a genei r (yellow flesh).
În rezultatul evaluării mostrelor de tomate în baza precocității s-a constata o variabilitate destul de
înaltă a perioadei de vegetație și perioadelor interfazice care depinde atât de genotip cât și condițiile
climatice. Variabilitatea perioadei interfazice apariția plantulelor în masă - începutul înfloririi sa încadrat
în limitele 63-78 zile, ceea ce denotă că condițiile climatice au influențat semnificativ prima perioada
interfazică. Acest fapt se datorează temperaturile scăzute și nopților reci în primăvara anului 2020 ceea ce
a condus la o înflorire mai târzie la unele formele. O înflorire mai târzie au manifestat soiurile Golden
Jubilee, Fotmă locală (Timișoara), Chihlimbar, Mia, De - barao yellow. Pentru perioada a doua perioadă
interfazică începutul înfloririi-începutulcoacerii caracterul dat s-a încadrat în limitele 39-64 zile. O
perioadă mai scurtă s-a atestat la genotipurile Dolgonosic, Mia, Gold Nugget, Luci.
În rezultatul evaluării formelor în baza caracterului fructului s-a constatat că formele manifestă o
variabilitate destul de înaltă. La lotul luat în studiu cel mai înalt coeficient de variație s-a înregistrat pentru
caracterul masa fructului, media fiind de 31,2% și grosimea pericarpului - 21,0%. Datele au demonstrat un
diapazon larg al variabilității caracterelor lungimii și lățimii fructului, grosimii mezocarpului și numărul de
loje media parametrului constituind 13,2, 14,8%, 18,0 și 19,2%, ceea ce demonstrează o variabilitate
medie a lotului în studiu, conform caracterelor analizat.
În rezultatul evaluării numărului de fructe per plantă la lotul luat în studiu s-a constatat o variabilitate
destul de înaltă care s-a încadrat în limitele 8-28 fructe. Un număr mai mare de 20 fructe s-a înregistrat la
soiurile Rufina, Dolgonisic, formă locală (Moldova), Flacăra, iar productivitatea per plantă 0,186 kg…0,91 kg.
Productivitatea la formele luat în studiu a fost destul de joase cea ce ne dovedește că condițiile pedoclimatice a
acestui an au fost destul de dure pentru cultivarea tomatelor fără sistem de irigare.
În rezultatul cercetărilor s-a constata că soiurile de tomate purtătoareagenei β (carotene) și r (yellow
flesh) se deosebesc în baza caracterelor precocității, caracterelor fructului, productivității. Prin analiza
clusteriană (metoda Ward), s-a constatat că între soiurile evaluate există diferențe de similitudini în ceea ce
privește caracterele cercetate – masa fructului, lungimea fructului, înălțimea fructului, grosimea
pericarpului, grosime mezocarpului, numărul de lojă. Cea mai înaltă similitudine a fost înregistrate pentru
formele Rosinca, Vrojainîi, Flacăra, De - barao yellow, formă locală (Moldova).
Analiza clusteriană (metoda k-mediilor) a soiurilor a demonstrat că varianță interclusteriană a fost mult
mai înaltă decât cea intraclusteriană pentru caracterele masa fructului, înălțimea și diametrul fructului și
grosimea mezocarpului, ceea ce denotă că genotipuri luate în studiu au manifestat deosebiri pronunțate
distincte, iar pentru caracterul grosimea pericarpului și numărul de lojă varianță interclusteriană a fost mai joasă
decât cea intraclusteriană, deosebirile între genotipuri în baza acestor caractere au fost nesemnificative.
Conducători științifici - dr. hab., conf. cercet.(IGFPP) Nadejda MIHNEA,
dr., conf. univ. Tatiana NOVAC
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CZU: 635.646:631.52
STUDIUL UNOR ELEMENTE TEHNOLOGICE LA CULTURA VINETELOR
(Solanum melongena L.) ÎN CÂMP DESCHIS
CRISTIAN ROȘCA
student, Facultatea Horticultură, UASM
Vinetele se cultivă pentru fructele lor, care sunt foarte apreciate în sfera culinară, datorită gustului
plăcut dar și a multitudinii de preparate ce se pot face din fructele proaspete sau conservate. Fructele se
consumă la maturitatea tehnică, preparate în diverse feluri (salate, pane, ș.a.), precum și pentru pregătirea
unor conserve de legume asortate (ghiveci, marinată, zacuscă).
Producerea vinetelor predomină în țările: China, India, Egipt. Conform datelor statistice ale
FAOSTAT din anul 2019, suprafețele cultivate cu vinete de către țările-lider a constituit 782 mii ha, 727 mii
ha și 43,8 mii ha.
Scopul lucrării: Stabilirea potențialului productiv a culturii de vinete în funcție de elementele
tehnologice aplicate.
Pentru realizarea scopului propus au fost stabilite următoarele obiective:
 Studierea parametrilor de creștere și dezvoltare a hibrizilor de vinete;
 Determinarea productivității culturii de vinete în dependență de elementele tehnologice aplicate;
Experiențele au fost efectuate în cadrul GȚ “Roșca Valeriu” r-nul Dondușeni, întreprindere ce are ca
activitate de bază producerea legumelor. Cercetările s-au efectuat în perioada 2019-2020. Toate procedeele
tehnologice pe parcursul creșterii și dezvoltării plantelor au fost efectuate conform cerințelor pentru această
cultură.
Pentru înființarea experiențelor au fost aleși următorii hibrizi de vinete: Classic F1; Karatay F1; Bibo
F1. Pe parcursul efectuării cercetărilor sau efectuat următoarele evidențe - perioada semănatului; răsărirea
plantelor, legarea și maturarea fructelor; gradul de afectare cu boli și dăunători a plantelor; forma fructelor.
Măsurările biometrice au vizat: înălțimea plantelor; formarea aparatului foliar; lungimea și greutatea
fructelor.
Răsadul destinat pentru înființarea culturii a fost crescut în cadrul gospodăriei prin metoda fără
repicare în palete de 62 celule. Lucrările de îngrijire a răsadului au inclus: menținerea temperaturii;
asigurarea umidității; aerisirea; fertilizarea - Cristalon (13:40:13).
Vârsta răsadului a fost de 50-55 zile, înălțimea plantelor 14-16 cm și un număr de 3-4 frunze.
Plantarea răsadului s-a efectuat calendaristic în rima decadă a lunii mai. Maturarea tehnică a fructelor în
funcție de hibrid a variat: la hibridul Classic F1 și Karatay F1 în a III dec. a lunii iunie, la hibridul Bibo F1 în
II dec a lunii iulie.
Dintre culturile agricole vinetele reprezintă cultura cea mai pretențioasă față de agrotehnica aplicată.
Astfel, sau studiat și următoarele elemente tehnologice: cultura cu mulcire și fără mulcire – această metodă a
permis: menținerea umidității și temperaturii în stratul de cultură; combaterea buruienilor; obținerea mai
timpurie a recoltei.
A fost studiată și metoda de creștere a plantelor pe suport în comparație cu metoda tradițională.
Metoda de creștere a plantelor pe suport are următoarele avantaje: lucrările de îngrijire și recoltare se
efectuează mult mai ușor; se mărește eficiența utilizării produselor insecto-fungice, deoarece acestea ating
mai ușor suprafața dorsală a frunzelor, unde se localizează în cea mai mare parte dăunătorii; se mărește
perioada de fructificare a culturii; calitatea producției este mai înaltă. Plantele de vinete cultivate prin metoda
pe suport au avut o creștere a masei vegetative mult mai intensă față de cele cultivate tradițional. De
asemenea plantele nu au fost strivite din cauza numărului mare și greutății fructelor, rezultate pozitive s-au
înregistrat și în cazul perioadei de fructificare a plantelor. Scopul principal fiind de a prelungi cât mai mult
posibil această perioadă. Perioada de fructificare, împreună cu intensitatea de fructificare, determină nivelul
de producție a culturii. Perioada fazelor fenologice au decurs în termeni mai scurți la hibridul Bibo F1,
contribuind astfel la maturarea mai timpurie a fructelor.
Soiurile, hibrizii de vinete diferite după formă, diametru şi culoare. Forma acestora variază de la
cilindrică până la una asemănătoare cu o pară sau apropiată de cea sferică. Greutatea de asemenea variază
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într-un diapazon larg. Culoarea poate ﬁ albastră, violetă (Classic F1, Karatay F1), albă (Bibo F1).
Caracteristicile biometrice şi tehnologice ale hibrizilor de vinete cercetați: fructele obținute în
dependență de hibrid se deosebesc prin nuanță violetă uniformă, lucioasă, caracteristică pentru stadiul de
maturizare a legumelor. Forma fructelor a variat în funcție de hibrid, astfel la Karatay F1 și Bibo F1 fructele
sunt de formă alungită, cu excepţia hibridului Classic F1 (indexul formei fiind de 1,45-1,6 – practic ovale). În
funcţie de masa fructelor hibrizii de vinete studiați pot ﬁ împărţiți în 2 grupe: mjlocii (Karatay F1 și Bibo F1)
– cu masa fructului de 227,0–350,0 g; mășcate (Classic F1) – cu masa fructului ce a înregistrat un diapazon
mare de 400,0–830,0 g.
Producția de vinete a fost direct influențată de particularitățile hibridului, valorile producției fiind
cuprinse între 85 t/ha Classic F1, 75 t/ha Karatay, 65 t/ha Bibo F1.
Conducător științific - dr., conf. univ. Tatiana NOVAC

CZU: 634.86:631.82
INFLUENȚA ÎNGRĂȘĂMINTELOR MINERALE ASUPRA CALITĂȚII RECOLTEI
DE STRUGURI DE MASĂ
VALERIA PROCOPENCO
doctorandă, Facultatea Horticultură, UASM
Utilizarea îngrășămintelor în viticultură este indispensabilă în vederea obținerii producției
mari și calitative, luând în considerație că vița de vie ocupa terenuri mai puțin favorabile pentru alte
culturi agricole, cum ar fi terenurile în pantă și cele nisipoase.
Comparativ cu soiurile pentru vin, soiurile pentru masă necesită o fertilizare mai sporită.
Metodele de fertilizare cele mai des utilizate sunt: fertilizarea solului, fertilizarea foliară și
fertigarea.
Tipul și cantitatea de îngrășăminte necesară pentru o plantație de viță de vie depinde de foarte
mulți factori, spre exemplu tipul solului, vârsta plantației, sistemul de conducere, condițiile de
mediu. Nevoia de substanțe nutritive diferă în dependență de etapa de dezvoltare a plantelor, în
perioada de creștere planta are nevoie de azot pentru a dezvolta suprafața foliară și favorizarea
fotosintezei. În perioada de creștere a boabelor planta are nevoie de potasiu pentru a produce
struguri bine formați. Iar fosforul este necesar în permanență fiindcă are un rol important în
transportul substanțelor nutritive, iar în primul an după plantare ajută planta la formarea unui sistem
radicular sănătos. Calciul controlează maturarea și colorarea boabelor și este foarte important pentru
producerea strugurilor uniformi.
Pentru a urmări scopul fertilizării care este de a suplini necesarul de substanțe minerale pentru
plante și producerea unor recolte cantitative și calitative, dar și pentru utilizarea rațională a
îngrășămintelor minerale este indispensabilă efectuarea analizelor sol-plantă.
Conducător științific - conf.univ., dr. NICOLAESCU Gheorghe
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CZU: 634.85
CARACTERISTICA UVOLOGICĂ A SOIULUI FETEASCĂ NEAGRĂ ȘI FACTORII
ECOLOGICI DE INFLUENȚĂ ASUPRA CALITĂȚII STRUGURILOR PENTRU
PRODUCEREA VINURILOR IGP
OLGA MOGÎLDEA
doctorand an.3, Facultatea Horticultură, UASM
Definiția conceptului de „Terroir” este una dintre cele mai discutate probleme în enologie și
viticultură. Interacțiunea dinamică între diverși factori, inclusiv mediul, planta de viță de vie și
tehnicile viticole impuse înseamnă că vinul produs într-un terroir dat este unic. Cu toate acestea,
există un interes din ce în ce mai mare de a defini și cuantifica contribuția factorilor individuali la
un terroir specific în mod obiectiv.
Scopul investigațiilor constă în studierea factorilor ecologici și tehnologici de cultivare a
soiului de struguri pentru vin Fetească Neagră și influența lor asupra calității strugurilor în vederea
obținerii vinurilor IGP în diferite regiuni vitivinicole ale Republicii Moldova.
Cercetările au fost efectuate în baza Proiectului ONVV „Struguri de calitate” “Diseminarea
bunelor practici prin intermediul școlilor de câmp pentru viticultori”.
Obiect de studiu a servit soiul de struguri pentru vin Fetească Neagră.
Sectoarele experimentale sunt amplasate:
1) Cahul, Alexandru Ioan Cuza Vodă / Vinăria Bostavan SRL, forma de conducere a
butuciloreste Cazenave bilateral, schema de plantare fiind 2,5 x 1,25 m.
2) Comrat, Bugeac / ÎM Chateau Vartely SRL,forma de conducere a butucilor - Guyot
obișnuit bilateral, schema de plantare fiind 2,75 x 1,4 m.
3) Leova, Școala Profesională din Leova, forma de conducere a butucilor Guyot arcuit
unilateral, schema de plantare fiind 2,25 x 0,9 m.
4) Ștefan Vodă, Purcari / Vinăria Purcari SRL, forma de conducere a butucilor - Royat
bilateral, schema de plantare fiind 2,75 x 1,3 m.
5) Anenii Noi, Speia / Castel Mimi SRL, forma de conducere a butucilor - Guyot obișnuit
unilateral, schema de plantare fiind 2,2 x 1,0 m.
6) Nisporeni, Vărzărești / Școala Profesională, forma de conducere a butucilor - Guyot arcuit
unilateral, schema de plantare fiind 2,25 x 0,9 m.
7) Ungheni, Mircești / Crama Mircești SRL, forma de conducere a butucilor- Guyot obișnuit
unilateral, schema de plantare fiind 2,20 x 1,3 m.
În urma analizei factorilor climatici ai anului 2020, putem menționa că au fost înregistrate
condiții meteo nefavorabile pentru vița de vie – seceta ( 299 – 509 mm), regimul termic relativ
scăzut în timpul primăverii (sub +150C), care au dus la o creștere slabă a lăstarilor și
inflorescențelor, micșorarea recoltei și maturarea mai târzie a boabelor.
În rezultatul analizei uvologice a soiului de struguri pentru vin Fetească Neagră am obținut
următoarele rezultate: greutatea medie a strugurilor a obținut valori - 108-204,1 g, cea mai mică a
fost înregistrată la LD Nisporeni iar cea mai mare la LD Alexandru Ioan Cuza Vodă; greutatea
medie a 100 boabe constituie – 55,83 – 174,5 g, valoarea cea mai mică a fost înregistrată la LD
Leova iar cea maximală la LD Alexandru Ioan Cuza Vodă. Bobițele constituie cca 90-94,6 % din
greutatea strugurilor, cea mai mare valoare se înregistrează la LD Mircești iar cea mai mică la LD
Speia. Cel mai înalt conținut de substanță uscată solubilă în struguri s-a acumulat la LD Nisporeni –
27,2 %, iar cel mai mic conținut de acizi titrabili a fost – 5,7g/dm3 la LD Mircești.
În anul 2020 a fost obținută cea mai mică recoltă de struguri cu aproximativ 40% față de
recolta anului 2019 iar calitatea vinurilor roșii se preconizează a fi mai înaltă, comparativ cu anul
precedent.
Conducător științific - conf.univ., dr. Gheorghe NICOLAESCU
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CZU: 663.22(478-22)
STUDIUL POSIBILITĂŢII PRODUCERII VINULUI ROZ EFERVESCENT ÎN
REGIUNEA ŞTEFAN VODĂ
Natalia MELNIC
Doctorandă, UTM
Domeniul de referinţă: se prezintă studiul din ramura vitivinicolă şi în special referitor la
fabricarea vinurilor naturale roze efervescente. În rândul consumatorilor este o categorie preferată,
în ultimul timp producerea lor în Moldova ea amploare (Cricova, Cheteau Vartely, Rădăcini, al.).
Dar odată cu reducerea suprafeţelor de vii, s-a ivit problema utilizării soiurilor scumpe şi rare
(soiuri europene) cu bobul negru care, de obicei, se îndreaptă la producerea vinurilor superioare
roşii şi IGP.
Scopul cercetării: este de a încerca soiuri de struguri indigene mai ieftine pentru spumante,
cu însuşiri calitative variate care nu repetă cele deja cunoscute pe piaţa vitivinicolă. Moldova are
raionate soiuri de selecţie nouă cu arome deosebite, iar prepararea spumantului roz prin asamblarea
musturilor roşu cu alb până la fermentare deschide posibilitatea de majorare a volumului producţiei
şi diversificarea sortimentului.
Obiectivele - reieşind din studiile anterioare: P.Ungurean, 1960; V.Ungurean, 1978;
I.Godeliman, 1983; Şt. Teodorescu, 1987; M.Oşlobeanu 1991; M.Chisili, 1997, al.) tindem să
alegegem microzona, soiurile, parametrii eco-climatici şi agrotehnici pentru implementare la
compania Timbrus.
Material şi metode: Cercetările s-au realizat în podgoriile raionelor Căuşeni, Ştefan Vodă, în
laboratorul fabricii Salcuţa şi al catedrei V-V, UASM). S-au aplicat metode de probe a soiurilor
negre de selecţie nouă şi indigene, precum: Codrinschi, Rara Neagră, Feteasca neagră, dar şi albe –
Riton, Viorica Alb de Oniţcani, Floricica, Legenda. Experienţele preliminare cu aceste soiuri,
prelucrate primar la Sălcuţa, demonstrează că calitatea strugurilor şi a vinului spumant poate fi
dirijată prin compoziţia materiei prime sensibile la condiţiile ecoclimatice pentru soiul concret şi
potenţialul aromatic al vinului.
Rezultatele cercetării: Materia primă – soiuri albe de selecţie nouă (18-19 % zahăr) a fost
procesată după metoda tradiţională cu desciorchinare-zdrobire, scurgere-presare, mustul primei
fracții (răvac) s-a sulfitat (40 mg/l), s-a limpezit cu bentonită 0,5 g/l şi după 10 h, separat de
sediment, s-a direcţionat la fermentere cu levuri pure la temperatura de 16–18 0C. O parte din vinul
în fermentare (20-30 %) a fost returnat în mustuiala roşie a soiului Codrinschi (Feteasca neagră)
pentru maceraţie (18-24 h), extracţia şi asigurarea culorii viitorului spumant. După presarea
pneumatică, selectarea 50-60 dal/t, mustul roz era trecut la post-fermentare, vinul brut – menținut pe
drojdie în vase de inox 1 lună pentru îmbogățirea cu autolizat. A urmat filtrarea cu diatomită și
păstrarea vinului în atmosferă de gaze inerte. La nivel de materie primă roze, tehnologia procesarii
novatoare a fost înaintată pentru brevet de invenţie. Spumantul s-a preparat prin metoda periodică
de acrotofor. Degustarea spumantelor roze arată dependenţa calităţii de soi, viticultură. şi tehnologia
vinificaţiei, deci alegerea corectă a pantei viei, ameliorarea agrotehnicii corespunzătoare soiului şi
tipului de vin are însemnătate premordială.
Concluzii: 1.Arealul, soiului, viticultura şi microclimatul dezvoltării au influenţă directă
asupra calităţii spumantelor roze, indicii lor cromatici rămâne de concretizat pentru fiecare caz.
2. Soiurile autohtone de struguri roşii Feteasca neagră, Rara neagră, Codrinschi, Flacăra cu
must cupajat (20-30 %) al unui soi interspecific (Viorica, Floricica, Legenda, Alb de Oniţcani) se
recomandă pentru extinderea sortimentului şi volumului producţiei de vinuri seci, demiseci şi
demidulci de categorie specială - spumante naturale roze. Acestea pot ocupa o bună nişă pentru
export.
Conducător științific: conf.univ., dr. Liviu VACARCIUC
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CZU: 634.85:631.52(478)
PARTICULARITĂȚI COMPARATIVE ALE CLONELOR SOIULUI DE STRUGURI
PENTRU VINURI ROȘII MALBEC ÎN CONDIȚIILE PLAIULUI VITIVINICOL MERENI
CORNELIA VOINESCO
doctorandă, facultatea Horticultură, UASM
Malbec, soi originar din Franța, dar care devine treptat un soi simbol pentru Argentina. Soiul
Malbec inițial era utilizat cel mai frecvent în renumitele cupajuri Bordeaux. Cu trecerea timpului
însă vinificatorii sau aventurat în utilizarea lui la producerea vinurilor de soi, pentru obținerea unor
vinuri corpolente, cu un conținut de taninuri mai echilibrat, nuanțe de vișine coapte și prune uscate.
La momentul actual în Franța există 18 clone ale soiului Malbec (42, 46, 180, 279, 375, 419,
592, 593, 594, 595, 596, 598, 1061, 1127, 1128, 1288 și 1289). Prima înregistrarea a soiului Malbec
în Basarabia datează din 1946. Până la moment în țara noastră au fost omologate 4 clone a acestui
soi și anume – Malbec 595 (2000), Malbec 594 și 598 (2003) și Malbec 596 (2005). Trei din aceste
clone cu o suprafață totală de 4,2 ha au fost plantate în colecția de clone ce aparține S.R.L
AgroVitaComerț.
Scopul lucrării constă în analiza comparativă a clonelor (595, 598 și 596), analiza factorilor ce
influențează calitatea materiei prime pentru obținerea vinurilor DOC și IGP și evidențierea clonelor
cu un potențial agrobiologic mai sporit.
În plaiul vitivinicol Mereni în decursul anului 2020 au fost înregistrate următoarele condiții
climatice: suma temperaturilor active – 2952oC, temperatura minimă absolută – (-7,77oC) și
maximă absolută -37,27oC, umiditate relativă a aerului - 67,59%, fiind o valoare mică pentru cultura
neirigată a viței de vie. Ultimele înghețuri în anul 2020 au fost înregistrate la începutul lunii aprilie
și a indicat o valoare de -2,8oC. Este cunoscut faptul ca vița de vie reacționează diferit la compoziția
granulometrică și structura solului, cea mai bună calitate a recoltei poate fi obținută pe solurile
argiloase structurate, însă nu atât de slabă și pe solurile ușoare. Solurile din cadrul plantației sunt
caracterizate de o compoziție granulometrică argiloasă și puternic argiloasă, cu un conținut a argilei
fizice- 28- 58%. Carbonații fiind depistați la adâncimea de 0-46 cm, conținutul maximal a
carbonaților totali în stratul 0 – 100cm fiind 13,0-16, 0% iar forma activa 9,9-12,6%.
În urma analizei uvologice a strugurilor sau obținut următoarele date:
- 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.
Din datele prezentate observăm că clona 598 s-a evidențiat prin greutate mai mare a
strugurilor, iar clona 596 prin conținutul mai mare de substanță uscată solubilă. Cea mai mare
valoare a conținutului de acizi titrabili s-a înregistrat la clona 595.
În pofida faptului ca anul 2020 a fost un an nefavorabil pentru vița de vie și recolta totale de
struguri a scăzut cu cca 39% calitatea strugurilor materie primă nu a avut de suferit, iar vinurile
obținute vor fi apreciate la justa lor valoare.
Conducător științific - conf.univ., dr. Gheorghe NICOLAESCU
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CZU: 634.8:631.52
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КУСТА И КАЧЕСТВО ВИНОГРАДА НЕКОТОРЫХ
КЛОНОВ В УСЛОВИЯХ ПЛАЯ ПУХОЙ
ANDREI KIMAKOVSCHII
doctorand, Facultatea Horticultură, UASM
Высокое социально-экономическое значение отрасли виноградарства и виноделия в
обеспечении рынка пищевой продукцией высокого качества определяет необходимость
дальнейшего ее развития. Проблема улучшения качества продукции, обеспечения здоровья нации
всегда стояла остро и в настоящее время остается актуальной. Очень важно подчеркнуть, что в
настоящее время чаще всего понятие «улучшение качества» учеными и специалистами
употребляется в отношении, производственных процессов в виноградарстве и виноделии, так как
качество продукции - следствие четкой технологической дисциплины в выполнении всех видов
работ. Качество -измеритель полезности любого труда, который может и должен быть улучшен.
Достижение высокого уровня качества в последние десятилетия XX и XXI вв. стало
основной стратегией современного производства, главным ориентиром управления качеством. В
ведущих странах, которые сегодня задают тон на мировом рынке качество продукции, как базис
её конкурентного соответствия, закладывается с самых первых этапов её концептуальной
разработки, с момента анализа требований потребителя к будущей продукции. И чтобы
обеспечить конкурентоспособность экономики, иной альтернативы, как принятие системного
подхода к управлению качеством продукции, не существует. Системный подход, по
определению автора - американского ученого А. Фейгенбаума, предполагает, что объектом
управления служит процесс формирования качества продукции на всех уровнях ее создания и
эксплуатации. А в его основе лежит анализ процесса формирования качества в совокупности
внутренних и внешних факторов воздействия на данный процесс -лимитирующих факторов.
Системный подход в решении проблем качества в виноградно-винодельческой отрасли
применительно к виноделию впервые был применен в работах Косюры В.Т., разработавшего и
успешно реализовавшего системный принцип основных технологических процессов виноделия на основе анализа процесса формирования качества на всех этапах производства вина.
Однако, случаи антропогенного и техногенного ожиданий, постоянно меняющиеся
генноэкологоагротехнические условия выращивания винограда, появление новых способов его
переработки, изготовления вина и другие факторы, делают обязательным постоянный поиск
новых рычагов управления процессом формирования и совершенствования качества
продукции виноградарства. Среди таких рычагов большую роль может сыграть и занять
лидирующее положение грамотное и быстрое использование новых идей, их разработка,
апробация и в максимально короткие сроки представления на рынке конкурентоспособной
продукции по всему спектру технологических и потребительских характеристик на основе
информационных технологий. Создание компьютерной сети, единых электронных баз данных
пригодных земельных ресурсов, генетических особенностей сортов и экологотехнологических
условий выращивания и технологии переработки винограда, разработка методологических
подходов и создание библиотеки программ для математической обработки, анализа
группировок, сравнения и моделирования по различным методам оценки формирования
качества продукции виноградарства надо признать, как основополагающие научнопрактические задачи современного виноградно-винодельческого производства.
На сегодняшний день накоплено огромное количество эмпирического материала по
характеристике сортов, их урожайности, уходу за растениями, динамике их развития в
различных условиях, формированию признаков продуктивности и качества продукции.
Каждая из этих характеристик сложная многофакторная система. Следствием неверных
сведений или их отсутствия, недоучета свойств любой из этих систем является принятие
ошибочных управленческих решений, невозможность прогноза конечного результата.
Необозримость информационных цифровых массивов, требует анализа этих данных,
выявление причинно-следственных связей изменчивости, влияния внешних лимитирующих
факторов и, на основе этих материалов управлять процессом формирования качества
винограда и продуктов его переработки.
Conducător științific -conf. univ., dr. Nicolaescu Gheorghe
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CZU: 633.11”324”:632.95
UNELE NOI FUNGICIDE ÎN COMBATEREA BOLILOR LA GRÂUL DE TOAMNĂ
GABRIEL POPA
student, Facultatea Horticultură, UASM
Grâul (Triticum aestivum) este cea mai cultivata plantă din lume, fiind o importantă monedă
de schimb în cadrul economiei mondiale.
Grâu este un termen generic care desemnează mai multe specii aparținând genului Triticum.
Acestea sunt plante anuale din familia gramineelor (Poaceae), cultivate în aproape întreaga lume.
Este originar din Asia și a fost introdus în cultură acum câteva mii de ani. În Europa Occidentală și
în Orientul Mijlociu, grâul și derivatele sale fac parte din alimentația curentă.
Obținerea producțiilor mari de cereale cu însușiri calitative și cantitative înalte, este necesară
pentru asigurarea alimentației populației, și a industriei alimentare cu materie primă. Cultura grâului
a fost cunoscută de om cu multe milenii înaintea erei noastre. A fost cultivată în Europa, Asia,
Africa. După datele arheologice, grăuntele de grâu a fost unul dintre primele plante ce serveau
omului. În zilele noastre, aproximativ o treime din populația globului se alimentează cu produse
obținute din grâu. În Republica Moldova se cultivă de regulă grâul de toamnă.
Scopul cercetărilor este evaluarea eficacității biologice și economice a unor noi produse
fitofarmaceutice în condițiile zonei centrale a Republicii Moldova
Materiale și metode. Cercetările de testare a preparatelor Bolivar Forte, SC, Tezis, SC și T1, SC în calitate de fungicide la grâul de toamna au fost petrecute înC.A.P. “Vatra-Răzășească”, din
raionul Ialoveni în perioada de vegetație a anului 2019. Relieful terenului agricol este inegal, iar
versanții cu expoziția sud-vest și sud-est. Această configurație a teritoriului nu contribuie la
fluctuațiile de temperatură și nu determină diferențe microclimatice.
Eficiența biologică a fungicidelor Bolivar Forte, SC,Tezis, SC și T-1, SC aplicate la grâu de
toamnă împotriva făinării, ruginii brune, septoriozei și helmintosporiozei a fost mai mică în prima
doză și la nivelul standardului în doza a doua.
În baza rezultatelor experimentale obținute preparatele Bolivar Forte, SC în doză de 0,75
l/ha, Tezis, SC în doză de 0,5 l/ha șiT-1, SC în doză de 1,0 l/hapot fi incluse în sistemul de
protecție a grâului de toamnă ca fungicide contra făinării, ruginii brune, septoriozei și
helmintosporiozei, prin aplicarea a două tratamente în perioada de vegetație a culturii (primul în
perioada înfrățirii, al doilea în perioada formării spicului).
Analiza economică a datelor obținute după aplicarea preparatului T-1, SC la grâul de toamnă,
a arătat că e posibilă micșorarea pierderilor cauzate de bolile foliare, mărind calitatea și cantitatea
recoltei.
Reieșind din rezultatele obținute, fungicidele Bolivar Forte, SC, Tezis, SC și T-1, SC pot fi
utilizate în Republica Moldova la protecția grâului de toamnă în combaterea bolilor, precum:
făinarea, rugina brună, septorioza și helmintosporioza.
Conducător științific - conf. univ., dr. Alexei BIVOL
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CZU: 634.11:632.913
NOI PRODUSE DE UZ FITOSANITAR PENTRU PROTECȚIA MĂRULUI
IGOR MEDVEȚCHI
student, Facultatea Horticultură, UASM
Conform concepției dezvoltării pomiculturii până în 2020, producția anuală de fructe va
constitui 1,0 mln tone. Suprafața livezilor va crește la cca 100 mii ha. Din suprafața menționată 50–
60% va fi ocupată cu livezi de măr, dintre care 20–25 la sută vor fi plantații superintensive.
Una din cauzele scăderii productivității și eficienței economice a producerii fructelor de măr o
constituie acțiunea organismelor nocive. Pagubele determinate de boli și dăunători pot fi estimate în
unele cazuri de la 30 până la 90% din recolta potențială, de aceea prevenirea și combaterea bolilor și
dăunătorilor constituie una din principalele verigi tehnologice, de la care depinde în mare măsură
obținerea de recolte înalte.
În livezile cu soiuri sensibile din sortimentul clasic, dintre bolile mărului, numai rapănul –
Venturia inaequalis și putregaiul umed – Monilia Fructigena, constituie un factor limitativ în
sporirea productivității plantațiilor, fiind o preocupare permanentă pentru specialiștii din rețeaua
operativă de protecție a plantelor.
Reieșind din cele menționate, scopul cercetărilorefectuate de noi a fost testarea unor noi
produse cu acțiune fungicidă împotriva bolilor mărului pentru includerea lor în sistemul de protecție
a plantațiilor de măr.
Materiale și metode. Cercetările în cadrul testărilor de stat a preparatului cu acțiune
fungicidă Noris 75 WG, firma „Ningbo Sunjoy Agroscince Co. SRL”, China, S.C. „Slatava grup”
SRL, Republica Moldova împotriva rapănului - Venturia inaequalis și putregaiului brun al mărului
- Monilia fructigena s-au efectuat în GȚ „Robu Rodica Mihai”, raionul Nisporeni, Republica
Moldova în perioda de vegetație a anilor 2019–2020.
Teritorial GȚ „Robu Rodica Mihai” ocupă o suprafață de circa 15 ha terenuri arabile, inclusiv
6 ha de livezi de măr cu soiuri tardive, are un relief deluros, întretăiat de depresiuni și vâlcele.
Configurația reliefului teritoriului gospodăriei nu contribuie la oscilații mari de temperatură și nu
determină mari deosebiri microclimaterice.
În combaterea rapănului eficiența biologică a fungicidului Noris 75 WG,a avut un impact
avantajos în diminuarea bolii remarcate, comparativ cu martorul netratat, iar în variantele Noris 75
WG 0,3-0,4 кg/ha s-a înregistrat o eficiență biologică pe frunze de 90,0-91,4%, pe fructe 90,0592,4%, rezultate ce au depășit evident varianta etalon al preparatului Chorus 75 WG 0,2 kg/ha pe
frunze cu 4,7% și pe fructe cu 4,8%. În combaterea putregaiului brun, anume pe fructele de măr în
fazele de formare-coacere eficiența biologică a preparatului fungicid Noris 75 WG 0,3 кg/ha a fost
de89,8-93,8%, valori impunătoare pentru diminuarea nocivității acestei boli, iar varianta Noris 75
WG0,4 кg/ha a estimat valori care au depășit varianta etalon cu 2,4%.
În baza rezultatelor experimentale obținute în cercetarea-testarea preparatului nou cu acțiune
fungicidă Noris 75 WG, poate fi recomandat pentru omologare și includere în Registrul de stat al
produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților în calitate fungicid împotriva ciupercilor patogene
Venturia inaequalis și Monilia fructigena, mai eficiente în combaterea rapănului și moniliozei
sunt: Noris 75 WG 0,3-0,4 кg/ha cu eficiență biologică avantajoasă prin tratamente aplicate în
două reprize într-o perioadă de vegetație.
Conducător științific - conf. univ., dr. Alexei BIVOL
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CZU: 633.1:632.9
NOI CONTRIBUȚII ÎN STUDIEREA ȘI COMBATEREA DĂUNĂTORILOR
CULTURILOR DE CEREALE SPICOASE.
GHEORGE ROBU
student, Facultatea Horticultură, UASM
Grâul este considerat cultura agricolă cu cea mai mare suprafață cultivată pe plan mondial,
aceasta fiind de peste 220 milioane hectare. În țara noastră suprafața cultivată cu grâu este de cca.
25% din suprafața arabilă și 40% din suprafața semănată cu cereale.
Creșterea producției de grâu a fost posibilă prin aplicarea unor tehnologii care presupun
folosirea soiurilor de grâu cu mare capacitate de producție; lucrarea și fertilizarea solului, în funcție
de cerințele acestor soiuri; mecanizarea completă a lucrărilor, precum și prin măsuri de prevenire și
combatere a buruienilor, agenților patogeni și a dăunătorilor specifici. În condiții optime de
tehnologie și de favorabilitate cât și de capacitatea de producție a soiurilor, producția de boabe
variază în limite foarte largi:
După datele diferitor cercetători menționăm că dăunătorii culturilor spicoase sunt reprezentați
de o specie de Nematode și 41 specii de insecte dintre care din ordinile: Orthoptera (5 specii),
Thysanoptera (1 specie), Heteroptera (5 specii), Homoptera (3 specii), Hymenoptera (1 specie),
Lepidoptera (3 specii), Diptera (6 specii), Coleoptera (15 specii); iar dintre Vertebrate: Mamifere (2
specii).
Scopul și obiectivele cercetărilor a fost identificarea speciilor de coleoptere utile din culturile
de grâu și determinarea eficienței biologice a insecticidului Nocaut Extra, SC în combaterea
dăunătorilor grîului.
Materiale și metode. Cercetările au fost indeplinite în întreprinderea agricolă «Bobul de Aur»,
din nordul Republicii Moldova.Materialul entomologic a fost colectat prin diverse metode
accesibile și reconoscute la momentul actual. Experiențele ce țin de determinarea eficienței
biologice a preparatului Nokaut Extra, SC au fost îndeplinite în anul 2019, în concordanță cu
programul și contractul de colaborare dintre Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea
Produselor de uz Fitosanitar și a Fertilizanților și Universitatea Agrară de Stat din Moldova
În anul 2020, la cele 3 variante aufost colectate un număr de 6279 de exemplare aparținând la
un număr de 121 de specii de nevertebrate din culturile de grâu.La varianta , grâu consum netratat,
au fost colectate un număr de 2970 exemplare aparținând la un număr de 72 de specii; La varianta
numărul 2, grâu consum tratat, au fost colectate 1658 exemplare aparținând la un număr de 62 de
specii; La varianta numărul 3, grâu pentru sămânță au fost colectate 1651 de exemplare aparținând
la un număr de 72 de specii. În perioada de observații, un număr de 25 de specii au fost comune la
cele 3 variante, în timp ce un număr de57 specii au fost colectate la o singură variantă
experimentală. Cel mai mare număr de exemplare în anul 2020 au fost colectate la 13 specii. Cel
mai efectiv în combaterea dăunătorilor de cereale spicoase este insecticidul Nokaut Extra, SC, cu
norma de consum 0,1 l/ha, asigurând protecția grâului la 94,04 – 80,10% pe parcursul a 10-12 zile;
Preparatul Nokaut Extra, SC, cu norma de consum 0,05 l/ha, asigură reducerea densității
numerice a tripsului grâului (92,07– 87,70 %), gîndacului ovăzului (87,28 – 71,08%) ploșnițelor
cerealelor (91,32 – 82,00%) pe parcursul a 3-5 zile după tratamentul; În baza rezultatelor obținute
preparatul Nokaut Extra, SC, poate fi inclus în sistemul de protecție a grâului de toamnă.
Conducător științific: conf. univ., dr. Nichita CROITORU
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CZU: 634.8:632

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЧЕРНЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ВИНОГРАДА В
ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ХАУСТОВ ЕВГЕНИЙ
Докторант, ГАУМ
Представленные результаты исследований относятся к защите насаждений винограда
от фитоплазменной инфекции в Республике Молдова.
Цель исследованиясостояла в разработке рекомендаций по защите виноградных
плантаций от фитоплазменных заболеваний в Республике Молдова.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) Установить степень распространения фитоплазменных заболеваний на
насаждениях винограда во всех зонах его возделывания в Республике Молдова;
2) Идентифицировать фитоплазму возбудителя заболевания винограда;
3) Определить наличие и идентифицировать цикад-переносчиков фитоплазмы;
4) Выявить наличие растений-резерваторов фитоплазмы на плантациях винограда.
Идентификацию фитоплазмы и определение видового состава цикад проводили в
лаборатории Вирусологии и Фитосанитарного Контроля, НПИСВиПТ. Обследование
виноградников в период с 2017 по 2020 год проводили в рамках проекта “FLAVEDOR”,
организованного Национальным Бюро Винограда и Вина. Были использованы следующие
методы исследований: экспедиционный метод обследования плантаций винограда на
предмет поражения фитоплазменными заболеваниями; мониторинг цикад с помощью липких
ловушек, энтомологическим сачком и аспиратором. Идентификацию фитоплазмы проводили
методом ПЦР. Видовой состав цикад определяли с помощью микроскопа и определителя
Ануфриев Г.А., Емельянов А.Ф 1988 и Wilson M. R. &Turner, J. A. 2010.
В результате обследования более 1500 га насаждений винограда установлено наличие
фитоплазменных заболеваний во всех зонах возделывания этой культуры в Республике Молдова.
Поражение плантаций варьирует от 1 до 100%. Тестированием методом РСR 470 проб собранных
при обследовании плантаций винограда диагностирована фитоплазма группы столбура,
вызывающая заболевание Почернение древесины. В результате отлова цикад на насаждениях
винограда и близлежащих территориях, установлено наличие в РМ цикадки Hyalesthes obsoletus
(Signoret), Reptalus panzeri (Low),переносчики фитоплазмы Bois noir.
Тестированием проб сорных растений, собранных на плантациях винограда и
прилегающих к ним территориях, на наличие фитоплазменной инфекции, установлено
наличие фитоплазмы Почернение древесины во Вьюнке полевом, Горце вьюнковом, Мари
цельнолистной, Розе и Вязе. Данные растения являются резерваторами фитоплазмы.
На
основании
полученных
результатов
сформулированы
следующие
выводы:широкому распространению Почернения древесины на плантациях винограда в РМ
способствует наличие растений-резерваторов заболевания и цикадок-переносчиков с одной
стороны и изменение климата – с другой. Вследствие высоких температур и дефицита влаги
в почве, травянистые растения-резерваторы высыхают и становятся непригодными для
питания цикадки, что вынуждает насекомых переходить на другие источники питания,
одним из которых является виноградная лоза.Вироформные цикадки, питаясь соком
молодых и сочных побегов, инфицируют их фитоплазмой. Первые симптомы заболевания в
виде легкого хлороза на инфицированных побегах появляются в начале августа месяца.
Четкие характерные симптомы фитоплазмоза проявляются в конце августа в начале сентября
месяца. Таким образом, на плантациях винограда происходит естественное распространение
фитоплазмы Почернение древесины и увеличение количества поражённых заболеванием
кустов.
Научный руководитель – dr.,conf. cercet. Бондарчук Виктор
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CZU: 634.8:631.52:632.913
PERFECȚIONAREA TEHNOLOGIEI DE OBȚINERE A CLONELOR
FITOSANITARE DE VIȚĂ DE VIE

DUBCEAC MARCELA
doctorand an. 2, Facultatea Horticultură, UASM
Rezultatele cercetării prezentate se referă la elaborarea unor măsuri eficiente de combatere a
bolilor cronice la vița de vie.Scopul studiului a fost dezvoltarea și testarea în practică a unei
tehnologii eficiente pentru obținerea clonelor fitosanitare de vița de vie în Republica Moldova.
Scopul propus prevede următoarele obiective:
1. Evidențierea clonelor inițiale de viță de vie libere de simptome de boli cronice.
2. Optimizarea metodelor moderne de diagnosticare la prezența în stare latentă a bolilor
cronice și selectarea biotipurilor sănătoase.
3. Optimizarea și aplicarea metodei de tratare cu apă fierbinte a protoclonelor.
4. Multiplicarea accelerată prin cultura in vitroa clonelorsănătoase de viță de vie și inițierea pe
baza plantelor obținute plantația-mamă de categorie biologică «Prebază».
5. Testarea substratului „Biona-312” în condiții de cultură in vitro și in vivo cu scopul
minimizării pierderilor de plantule obținute.
Studiile s-au efectuat în Laboratorul de virusologie și control fitosanitar din cadrul
IȘPHșiTA. Ca materiale au fost utilizate coarde de viță de vie din soiuri autohtone, europene și de
selecție nouă prelevate din plantații de selecție și plantații industriale de viță de vie.
La realizarea cercetărilor s-au aplicat următoarele metode: prin metoda de observație vizuală
au fost relevați butași cu caracteristice valoroase și fără simptome vizibile de boală; testarea
materialului vegetal selectat la prezența bolilor virotice s-a realizat prin metoda ELISA-test, la
prezența fitoplasmelor prin metoda PCR-test, iar cancerul bacterian a fost diagnosticat prin metoda
microbiologică pe substrat semiselectiv Roy&Sasser; multiplicarea accelerată s-a realizat prin
metoda culturii in vitro, iar pentru aclimatizarea și multiplicarea plantulelor a fost testat substratul
pe bază de rășină „Biona-312”.
Rezultatele obținute: Pe perioada anilor 2018-2020, au fost selecționate164 biotipuri din 26
soiuri de viță de vie. Au fost depistate74 de biotipuri sau45,12% infectate cu A. vitis,GLRaV1,
GLRaV-3, GFLV, GFKV.Tratarea coardelor cu apăfierbinte la t 500-510C timp de 45 min. nu a
arătat efect negativ asupra viabilității butașilor cu doi ochi, ceea ce face posibilă utilizarea acestei
metode pentru a suprima infecțiile bacteriene și fitoplasmice, atât în scop terapeutic, cât și
profilactic. Au fost obținuteprin tehnicile de înmulțire in vitro dela 150 la 550 de plante de fiecare
soi timp de 6-7 luni, în baza cărora a fost înființată plantația-mamă de categorie biologică
«Prebază». Utilizarea substratului „Bionă-312” pentru micropropagarea clonelor fitosanitare poate
crește semnificativ eficiența microbutășiriiin vitro și rata de supraviețuire a plantulelor în condiții in
vivopână la95-100%.
Concluzii: Tehnologiaobținerii clonelor sănătoase de viță de vie include următoarele etape:
selectarea biotipurilor sănătoase prin metoda de observație vizuală, testarea de laborator pentru
infecția latentă a bolilor cronice, terapia cu apă fierbinte în scop profilactic și
terapeutic,multiplicarea accelerată prin cultura in vitro, cultivareaîn seră și plantarea în plantațiamamă de categoria biologică „Prebază”. Utilizarea acestei tehnologii a făcut posibilă obținerea a 20
de clone de viță de vie din 20 soiuri autohtone, de selecție nouă și europene, și înființarea plantațieimamă pe o suprafață de 1,24 ha.
Conducător științific- Bondarciuc Victor, dr., conf. univ.
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FACULTATEA MEDICINĂ VETERINARĂ
CZU: 504.42
OCEAN POLLUTION AND IMPACT ON FAUNA
DEMEANCIK VLADIMIR
1st year student, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Study, UASM
The study relates to the study of ocean pollution, as well as the impact of this pollution on
fauna and wildlife. Briefly described how to deal with this.
The purpose of the study is to analyze the living conditions of the inhabitants of the deep
sea. Analyze the contamination and the cause of it, and identify and eliminate it.
The research was conducted within the framework of online training, online negotiations of
informative sources (books, the Internet, magazines, posts).
In the course of the study, information about the impact of anthropogenic factors on the life
of the whale and sperm whale families was studied. It was also revealed what methods should be
used to combat these pollutants and how to prevent them. The topic of garbage spots in the ocean
and their appearance was touched upon.
The study focuses on avoiding the catastrophe of extinction of the living flora and fauna of
the ocean. Improving the attitude to nature and its inhabitants. To show what a destructive
anthropogenic factor can be. All these studies and conclusions show that humanity should fight
against this.
Scientific supervisor – Balanescu Savva, PhD in Veterinary Medicine, university lecturer
Language consultant – Urum Oxana, university assist.

CZU: 591.5
ANIMALS IN CAPTIVITY
1st year

LOGHINOVA VALERIA
student, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Study, UASM

The study relates to the study of animals in captivity to their situation and the solution of this
problem.
The purpose of the study is to find out the reason for the captivity of animals, to find an
opposition to these actions. Eliminate this problem and solve the issue of animal capture.
The research was conducted in the framework of online training, online negotiations of
informative sources (books, Internet, magazines, posts).
The study examined information about breeding animals in Moldova and other countries. About
how and how animals are taken captive. About life in captivity and the harmful effects of this
problem on animals.
The study is dedicated to the study of animals in captivity, about taming their lives. Limiting and
suppressing the survival instincts. About the harmful effect of this isolation on the animal itself.
About the problem itself and its solution.
Scientific supervisor – Balanescu Savva, PhD in Veterinary Medicine, university lecturer
Language consultant – Urum Oxana, university assist.
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CZU: 502.743:592/599
PROTECTION OF ANIMAL RIGHTS
ANHEL ALEXANDRA
1st year student, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Study, UASM
The study refers to the study of such material as animal rights. Their norms and the difference
in different countries.
The purpose of the study is to find out at what level animal rights are in different countries, to
identify the cause of violations and to establish what rights we have in Moldova.
The research was conducted within the framework of online training, online negotiations of
informative sources (books, the Internet, magazines, posts).
The study examined information about animal rights in different countries, about the problem
of animals in different countries, and about its solutions. Information was provided on animal rights
in the Republic of Moldova and how this problem can be solved.
The study focuses on the study of animal rights, improving the quality of their life in the
Republic of Moldova. Understanding their problems and helping to organize their solutions.
Scientific supervisor – Balanescu Savva, PhD in Veterinary Medicine, university lecturer
Language consultant – Urum Oxana, university assist.

CZU: 502.743:592/599
ENDANGERED SPECIES
TUTCAN STEPAN
1st year student, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Study, UASM
The research refers to species that is very likely to become extinct in the near future.
The goal of the study was to understand why species become extinct and to examine human
influence on this problem.
The study was elaborated in frame of the Preclinical department of Faculty of Veterinary
Medicine using descriptive and observational methods.
During the research there was investigated that there are a lot of animals are in danger to
become extinct, like African and Indian elephants or giant pandas and the biggest part in that
problem plays human. Fortunately, nowadays there are a lot of organizations like WWF which
protect endangered species and animals in general.
The research focuses to encourage people to change their attitude to animals, because one day
it will lead to death of many species of animals. We need to help animals, not to kill.
Scientific supervisor – Balanescu Savva, PhD in Veterinary Medicine, university lecturer
Language consultant – Urum Oxana, university assist.
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CZU: 636.7:611.7
BIODINAMICA MUSCULATURII REGIUNII COXOFEMURALE LA CÂINI
ANTONINA DUMITRIU
doctorandă, Școala doctorală a PIÎCA, UASM
Biodinamica este importantă pentru a înțelege mecanismul producerii patologiei articulației
coxofemurale, aducând de asemenea o perspectivă valoroasă diagnosticului si tratamentului.
Articulația coxofemurală sau articulația șoldului este una din cele mai robuste articulații ale
corpului, sensibilă la încărcare, mai ales dacă există anomalii axiale, îmbinând stabilitatea cu
mobilitatea, datorită combinației dintre o capsulă articulară foarte rezistentă și ligamentele acesteia.
Scopul lucrării servește drept fundament pentru înțelegerea și evaluarea deficiențelor
musculo-scheletice, ce implică nu doar șoldul dar și bazinul, oferind o imagine de ansamblu a
cunoștințelor anatomice si biomecanice, ce sânt în strictă concordanță cu cunoașterea cinematicii, a
încărcăturii fiziologice din timpul static și dinamic, și a forțelor mecanice ce acționează asupra
articulației șoldului.
Articulaţia coxofemurală este o articulația sinovială, sferoidală tipică (enartroză) cu trei axe
de mişcare, foarte importantă în statică şi locomoţie, în care se produc următoarele mișcări: flexie extensie, abducție - adducție, circumducție și rotație internă - rotație externă. Astfel, geometria
șoldului permite mișcarea în toate direcțiile. Baza înțelegerii patologiei sale o reprezintă
cunoașterea perfectă a structurii interne, interpretarea anatomiei și biomecanicii articulare,
împărțind structura articulației în următoarele componente:
- Suprafeţele articulare sau șoldul osos-articular: Capul femural (prezintă foseta capului
femural);acetabulul (cu suprafaţa articulară şi fosa acetabulului); sprânceana cavității acetabulare cu
un burelet fibrocartilaginos acetabular ( care sare peste incizura acetabulară formând ligamentul
acetabular transvers care transformă incizura respectivă în gaură);
- Șoldul ligamentar cu mijloace de unire/structuri intraarticulare :Capsula articulară - este
foarte puternică, reprezentată de un manşon conoid cu baza mare de inserție pe coxal şi baza mică
pe femur. Mușchii tensori ai capsulei articulare sunt reprezentați dorsal de - m. gluteu profund,
ventral - obturatorul intern, caudal - m. gemeni și cranio-medial - mușchiul iliopsoas.
Ligamentele pericapsulare, sunt structuri tisulare moi, cu rol în conexiunea dintre suprafețele
osoase. Ligamentul capsular este simplu și nu prezintă întărituri speciale. Ligamentul capului
femural care se inseră în centrul capului femural și în fundul cavității acetabulare, este acoperit de o
membrană sinovială. Acesta conține suport hrănitor dar nu contribuie într-un mod semnificativ la
stabilitatea articulației.
- Șoldul muscular cu structurile extraarticulare, de mișcare: Cei 18 mușchi ce traversează
articulația șoldului asigură atât mobilitatea privită triplanar cât și stabilitatea articulaţiei, fiind
asigurată de trei categorii de factori. Factorii osoşi reprezentaţi de:coaptarea suprafeţelor articulare
și oblicitatea axului articular, factorii ligamentari șifactorii musculari. În staţiune bipodală echilibrul
este menţinut de antagonismul între abductori şi adductori. Analiza musculară trebuie făcută în
funcție de orientarea spațială și în raport cu axele de rotație de la nivelul șoldului.
Concluzii: Structurile osoase sunt suficient de ușoare, pentru a permite mișcări cu un consum
redus de energie, suficient de rigide pentru a construi pârghii adecvate forțelor musculare și
suficient de puternice pentru a suporta sarcini obișnuite, fără a se rupe. Cunoașterea gradului de
mișcare al unei articulații sau a valorii forței unui mușchi de a executa mișcarea unui segment este
absolut necesară atât în stabilirea unui diagnostic funcțional cât și în evaluarea eficacității
tratamentului.
Conducător științific- dr. hab., prof. univ., Valeriu ENCIU
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CZU: 619
ROLUL MEDICAL, ECONOMIC ȘI SOCIAL AL MEDICINEI VETERINARE
GHIUMIUȘLIU CORINA
studentă an. 1, Facultatea Medicinǎ Veterinarǎ, UASM
Medicina veterinară cuprinde ansamblul de activități veterinare desfășurate pe plan medical,
social și economic. Importanța activității sanitare veterinare consistă din aceea că, prin aplicarea
măsurilor de prevenire și combatere a bolilor, contribuie direct la apărarea și menținerea stării de
sănătate a animalelor.
Scopul acestei lucrării constă în studierea rolului medicinei veterinare în contextul medical,
economic și social.Au fost aplicate metode de cercetare teoretice, cum ar fi: analiza și sinteza
literaturii de specialitate, studiul bibliografic etc.
Medicina veterinară aduce aport semnificativ în tratarea maladiilor animalelor și a bolilor
comune omului și animalelor. Deosebit de importante sunt câteva aspecte legate de rolul și
contribuția medicinei veterinare la îmbunătățirea sănătății publice. Sănătatea publică veterinară
este acea parte a sănătății publice al cărei obiectiv este aplicarea cu competență a cunoștințelor și
resurselor medicinei veterinare pentru protecția și ameliorarea sănătății oamenilor. Medicina
veterinară influențează starea sănătății publice prin următoarele aspecte: prevenirea malnutriției,
îmbunătățirea metodelor de luptă împotrivă diferitor maladii, protecția salubrității alimentelor.
Medicina veterinară este implicată direct în sănătatea fizică și mentală a omului. Punctele
de vedere cu privire la natura pozitivă a beneficiilor psihologice ale deținerii animalelor de
companie au fost exprimate încă din 1881 într-o carte a lui Walter Gregor intitulată Notes on the
Folk-Lore of the North-East of Scotland. Prima abordare modernă a psihoterapiei orientate către
animale de companie este în general atribuită unei lucrări publicate de Boris M. Levinson în
numărul din 1962 al Revistei de igienă mentală. Titlul acestei lucrări inovatoare a fost „Câinele ca
co-terapeut”. Un număr tot mai mare de autori au confirmat ulterior constatarea generală a lui
Levinson că animalele de companie au un efect pozitiv semnificativ asupra sănătății generale a
oamenilor. Cercetări suplimentare au stabilit o listă impresionantă de beneficii pentru sănătatea
omului de la animalele de companie, inclusiv scăderea tensiunii arteriale și îmbunătățirea stării
generale de sănătate a pacienților cu cancer, depresie, anxietate, autism, boala Alzheimer, demență
și multe alte afecțiuni.
Din punct de vedere economic, activitatea sanitară veterinară are o importanță deosebită,
prin aportul pe care îl aduce la fundamentarea și aplicarea tehnologiilor industriale de creștere a
animalelor etc. Prin atributul de garant guvernamental, a indemnității efectivelor de animale și a
produselor de origine animală, precum și a salubrității acestora din urmă, medicul veterinar joacă
un rol de seamă în derularea exportului.
În concluzie, putem menționa că medicina veterinară este implicată direct în viața socioeconomică a statului, contribuind indiscutabil şi la bunăstarea psihologică a omului.
Conducător ştiinţific - dr. hab.,prof.univ. Macari Vasile
Consultant limbă -dr.,conv.univ. Cozari Ana
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CZU: 619:614.31:637.5’64
VALOAREA NUTRITIVĂ A CĂRNII DE PORC
ÎN ASIGURAREA SECURITĂȚII ALIMENTARE
VALENTINA STICI
doctorandă, Şcoala doctorală a PIÎCA, UASM
Rezultatele prezentate în lucrare se referă la asiguarea și menținerea cantității de carne de porc
la nivelul de consum al populației Republicii Moldova în dependență de valoarea nutritivă a acestui
produs dar și în dependență de efectivele de suine și producția materiei prime în toate tipurile de
gospodării din țara noastră.
Asigurarea adecvată a alimentelor de origine animală pentru satisfacerea necesităților
locuitorilor țării este posibilă doar prin strategii de protecție și susținere a sectorului zootehnic.
Astfel, scopul cercetării constă în determinarea capacității nutritive a cărnii de porc în vederea
menținerii unei vieți active și sănătoase a populației.
Pentru realizarea scopului au fost înaintate următoarele obiective:
- evaluarea valorii nutritive și biologice a cărnii de porc;
- determinarea producției de carne de porc în Republica Moldova, precum și a efectivelor de
suine în toate tipurile de gospodării din țară în perioada anilor 2010-2019,
- evaluarea prognozei de posibilitate a asigurării producției de carne de porc pe cap de
locuitor.
Cercetările au fost realizate în baza analizei datelor oficiale oferite de Biroul Național de
Statistică privind evoluția sectorului zootehnic al Republicii Moldova. Astfel, s-a analizat dinamica
creșterii efectivelor de suine și producția cărnii de porc pe cap de locuitor pentru perioada anilor
2010-2020.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că consumul de carne de porc pe cap de locuitor (în
gr/zi ) are o creștere ușoară pînă în anul 2016 cu valori de 84,1 gr/zi, urmat de o scădere bruscă cu
18% (în anul 2017, din cauza focarelor de gripă porcină africană). În următorii 2 ani se observă o
creștere moderată prin înbunătățirea situației.
Din păcate, cultura, tradițiile și stilul de alimentație specific regiunii noastre a capătat obiceiul
de a consuma carnea de porc mai mult după gust în cantități mare și mai puțin după necesarul zilnic
de nutrienți. Potrivit valorii nutritive a cărnii de porc, s-a constatat că o porție de carne de 100g
oferă aproximativ jumătate din necesarul zilnic de proteine al unei persoane adulte. Consumul
mediu de carne pe an și cap de locuitor înregistrat în Republica Moldova (26-27 kg/locuitor/an) este
sub media europeană (33-34 kg/locuitor/an).
Totuși, ținând cont de consumul de cantitate de proteină pe zi, securitatea alimentară la moment
nu poate fi asigurată numai din contul rezervelor existente ale statului.
Conducător științific - dr.hab, prof. univ., ENCIU Valeriu
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CZU: 619:614.7
OBSERVAȚII PRIVIND MICROFLORA AERULUI ÎN LABORATOR
ÎN CONDIȚII DE PANDEMIE
RAILEANU LUDMILA
studentă, an. 6, facultatea Medicină Veterinară, UASM
Scopul actualei lucrări a fost cercetarea microflorei aeriene bacteriene în laboratorul de
microbiologie în condiții de pandemie înainte și după dezinfecție până la sosirea studenților și după
plecarea acestora, folosind dezinfectantul universal ”Aist”.
Aerul constituie factorul esenţial al vieţii. Oxigenul este elementul indispensabil vieţii,
proceselor metabolice care se desfăşoarăîn organism. Dioxidul de carbon joacă un rol deosebit prin
faptul, că este excitantul fiziologic al centrului respirator şi substanţa de bazăîn procesul de
fotosinteză.Corpurile străine (pulberile şi microorganismele) şi gazele întâmplătoare pot influenţa şi
ele viaţa oamenilor și a animalelor. Fenomenele meteorologice care au loc în atmosferă pot
influenţa direct sau indirect sănătatea viețuitoarelor. Oamenii și animalele elimină microorganisme
atât pe cale respiratorie, cât și prin secreții și dejecții, care, în urma uscării, devin sursă de praf care,
în majoritate, conțin germeni.
Materiale şi metode folosite. Cercetărie microbiologice au fost efectuate prin metoda de
investigare Koch prin recoltarea aerului prin metoda sedimentării pe plăcile bacteriologice cu
mediul geloză. După expirarea aerului din laborator până la sosirea studenților și după plecarea
acestora, plăcile au fost incubate timp de 24 ore la temperatura 37 grade în termostat, după care au
fost însămînțate pe parcursul a 24 ore la temperatura optima a laboratorului şi la lumina solară
pentru a se permite dezvoltarea pigmentului speciilor bacteriene, în scopul identificării acestora.
Concomitent au fost estimate coloniile microbiene, s-a studiat aspectul bacteriologic, cultural şi a
fost calculat numărul total de germeni din coloniile estimate caracteristice microforei aerului.
Rezultatele obţinute. Cercetările, privind microflora aeriană a laboratorului de microbiologie
a constituit variați indici bacterieni până la sosirea studenților în laborator unde numărul de colonii
bacteriene arobe a constituit pe diverse plăci cu pasaje: 32; 23; 45 și 52 și după plecarea acestora
din laborator unde numărul de colonii microbiene a constituit pe diverse plăci cu pasaje: 35; 48; 28
și 82, după dezinfectarea laboratorului cu dezinfectantul Aist, constituind: 29; 31; 12 și 11 colonii
microbiene. Prin urmare rezultatele obținute denotă valoroase rezultate microbiologice a
microflorei aeriene costituite de diferiți indici cantitativi microbieni aerieni a laboratorului de
microbiologie studiat bacteriologic, determinând o concentraţie mai înaltă a numărului de germeni
aerieni după plecarea studenților din laborator.
Concluzii.Investigaţiile microbiologice denotă aspecte bacteriologice şi bacterioscopice
caracteristice numărului de colonii bacteriene 11 şi 82.Considerăm, că importanţa poluării aerului
prezintă aspecte importante , privind atât organismul animal cât și uman şi trebuie de
conștientizat,că viețuirea într-un mediu înconjurător sănătos constituie punctul forte în profilaxia
diferitor infecţii transmise prin intermediul microflorei aerului. Cercetările microbiologice ale
aerului au determinat aspecte, privind investigarea aerului în cadrul laboratorului didactic al
UASM, confirmând o încărcătură bacteriană prielnică din punct de vedere microbiologic.
Conducător ştiinţific: dr.,conf. univ., Golban Rita
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CZU: 619:614.31:637
IMPORTANȚA CONTROLULUI REZIDUURILOR DE MEDICAMENTE
ÎN PRODUSELE DE ORIGINE ANIMALĂ
SVETLANA BURLACU
doctorandă, Școala doctorală a PIÎCA, UASM
În prezent, sectorul de creștere a animalelor și păsărilor folosește pe scară largă
medicamentele veterinare în scop de prevenire a infecțiilor de orice natură. Politica și strategia
statului pentru perioada anilor 2018-2022 presupune implementarea continuă a programelor de
supraveghere și controlul activității în domeniul zootehnic în vederea utilizării necorespunzătoare a
substanțelor medicamentoase.
Legislația în vigoare servește ca bază a controlului și stabilește regulile, criteriile, modul și
metodele de examinare. Realizarea programelor anuale de monitorizare au ca scop detectarea
prezenței în materia primă și în produsele finite a reziduurilor de substanțe neautorizate și a
medicamentelor peste limitele admise. Programele date au menirea nu doar de controlul nivelului
de siguranță a alimentelor consumate în țară, dar și sunt ca obiective pentru posibilele exporturi
inițiate în tările de interes cu comert international.
Rezultatele prezentate se referă la: importanța implementării programului de control a
reziduurilor de medicamente veterinare în carnea de pui broiler și ouă de găină.
Scopul lucrării este: elaborarea modului și stabilirea criteriilor programului conform cerințelor
legislației în domeniu.
Pentru realizarea scopului au fost înaintate obiectivele:
- analiza cerințelor și stabilirea cantităților pe grupele de substanțe ce urmează a fi evaluate
- definirea numărului de eșantioane pentru obiectele cercetării (carne de pui broiler, ouă de
găină)
- stabilirea grupelor și substanțelor care urmeaza a fi cercetate.
Cercetările au fost realizatela Departamentul Siguranța Alimentelor și Sănătate Publică a
Facultății de Medicină Veterinară și Știința Animalelor.
Au fost folosite următoarele metode de cercetare: studiul și analiza documentelor legislative Hotărâri de Guvern ale RM, Directive și Regulamente ale Uniunii Europene.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat:
Pentru programul de monitorizare a reziduurilor în carnea de pui broiler se vor recolta minim
câte un eșantion la fiecare 200 de tone de producție anuală și se vor cerceta câte 100 eșantioane
pentru fiecare grupă de substanțe dacă cantitatea anuală totală a fiecărei categorie de păsări este de
5000 tone. Din numărul total de probe recoltate în cadrul programului – câte 50% se vor examina
substanțele din grupa A și B, inclusiv câte 30% grupele B1 și B2, 10% - grupa B3.
Pentru programul de monitorizare a reziduurilor în ouă de găină se vor recolta câte un
eșantion la fiecare 1000 de tone de producție anuală sau minim 200 de mostre.
Din numărul total de probe recoltate în cadrul programului – 70% se vor examina substanțele
din grupa A6, B1 și B2(b), celelalte 30% vor fi examinate conform cerințelor stabilite de
Autoritatea Competentă, dar trebuie să fie incluse și substanțe din grupa B3(a).
Conducător științific - dr.hab, prof. univ., ENCIU Valeriu
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FACULTATEA CADASTRU ȘI DREPT
CZU: 332.364:34
RELAȚIILE FUNCIARE ACTUALE ÎN CADRUL FORMELOR
ORGANIZATORICE JURIDICE
RUSLAN COȘERU
student an. 4, Facultatea Cadastru și Drept, UASM
Rezultatele prezentate: Reforma relaţiilor funciare în agricultură a avut ca scop principal privatizarea
pământului şi a altor bunuri agricole, implementarea relaţiilor funciare de piaţă. La rândul său, privatizarea
terenurilor agricole a scos la suprafaţă o problemă importantă a reformei funciare.
Formele organizatorico - juridice a întreprinderilor agricole bazate pe proprietatea publică (de stat)
asupra mijloacelor de producţie (inclusiv a terenurilor), nu pot fi aplicate în condiţiile proprietăţii private.
Scopul cercetării: Studiul „Relațiilor funciare actuale în cadrul formelor de organizare a raionului
Soroca” a fost elaborat în scopul dezbaterii tematice a relațiilor funciare actuale, dezvoltarea formelor de
organizare juridică pentru comunitatea de afaceri, cercetători şi factori decizionali. Cercetarea curentă a
urmărit înțelegerea proceselor care au stat la baza dezvoltării relațiilor funciare rurale în raionul Soroca,
analiza fondului funciar şi componenţa lui, evoluţia sistemului de relaţii funciare în cadrul raionul Soroca şi
perspectivele în dezvoltarea relațiilor funciare.
Spre deosebire de întreprinderile corporative, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) prelucrează
preponderent terenuri proprii. Întreprinderile mici au o semnificaţie deosebită pentru economia rurală.
Acestea generează venituri pentru cea mai mare parte a populaţiei rurale şi au un rol demono-polizator în
structura agenţilor economici din agricultură.Suprafaţa totală a întreprinderilor bazate pe principii asociative
a atins dimensiunile maxime şi la momentul actual se află într-o stare de stabilitate. Suprafaţa medie a unei
întreprinderi este de 212 ha.Suprafaţa totală a terenurilor arendate se află într-o cădere uniformă atunci cînd
suprafaţa terenurilor proprietate privată se află în creştere.Suprafaţa plantaţiilor de livezi în cadrul terenurilor
arendate se află într-o cădere uniformă. În cadrul terenurilor proprietate privată se află în creştere. Fondatorii
investesc mai mult în suprafeţele terenurilor ce le aparţin.
Tendinţele stabilite, cînd procesul de intensificare a utilizării terenurilor proprietate privată depăşeşte
cu mult intensificarea utilizării terenurilor arendate au la baza lor „interesul economic” care este mai puternic
în condiţiile proprietăţii private.
Gospodăriile ţărăneşti, începînd cu etapa iniţială a formării lor şi pînă în prezent, din punctul de vedere
al politicii fiscale, de subvenţionare, al suportului organizatoric, cadrului juridic, etc. s-au aflat în condiţii mai
puţin favorabile decât alte forme organizatorico - juridice.
Pe întreaga perioadă suprafaţa totală a gospodăriilor ţărăneşti s-a aflat într-o tendinţă de diminuare lentă,
dar stabilă.
Concluzii:S-a demonstrat existenţa unor dimensiuni optimale în cadrul formelor organizatorico - juridice.
Creşterea suprafeţei totale a gospodăriilor cu suprafaţa medie mai mare de 10 hectare demonstrează existenţa
unor parametri optimali.Ponderea plantaţiilor de vii şi livezi în cadrul gospodăriilor ţărăneşti este mult mai
mare decât în cadrul altor forme organizatorico - juridice. Totodată, în cadrul gospodăriilor ţărăneşti, cu o
suprafaţă mai mare de 10 ha, suprafaţa plantaţiilor de vii şi livezi creşte. Acest fapt demonstrează că: majorarea suprafeţelor gospodăriilor ţărăneşti se efectuează din contul terenurilor libere de plantaţii,
amenajări etc.;-majorarea suprafeţelor de vii şi livezi se efectuează din contul investiţiilor proprietarilor.
Recomandări:Perfecţionarea actualei baze legislative în direcţia optimizării politicilor funciare;Diminuarea
complexităţii procedurilor de înregistrare şi diminuarea costurilor tranzacţiilor funciare;Oferirea
stimulentelor pentru încurajarea achiziţiei terenurilor agricole;Realizarea unui echilibru între investiţiile
publice şi private în agricultură;Evaluarea complexă a resurselor fondului funciar, crearea sistemului
informaţional.
Conducător științific –dr., conf. univ., Botnarenco Ion, dr. ing., asis. univ. Zubco Efim
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CZU: 332.3
CADASTRU 2034: O VIZIUNE DE VIITOR A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI
CADASTRAL
SAVCA TATIANA
student an. 2, Facultatea COT, UASM
Cadastrul a însemnat, în decursul timpului, activitatea umană de inventariere a resurselor
funciare, pentru stabilirea impozitelor. În epoca contemporană, cadastrul și-a lărgit domeniul de
aplicare, astfel că reprezintă evidența tehnică, economică și juridică a tuturor bunurilor imobile.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
1. Studierea amănunțită despre viziunea cadstrului 2034;
2. Funcționalitatea și utilizarea mai ușoră în viitor a cadastrului;
3. Accesarea și funcționalitatea mai ușoară a cadastrului pentru clienți;
Așteptările Cadastrului 2034 prevăd ca sistemul cadastrului modern pe care noi îl cunoaștem
astăzi nu va îndeplini așteptările comunității în viitor. Putem deja vedea un decalaj în ceea ce avem
și ceea ce vom avea nevoie. Revendicările sociale se vor schimba substanțial în următorii 20 ani ca
urmare a noilor tehnologii ,a schimbării mediului înconjurător și a influienței sociale și politice.
Cadastru 2034 va răspunde acestor schimbări și provocări care le reprezintă. Anume Cadastru 2034
se bazează pe realizările cadastrului 2014 și anume în crearea cadastrelor digitale și continua
drumul prin legarea sau conectarea informației cadastrale cu interese sociale și juridice mai largi
despre pămînt.
Scopul Cadastrului 2034 este de a stabili o informație unica despre așteptările comunității
și ceea ce Guvernul va emite în viitor. Cadastru 2034 este destinat sa ghideze evoluția sistemelor
jurisdicționale și să asigure o abordare coordonată și coerentă pentru planificarea pe viitor a
legislației, standartelor și modelelor de cercetare. Fiecare jurisdicție va utiliza această strategie de
un înalt nivel pentru a obține atingerea obiectivelor din planificările unice. Aici se include Noua
Zelandă care împartășește aceeași viziune deși are un mediu fizic și administrativ diferit.
Obiectivul Cadastru 2034 este de a identifica în cazul în care informațiile actuale se ridică la
înălțimea așteptărilor consumatorilor de astăzi, și consideră scenariile de utilizare care vor declanșa
nevoile în schimbare în viitor. Intenția este de a capta tendințele și să articuleze viziunea a ceea ce
comunitatea va necesita sistemului nostru cadastrale în viitor.
Sistemul cadastral pentru viitor este conceput ca fiind extrem de influient ca parte a
sistemelor de asistare a deciziei de mâine, alimentarea terenurilor și managementul proprietății
imobiliare, dezvoltare și investiții.
Acest lucru va necesita proprietate și toate celelalte interese de pe terenurile care urmează să
fie gestionate într-o manieră integrată.
Concluzii și recomandări:
1. Realizarea viziunelor comune pentru toate jurisdicțiile, industriei și mediul academic
2. Stabilirea principii durabile pentru a păstra componente esențiale ale sistemului cadastral peste
orar.
3. Exprimarea obiectivelor necesare pentru a realiza o abordare coerentă și coordonată la
transformarea infrastructurii cadastrului australian in urmatorii 20 de ani.
4. Indentificarea rezultatele necesare care vor ghida sistemul Guvernamental, dezvoltarea politicii,
standarde, programe de cercetare și proiectarea sistemelor viitoare.
5. Recomandarea acțiunilor și inovațiilor care vor conduce la realizarea viziunii noastre spre viitor.
Conducător ştiinţific -dr., conf. univ., Botnarenco Ion
dr. ing., asis. univ. Zubco Efim
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CZU: 343
APLICAREA PRINCIPALELOR MIJLOACE DE CORIJARE
A CONDAMNAŢILOR ÎN SCOPUL RESOCIALIZARII LOR
STEPANENCO MIHAIELA
studentă an. 2, Facultatea Cadastru și Drept, UASM
Rezultatele prezentate se referă la realizarea pozitivă a resocializarii condamnaților.
Scopul cercetărilor este analiza unde pregătirea pentru liberare a deţinuţilor şi asistenţa la o ușoară
integrarea socială a acestora, duce la o micșorare a cazurilor de infracțiuni, sau la lipsa faptelor foștilor
deținuți ce duc la recesive.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
1. Crearea Centrelor de Justiție Comunitară;
2. Pregătirea pentru liberare a dețunilor;
3. Asistența la integrarea socială a deținuților;
4. Stabilirea sarcinilor ale consilierului de pregătire pentru liberare a condamnaților;
5. Determinarea aspectelor psihologice ale resocializarii condamnaților.
Cercetările au fost realizate de Centrele de Justiţie Comunitară care au fost create la iniţiativa
Institutului de Reforme Penale primul fiind în oraşul Ungheni. La inițiativa persoanelor cu studii juridice,
psihologice, in domeniul asistenței sociale au fost eloborate programele de tratament a infractorului unde
condiția esențială a tratamentului este necesitatea colaborării delicventului la transformarea propriei
personalități indiferent dacă se desfășoara în mediul liber, semi-liber sau închis(în penitenciar)
tratamentul este individualizat în funcţie de diagnosticul pus fiecărui subiect şi utilizează metodele
terapeutice, psiho-pedagogice, psiho-terapeutice, psihanalitice etc. În criminologia clinică, principala
metodă de tratament este psihoterapia. Psihoterapia se bazează pe teorii ale psihologiei normale,
patologice şi sociale, care pot fi utilizate în scopul de a trata tulburări în etiologia cărora apar, cu
preponderenţă, factori psihosociali. Această metodă constă în stabilirea unei relaţii speciale de
comunicare verbală între terapeut și delicvenți, luați individual ori în grup.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că comparîndu-se grupurile de delincvenți care au fost
tratați şi grupurile care nu au beneficiat de un astfel de tratament, în ambele cazuri nivelul recidivei a fost
acelaşi. Aartinson Robert afirmă că înafară de un mic numar de excepții izolate, eforturile realizate pentru
reintegrarea delincvenţilor care au fost studiaţi, nu au avut un efect considerabil pentru recidivă față de
rezultatele obținute prin tratament sau prin măsurile de reeducare, ca bază de control a crimei. Reinserția
socială a individului care a comis un act infracţional, reprezintă o alta latură a criminologiei de tratament.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări: nu este
suficient doar dorința și eforturile persoanelor responsabile de tratament și a infractorilor, este necesar ca
și persoanele din mediul apropiat al deținutului sa fie gata să dea o mînă de ajutor, sau un sfat dacă este
necesar.
Conducător ştiinţific – dr.,conf. univ. Ciurcă Angela
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CZU:528.7
UTILIZAREA DATELOR SPAȚIALE CU APLICAȚIA
QGIS DE LA DIFERITE ENTITĂȚI
SAVCA TATIANA
student an. 2, Facultatea Cadastru și drept, UASM
QGIS este un sistem geografic informațional cu sursa deschisă popular, cu capacități avansate.
Acest sistem e utilizat pentru a crea, stoca, a analiza și prelucra informații distribuite spațial printr-un
proces computerizat. Tehnologia QGIS poate fi utilizată în diverse domenii științifice cum ar fi:
managementul resurselor, studii de impact asupra mediului cartografiei, planificarea rutelor etc.
Lucrările la QGIS au început în mai 2002, iar în iunie același an, a fost creat un proiect pe site-ul
SourceForee. Scopul creării QGIS a fost de a face utilizarea sistemelor de informații geografice ușor de
înțeles pentru utilizator. Interfața Quantum GIS a fost creată cu ajutorul instrumentului QT.
Bazându-ne pe principiile infrastructurii naționale de date spațiale care este ceva nou pentru
Republica Moldova și care tinde a fi în viitor mai mult utilizabil în procesul creării datelor spațiale și
partajării acestora între diferite entități publice a statului și subiecți cointeresați de date spațiale. Această
evoluție a infrastructurii care este în Uniunea Europeană și care Moldova cu pași siguri o implementează,
permite analiza datelor spațiale existente și crearea a noilor seturi de date prin servicii de rețea.
Scopul meu a fost să analizez diferite date spațiale de la diferite entități publice prin analizarea
metadatelor și conectarea prin servicii de rețea (protocolul WMS) la diferite geoportaluri tematice.
Pentru realizarea acestui scop propus au fost înaintate următoarele obiective:
1.Studiul apariției QGIS;
2.Funcționalitatea și utilitatea programului
3.Utilizarea programului în practică
Am arătat ca exemplu crearea a patru seturi de date spațiale necesare pentru administrarea mai
eficientă a autorității publice locale a satului Mitoc cu ajutorul soft-ului QGIS care este open-source
(absolut gratis) și ne permite colectarea datelor spațiale precum și crearea unei baze de date, cum ar fi
administrarea obiectelor social culturale, ținerea la zi și repararea drumurilor locale, extinderea fondului
forestier în proporție cu numărul de populație, evidența pășunilor ( ca exemplu pentru monitorizarea
ocupării abuzive de către deținătorii de terenuri agricole private la marginea pășunilor). Aceste date
spațiale au fost create pe principiul Sistemului Informațional Geografic oferind date atributive necesare
pentru clasificarea obiectelor identificate. Aceste date spațiale create în format vector pot servi ca un mare
ajutor la prevenirea situațiilor
excepționale în cadrul satului Mitoc.
În cadrul satului Mitoc pot fi create multe alte date spațiale prin acest principiu aplicat pentru cele
patru seturi de date spațiale create noi prin serviciile de rețea a entităților publice responsabile de datele
spațiale de referință, precum ar fi: rețeaua de canalizare, sisteme de aprovizionare cu apă, rețeaua de
aprovizionare cu gaz natural, sistemul de irigare, rețeaua electrică, rețele de telecomunicații, etc.
Un alt scop al meu a fost crearea metadatelor pentru seturile de date spațiale noi create și
publicarea lor pe geoportalul INDS, deoarece aceasta este primordială până în anul 2021 ca Republica
Moldova să creeze pentru toate seturile de date spațiale și serviciilor de rețea. Aceste date spațiale create
noi trebuie sa fie publicate pe un portal tematic pentru a fi utilizate de alte entități publice. Datele spațiale
create vor fi de folos pentru planificarea investițiilor locale cât și investițiilor externe pentru dezvoltarea
localității în ansamblu
Concluzii și recomandări:
1. Introducerea cursurilor obligatorii în domeniul informatizării.
2. Informatizarea societății în ceea ce privește accesarea bazelor de date.
3. Instruirea specialiștilor în domeniul informatizării și computerizării.
Conducător ştiinţific – asis. univ., Popescul Sergiu
șef adjunct Direcția Geodezie Cartografie și Geoinformatică,
Agenția Relații Funciare și Cadastru, Danii Ivan
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CZU: 631.155.6
SUBVENȚIONAREA: UN FACTOR IMPORTANT
ÎN DEZVOLTAREA DOMENIULUI AGRICOL
LUNGU CORINA
studentă an. 3, Facultatea Cadastru şi Drept, UASM
Rezultatele prezentate se referă la dinamica subvenționării în Republica Moldova în baza
indicatorilor principali.
Scopul cercetării constă în analiza și elaborarea propunerilor privinddezvoltarea eficientă a
dezvoltării domeniului agricol.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
- Îmunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural
- Asigurarea gestionării dezvoltării durabile a resurselor naturale în agricultură.
- Creșterea competitivității sectorului agroalimentar, prin restructurarea și modernizarea
pieței.
Pentru modernizarea sectorului agrar urmau a fi subvenţionate activităţile investiţionale legate
de crearea unităţilor de procesare şi manipulare a producţiei agricole, dotarea cu tehnică şi utilaj
agricol, crearea infrastructurii de colectare a produselor agricole, asigurarea cu materie primă
agricolă, înfiinţarea plantaţiilor multianuale, unităţilor de producere a materialului semincer, săditor
şi reproductiv, dezvoltarea sferei serviciilor în agricultură.
Politica de dezvoltare rurală are o contribuție substanțială la economia agricolă și la
mijloacele esențiale de trai din mediul rural în diverse moduri. Această politică sprijină investițiile,
consolidarea cunoștințelor, organizarea lanțului de aprovizionare, protecția mediului și acțiunile
climatice.
Programele de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2021 pornesc de la acest aspect și
extind dispozițiile referitoare la inovare și gestionarea riscurilor. o expunere mai mare la piață a dus
la riscuri mai ridicate în privința volatilității prețurilor și la o presiune tot mai puternică asupra
veniturilor. Riscurile își au sursa și în schimbările climatice, în frecvența crescută și gravitatea mai
accentuată care le sunt asociate acestora a fenomenelor extreme și în crizele sanitare și fitosanitare
mai dese care afectează bunurile agronomice.
Deși fermierii, în calitatea lor de antreprenori, sunt în ultimă instanță cei responsabili de
conceperea propriilor strategii în cadrul exploatației, este important și să se instituie un cadru solid
pentru sectorul agricol, în scopul de a se preveni riscurile și crizele sau de a se găsi soluții la
acestea, obiectivul urmărit fiind creșterea rezilienței sectorului și, în același timp, oferirea
stimulentelor potrivite care să atragă investiții private.
Concluzii și recomandări:
1. Reînnoirea generațiilor ar trebui să devină o prioritate a unui nou cadru de politici. În
scopul de a se înmulți oportunitățile de învățare în străinătate pentru tinerii care trăiesc în zone
rurale, ar trebui consolidate posibilitățile de schimburi Erasmus pentru tinerii fermieri.
2. Mai mult, ar trebui să se analizeze modul în care pot fi mai bine exploatate posibilitățile
existente în ceea ce privește gestionarea riscurilor, de exemplu prin utilizarea indicilor pentru
calcularea pierderilor de venit ale fermelor, reducându-se birocrația și costurile.
3. Este necesar:
 de a promova un sector agricol inteligent și rezilient;
 de a intensifica grija față de mediu și acțiunile climatice și de a contribui la realizarea
obiectivelor în domeniul mediului și al climei;
 de a consolida structura socioeconomică a zonelor rurale
Conducător științific – dr., conf. univ. Botnarenco Ion,dr., ing. asist. univ. Zubco Efim
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CZU:504.064(478)
MOLDOVA -DIAGNOSTIC ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII APEI
ȘI PERSPECTIVE PE VIITOR
LUNGU CORINA
studentă an. 3, Facultatea Cadastru şi Drept, UASM
Rezultatele prezentatese referă dotarea fizică a Moldovei cu apă nu este o constrângere
importantă pentru dezvoltarea sa și poate face față cererii.
Scopul cercetării constă în analiza riscurilor pentru securitatea apei ,barierele care împiedică
performanța și ce intervenții și acțiuni de politici trebuie să fie prioritizate pentru a avea parte din un
viitor sigur din perspectiva apei
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
- Analiza rezultatelor securității apei: pentru economie, populație și mediu
- Elaborarea unor recomandări privind cele mai critice riscuri externe și incertitudini pentru
securitatea apei.
- Perfecționarea managementului resurselor de apă și serviciilor de aprovizionare cu apă și
canalizare.
Securitatea apei reprezintă asigurarea disponibilității cantitative și calitative a apei pentru
nevoile și reziliența societății și ecosistemelor în contextul schimbărilor globale curente și viitoare.
Moldova derivă beneficii economice, sociale și de mediu semnificative din apele sale. Totuși, sunt
bariere pentru securitatea apei care limitează scara și eficiența acestor beneficii și sporesc costurile
de oportunitate ale eforturilor în sector.
Agricultura rămâne a fi un pilon important al economiei, reprezentând 10% din produsul
intern brut (PIB) în 2019.Agricultura Moldovei, dependentă mai cu seamă de ploi, rămâne a fi
vulnerabilă față de secete, cu produse volatile ce expun economia și afectează mijloacele de trai
rurale.
Apele uzate și industriale netratate și poluarea difuză în agricultură au deteriorat grav calitatea
apelor de suprafață, limitând utilizarea acestora fără tratare costisitoare pentru multe scopuri.
Nivelele mari de canalizare a râurilor, bazine hidrografice și zone umede deteriorate în toată țara au
compromis serviciile de ecosistem. Este necesară restabilirea acestora pentru a conserva capitalul
natural și ajuta în atenuarea efectelor inundațiilor, creând valoare prin turism natural – o mică nișă a
economiei.
Schimbările climatice rămân a fi cel mai important risc extern pentru securitatea apei din
Moldova. Modelarea rezultatelor indică că clima mai aridă și mai caldă pe viitor va avea un efect
modest asupra disponibilității și fiabilității apei pentru uz municipal și industrial și riscurile pot fi
atenuate prin eficiență, reciclare și măsuri de gestionare a cereri.
Totuși, o climă mai aridă va afecta deficitul de apă pentru irigare, prin extinderea bazinelor
hidrografice de captare și agricultura alimentată din apa de ploaie, care deja este vulnerabilă.
Concluzii și recomandări:
1. Securitatea apei susține rezultatele dezvoltării prin oferirea de beneficii populației,
economiei și mediului, precum și atenuează riscurile ce țin de domeniul apei care vor fi amplificate
de schimbările climatice.
2. Moldova are nevoie de investiții semnificative într-un șir de sectoare dependente de apă,
dacă-și dorește realizarea ambițiilor sale de dezvoltare, însă până la moment n-a fost realizată nicio
evaluare detaliată privind bilanțul apei în țară.
3. Un diagnostic al securității apei este absolut critic pentru elaborarea pe viitor de politici,
planificarea investițiilor strategice și finanțarea adecvată a acestora.
Conducător științific- asis. univ., Boscan Ala
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CZU: 332.3:528.7
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРОНОВ В КАДАСТРЕ
КАРАМИТ ЕКАТЕРИНА
Студентка 3 курса, Факультет Кадастр и право, ГАУМ
Представленные результаты касаются использования беспилотных летательных
аппаратов при проведении кадастровых работ.
Цель исследования состоит в том, чтобы показать существующую классификацию
дронов и применение их в кадастровой деятельности.
Для достижения поставленной цели , были выдвинуты следующие задачи:
-анализ технологии съемки , производимой с помощью беспилотных летательных
аппаратов;
-определение достоинств и недостатков данной технологии;
-оценить возможность использования данной технологии при выполнении
комплексынх кадастровых работ.
Материал, накопленный в ходе исследования, был проанализирован путем применения
нескольких научных методов исследования: метод анализа вариантов; метод сравнительного
анализа и др.
На основании полученных результатов было обнаружено, что беспилотные
летательные аппараты (БПЛА) сегодня являются важным и быстро развивающимся
сегментом мирового рынка. В 21 веке технологии не стоят на месте. На смену старому
оборудованию приходят цифровые и лазерные аппараты. Использование различных новых
технологий заменяют традиционные методы. Наряду с традиционными методами
аэрофотосъемки все более востребованной становится съемка с помощью беспилотных
летательных аппаратов
Для целей землеустройства, кадастра и градостроительства в наше время чаще всего
используются данные космической съемки. Но у космической съемки основной минус это
недостаточная точность координат снимков. Погрешность может составлять от одного до
десяти метров, что не позволяет выполнять ряд задач, требующих более высокую точность.
Топографическая съемка и материалы благодаря аэросъемке дроном можно получить
следующие материалы:
• снимки и видеозаписи;
• 3D-модели;
• ортофотопланы;
• топопланы.
Высокое качество изображения делает ортофотоплан информативнее и нагляднее материалов
дежурных топографических планов. Комбинирование полевой съемки невидимых с воздуха
объектов и камеральной оцифровки по фотоплану обеспечит составление самых полных и
достоверных карт городских территорий.
Результаты исследования позволили сформулировать следующие выводы и рекомендации:
Очевидное преимущество использования данного вида съемки это создание и обновление цифровых
карт и планов тех территорий, для которых отсутствует практическая возможность или
экономическая целесообразность детального изучения местности и определения числовых
характеристик по космическим снимкам или материалам традиционной аэрофотосъемки, а
фотореалистичный и высокоточный 3D вид обработанных данных еще более расширяет области
использования. Области применения беспилотных летательных аппаратов поистине безгранична. В
настоящее время особенно актуально будет использования БПЛА в отношении земель
сельскохозяйственного назначения, труднодоступных земель, земель лесного и водного фонда.
Научный руководитель – lector universitar Seinic Valeriu
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CZU: 332.72(478)
DELIMITAREA LIMITELOR PARCELELOR FORESTIERE CU AJUTORUL
APARATULUI DE ZBOR FĂRĂ PILOT
CHEIBAȘ MIHAIL
student an. 1 ciclul II, Facultatea Cadastru şi Drept, UASM
Rezultatele prezentate se referă la avantajele folosirii aparatului de zbor fără
pilot(dronă/UAV) în delimitarea limitelor parcelelor forestiere.
Scopul cercetăriieste de a propune o modalitate de a extrage liniile de delimitare a
terenurilor forestiere folosind un UAV și GIS pentru suprafața forestieră mică, incluzând zona
proiectului de măsurători cadastrale.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
- Analiza bazei și metodologiei de măsurători cadastrale pentru starea pădurilor.
- Testarea și analiza acestei metode de extreagere a limitelor parcelelor forestiere.
Materialul acumulat în urma efectuării zborului cu aparatul de zbor fără pilot a fost
georeferențiat și suprapus cu materialele existente oferite de către ICAS(Institutul de Cercetări și
Amenajări Silvice).
Аvând în vedere sсopul şi obieсtivele luсrării а fost аleаsă locаțiа rezervаțiа științifică
„Plаiul Fаgului” în rаionul Ungheni, în аpropiere de sаtul Rădenii Vechi, din Republicа Moldovа.,
urmărindu-se са să sаtisfасă următoаrele сerinţe:
-să fасă pаrte din fondul forestier;
-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.
Zonа de studiu luаtă în considerаre prezintă cаrаcteristicile enunţаte mаi sus referitoаre lа
relieful terenului şi lа existenţа curenţilor de аer imprevizibili şi din аcest motiv s-а stаbilit cа
înălţimeа de zbor să fie de 100 m. Аvând în vedere că UАV-ul folosit nu poаte efectuа zboruri pe
suprаfeţe mаri, suprаfаţа de studiu а fost pаrcursă prin efectuаreа а două zboruri reаlizаte cu zone
de suprаpunere între ele.
În urma efectuării acestui studiu am ajuns la concluzia că reаlizаreа plаnurilor саdаstrаle pe
bаzа imаginilor reаlizаte сu аjutorul sistemelor UАV impliсă сosturi reduse.
În urmа unor sсhimbări în țаră terenurile forestiere аu fost frаgmentаte foаrte mult,
аjungând сhiаr şi lа până lа сâtevа sute de metri pătrаţi pentru un sector. În асest sens, reаlizаreа
unei evidenţe digitаle, folosind tehniсi асtuаle de сulegere а dаtelor geospаţiаle din teren, сu
аjutorul UАV-urilor сombinаtă сu tehniсile terestre, poаte сonstitui o аlternаtivă viаbilă.
Mai mult ca atît plаnurile саdаstrаle digitаle, са produse finаle аle асestor tehniсi,
reаlizаte lа sсări mаri şi сu preсizie tot mаi ridiсаtă, sunt din сe în сe mаi folosite, аsigurând аtât
metriсitаteа produsului сât şi posibilitаteа folosirii în diferite аpliсаţii. Mаi mult deсât аtât, prin
folosireа асestei tehnologii se poаte verifiса rаpid şi efiсient stаreа de fаpt а unei аnumite zone şi
surprindereа modifiсărilor аpărute în vedereа асtuаlizării сontinue а plаnurilor саdаstrаle.
Conducător științific – dr.ing,asis.univ. Zubco Efim

67

CZU: 332.3:004(478)
UNELE CONTRIBUŢII CU PRIVIRE LA ELABORAREA SISTEMELOR INFORMATICE
SPECIFICE DOMENIILOR DE ACTIVITATE
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
CHETRARU MIHAIL
student an. 2 Facultatea Cadastru şi Drept, UASM
Rezultatele prezentate se referă la măsuri cu privire la elaborarea sistemelor informatice
specifice domeniilor de activitate în Republica Moldova.
Scopul cercetării constă în analiza și elaborarea propunerilor privind dezvoltarea eficientă a
sistemelor informatice în țara noastră.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
- Analiza situației reale sistemului GIS în Republica Moldova.
- Elaborarea unor recomandări întreprinse pentru dezvoltări de viitor.
Ca metodologie de lucru, prezenta lucrare este un studiu interdisciplinar de geografie
regională: - agricultură, organizarea teritoriului, silvicultură și alte domenii specifice.
O problemă cheie a secolului nostru și viitor este dezvoltarea sustenabilă care prezintă
calitate a unei activități antropice de a se susține și desfășura fără a epuiza resursele disponibile și
fără a distruge mediul, deci fără a compromite posibilitățile de satisfacere a nevoilor generațiilor
următoare.
În prezent, există suficiente instrumente teoretice, pentru soluționarea problemelor de mediu
bazate pe valorificarea posibilităților GIS, dar in real nu exista pregătire suficientă pentru
implementarea integrată a managementului resurselor.
Pentru a forma asigurarea informațională a dezvoltării sustenabile este necesar de proiectat,
dezvoltat si implementat un sistem informațional unic la nivel național. Un asemenea sistem
informațional geografic asigură colectarea, stocarea, prelucrarea, accesul, reprezentarea şi
repartizarea datelor spațiale de coordonate care cuprinde date despre obiectele spațiale în forma
reprezentării lor digitale.
Sistemul Informațional Geografic Național (SIGN) reprezintă un complex de resurse
informaționale, integrate într-un sistem unic, create de instituțiile de ramură, reieșind din
competența lor şi repartizarea ramurală a împuternicirilor. Scopul principal al Concepției SIGN este
determinarea principiilor generale de creare a sistemului, părților ei componente şi de bază, precum
şi a persoanelor care elaborează anumite elemente ale sistemului.
Concluzii și recomandări:
1. Elaborarea unei foi de parcurs privind elaborarea Sistemului Informatic Specific
Domeniului de Activitate.
2. Aprobarea conceptului SISDA.
3. Elaborarea mecanismului pentru colectarea, schimbul de informații şi date despre
infrastructură, cantitatea şi calitatea resurselor, utilizatori, riscuri de poluare etc., pentru dezvoltarea
inițială a structurilor bazinale.
4. Studiul și aplicarea Bunelor Practici.
5. Integrarea datelor din proiectele relevante.
6. Comunicarea, consultarea şi implicarea în adoptarea deciziilor a factori interesați.
7. Dezvoltarea unui serviciu de informații etc.
Resursele naturale sunt inepuizabile, dar pot fi diminuate printr-o gestionare corectă. Nu
trebuie decât să intrăm într-o relație armonioasă cu toți factorii care asigură viabilitatea
ecosistemelor. Cerințele cheie pentru durabilitatea serviciilor publice de utilități sunt eficiența
energetică, o utilizare economică a resurselor naturale şi eficiența economică în operare.
Conducător științific – dr., conf. univ., Danilov Nicolai, asis. univ., Popescul Sergiu
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CZU: 332.8(478-21)
ATRIBUIREA TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚIA CASELOR DE LOCUIT
INDIVIDUALE FAMILIILOR NOU FORMATE CA FACTOR DE INFLUIENȚĂ ASUPRA
PIEȚEI IMOBILIARE CU DESTINAȚIE LOCATIVĂ ÎN OR. REZINA
OXANA PURICE
masterand anul I, Facultatea CADASTRU ȘI DREPT ,UASM
Rezultatele cercetării se referă la formarea pieței caselor de locuit individuale în orașul
Rezina. Scopul cercetării este identificarea factorilor de influență asupra formării și dezvoltării
pieței imobiliare în orașe - centre raionale ale Republicii Moldova. Pentru realizarea scopului
propus au fost înaintate următoarele obiective:
- caracteristica pieței imobiliare locative a orașului Rezina
- determinarea rolului autorităților publice locale (APL) în atragerea tineretului pentru a
munci în țara,
- influența programului de atribuirea terenurilor familiilor tinere pentru dezvoltarea pieței
imobiliare
Cercetările au fost realizate în cadrul facultății Cadastru și Drept, UASM în baza datelor
administrației publice locale or. Rezina. Au fost folosite următoarele metode de cercetare: metode
de analiza statistică a pieței imobiliare, metoda monografică, abordarea sistemică.
Orașul Rezina este atestat documentar de la 5 februarie 1495. Localitatease caracterizează
printr-un potențial economic mare,cu profil touristic și industrial, în care activează 915 agenți
economici, inclusiv 422 gospodării țărănești. Întreprinderea S.A.„Lafarge Ciment” este cel mai
mare agent economic,care deţine circa 60% din piaţa locală a cimentului.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că numărul de case individuale în Rezina este de
2743, iar prețul mediu de piață variază de la 7000 până la 30000 euro. Analizatranzacțiilor cu casele
de locuit individuale pe ultimii 4 ani,arată descreșterea acestora.
Cererea la apartamente este mica. La etapa de construcție sunt 5 blocuri locative, care nu pot
fi finalizate din cauza că nu există cerere. Consiliul rational Rezina a luat în gestiune unbloc locativ,
pentru reconstrucția conform proiectului ”Locuințe sociale”. Dar, în general, apartamentele și casele
individuale expuse la vînzare stau în așteptarea cumpărătorilor mulți ani, diminuindu-se în preț.
Numărul total de apartamente în oraș este 3620.Prețul mediu de piață diferă de amplasarea
blocurilor locative.
Din cauza diminuării numărului de locuitori și migrația tinerilor din localitate, APL a luat o
hotărîre,conform art.11 din Codul funciar,despre atribuirea terenurilor pentru construcția caselor de
locuit pentru familiile nou formate din rezerva primăriei.Scopul deciziei constă în stimularea
familiiore tinere să rămînă în localitate. Din anul 2015a început formarea terenurilor din rezerva
primăriei și atribuirea loturilor familiilor nou formate. Procesul este în creștere deoarece crește
numărul solicitărilor, motivul fiind de a se stabili cu traiul în localitate.În anul 2015 s-au atribuit 26
terenuri, în 2016 -113 terenuri, în 2017-125 terenuri, în 2020 -160 terenuri, au mai rămas în rezervă
58 loturi pentru familiile nou formate.
Rezultatele cercetării au permis formularea următoarelor concluzii și recomandări:
1. Pe parcursul perioadei de analiză, numărul tranzacțiilor cu casele de locuit în orașul Rezina
s-a diminuat considerabil. Lipsește cererea la apartamente, ceea ce influențează negativ
asupra procesului de construcție a blocurilor locative.
2. Atribuirea loturilor pentru construcție familiilor tinere deși contribuie la reducerea migrației
peste hotare, are un impact negativ asupra dezvoltării pieței imobiliare din oraș.
3. Piața locală de imobil este suprasaturată cu bunurile imobile locative, inclusiv cu loturi
pentru construcția caselor individuale
Conducător ştiinţific – dr.hab.,conf. univ.Olga Buzu
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CZU: 332.72(478-21)
ANALIZA PIEȚEI IMOBILIARE DIN ORAȘUL DONDUȘENI ÎN CADRUL
LUCRĂRILOR DE EVALUARE A BUNURILOR IMOBILE
ȘORONGA VASILE
masterand an. I, Facultatea Cadastru și Drept, UASM
Rezultatele prezentate se referă la dinamica pieței imobiliare din or. Dondușeni în intervalul
anilor 2015-2020.
Scopul cercetărilor este reflectarea situație reale a pieței imobiliare din or. Dondușeni și în
dependență de rezultatele obținute posibilitatea efectuarii lucrărilor de evaluare a bunurilor imobile.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
 Culegerea, analiza și interpretarea informației necesare pentru realizarea analizei pieței
imobiliare din or. Dondușeni;
 Identificarea factorilor de influență asupra valorii pieței imobiliare;
 Delimitarea segmentelor pieței imobiliare;
 Efectuarea analizei pieţei pentru diverse tipuri de imobile din or. Dondușeni;
 Determinarea etapelor ciclului de viață a pieței imobiliare;
 Efectuarea analizei cererii și ofertei pe piața imobiliară;
 Determinarea prețului la spațiul locativ și factorii ce îl influențează;

Cercetările au fost realizate în or. Donușeni. Au fost folosite următoarele metode de cercetare:



Metoda indicilor statistici
Analiza de regresie

În perioada analizată numărul tranzacțiilor cu terenurile agricole s-au diminuat cu 16%, din
1682 în anul 2015 până la 1416 în anul 2020. În același interval se observă diminuarea tranzacțiilor
de vânzare-cumpărare, a caselor individuale de locuit cu 25%, din 163 tranzacții în 2015 până la
123 tranzacții în anul 2020. Tranzacțiile de vînzare-cumpărare a apartamentelor sunt în crestere, de
la 54 tranzacții în anul 2015 până la 67 tranzacții în anul 2020 având o tendință de crestere de 24%.
De menționat faptul că chiar dacă tendința este spre creștere a tranzacțiilor de vânzare- cumpărare
cu apartamente, ciclul pieței imobiliare a început etapa declinului, acest fapt rezultă din dinamica
tranzacțiilor comparativ cu anul precedent, unde s-au înregistrat 93 de tranzacții de vânzarecumpărare cu apartamente.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat precum că dinamica tranzacțiilor cu bunuri
imobiliare din or. Dondușeni la momentul actual este in descreștere, ceia ce rezultă că ciclul pieței
imobiliare a ajuns la etapa declinului.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări:
 Principalele motive, ale etapei actuale de decădere a pieții imobiliare din orașul Dondușeni,
sunt criza economică cauzată de Covid-19 și creșterea șomajului.
 În ultima perioadă, se observă tendința de dezvoltare a afacerilor, accesând credite bancare
garantate prin bunuri imobile.
 Pentru ca piața imobiliară din orașul Dondușeni să ajungă la etapa de creștere, este necesar
atragerea investitorilor, pentru a crea cât mai multe locuri de muncă bine plătite.

Conducător ştiinţific – dr. hab., conf. univ., Buzu Olga
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CZU: 332.6
EVALUAREA BUNURILOR IMOBILE ÎN CALITATE DE GAJ PENTRU OBȚINEREA
CREDITULUI IPOTECAR BANCAR
STOLER ELENA
studentă an. 4, Facultatea Cadastru şi Drept, UASM
Rezultatele prezentate se referă obținerii unui credit ipotecar în Republica Moldova în baza
indicatorilor economici principali.
Scopul cercetării constă în analiza acordării unui credit imobiliar pe piața imobiliară
autohtonă.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
- Noțiunea de credit imobiliar, creditor , ipotecă
- Analiza deosebirii dintre credit imobiliar și credit .
- Perfecționarea cadrului legislativ autohton de reglementare a pieței de credit.
- Caracteristica obiectului evaluat pentru obținerea unui credit ipotecar.
Materialul acumulat în cadrul studiului a fost analizat prin aplicarea mai multor metode
științifice de studiu: metoda analizei datelor statistice; metoda analizei grafice a tendințelor; metoda
analizei variantelor; metoda analizei comparative etc.
În calitate de indici principali de analiză şi evaluare atât a dimensiunilor fizice şi economice
ale pieței imobiliare, cât şi tendințelor, ritmurilor de creștere precum şi altor caracteristici specifice
a procesului de dezvoltare a pieței creditelor, au fost recunoscute:
Termenul și contribuția proprie la creditul acordat;
Băncile licențiate care acordă credite și rata flotantă;
- Legile care stau la baza sectorului ipotecar;
Ipoteca permite posibilitatea finanțării construcțiilor de bunuri imobile pentru a extinde
accesul la locuințe de către cetățenii cu venituri mici și medii. Creditele ipotecare devenind o sursă
de venit, care permit extinderea limitelor de procurare a unui bun imobil. Actualmente atestăm o
creștere a ratei dobânzii la creditele ipotecare cu aproximativ 1,20 % față de aceeași perioadă a
anului precedent. Ipoteca în calitatea sa de credit a cărui gaj este reprezentat de un bun imobil, este
oferită în mare parte de băncile comerciale din Republica Moldova.
În țările internaționale, ipoteca, soluționează cu succes problemele locative ale populației, pe
când în țara noastră atractivitatea ipotecii devine tot mai mică. În primul rând costurile creditului
ipotecar nu sunt comparabile cu veniturile populației, instabilitatea economică relativ mare nu
permite majorarea perioadei de rambursare, ceea ce determină creșterea sumelor ce trebuie să fie
achitate lunar .
Concluzii și recomandări:
Creditul Ipotecar se bazează pe unul din avantaje ca posibilitatea de a cumpăra locuința
proprie cu venituri mici, majoritatea băncilor comerciale permit credite cu plăți lunare ce acoperă
70% din venitul lunar al familiei, deci această rată mare lunară oferă posibilitate mai multor
persoane să intre în posesia unui credit ipotecar. Aceste credite au la bază contractul de muncă a
căror sursă principală de venit o reprezintă salariul, însă băncile de asemenea pot accepta alte surse
de venit precum ar fi dividendele, dobânda, chiriile sau veniturile de peste hotare.
De la început ar părea că achitând un credit ipotecar este destul de costisitor , reieșind din
suma finală dată la bancă .Dar privind din alt unghi este o soluție pentru persoanele ce nu au suma
totală sau care achită chiria unui imobil lunar .Luând un credit de la bun început trebuie să se
analizeze evoluția pieței în următorii 10-15 ani, dacă prețul unui imobil este în creștere rezultă că în
urma luării unui credit este doar de câștigat.
Conducător științific– asist. univ. Boscan Ala
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CZU: 332.6(478-22)
EVALUAREA PLANTAȚIILOR DE NUCI ÎN SCOPUL ATRAGERII INVESTIȚIILOR,
S. SATUL MARE R-L CIMIȘLIA
TABUNȘCIC VICTORIA
studentă an. 4, Facultatea Cadastru şi Drept, UASM
Rezultatele prezentate se referă la metodele aplicate în evaluarea unei livezi de nuci, cu scopul
atragerii unor investiții într-un astfel tip de afacere.
Scopul cercetării constă în analiza și elaborarea unui rapoart de evaluare cu indicarea
metodelor utilizate și descrierea acestora.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
- Analiza pieții plantațiilor multianuale de nuci din Republica Moldova.
- Stabilirea metodelor utilizate pentru a obține rezultate veridice.
- Elaborarea raportului de evaluare
Pentru determinarea concluziilor prezentate în acest raport, au fost aplicate în general
procedurile de evaluare bazate pe factori economici și cei de piață. Acest raport a fost elaborat în
conformitate cu legislația Republicii Moldova în domeniul evaluării bunurilor imobile, concepțiile
și cerințele Codului de etică profesională a Societății Evaluatorilor Independenți din Republica
Moldova (SEI RM), Standardelor Internationale de Evaluare (IVSC), Standardelor Europene de
Evaluare (TEGoVA).
Raportul de evaluare descrie obiectul evaluării, metodele de evaluare aplicate, ipotezele cheie
utilizate, precum și concluziile evaluatorului la data evaluării. Ipotezele generale și condițiile
limitative, care sunt aplicate în prezentul raport sunt anexate.
În conformitate cu articolul 6 alin. (1) al Legii"Cu privire la activitatea de evaluare" din
Republica Moldova Nr.989-XV din 18.04.2002, Regulamentul provizoriu privind evaluarea
bunurilor imobile aprobat prin Hotărârea Guvernului RM Nr. 958 din 04.08.2003, cerinţelor
Standardelor Internaţionale şi Europene de Evaluare (IVS şi EVS) şi Standartelor SEI RM, la
calcularea valorii de piaţă complexului patrimonial de bunuri, în prezentul raport a fost abordată
metoda de bază de evaluare – metoda venitului și metoda costului.
Concluzii și recomandări:
Piața are o gamă destul de largă a prețurilor de ofertă. De aceea, ambele abordări au fost
calculate ca media dintre ele. Rezultatul abordărilor se încadrează în limitele valorii de piață.
Evaluatorul admite prezența riscurilor ascunse pe piață, prin urmare a considerat necesar să se
distribuie ponderea de 50% la 50%.
Conducător științific –dr. ing., asist. univ.Zubco Efim
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CZU: 332.334.4
ANALIZA TRANZACTIILOR CU TERENURILE AGRICOLE ÎN RAIONUL REZINA
UCRAINCIUC ELLA
Masterand an.I, Facultatea Cadastru și Drept, UASM
Rezultatele cercetării se referă la analiza pieței a terenurilor agricole în raionul Rezina în
perioada anilor 2015 și 2019.
Scopul cercetării este studierea scimbărilor în structura tranzacțiilor cu terenuri agricole și
identificarea factorilor de influență asupra formării și dezvoltării pieței a terenurilor agricole în
raionul Rezina. Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
- Analiza pieței imobiliare a raionului Rezina
- Analiza structurii tranzacțiilor cu terenuri agricole comparative în anii 2015 și 2019.
- Determinarea rolului factorilor externi în formarea pieței terenurilor agricole.

Cercetările au fost realizate în cadrul facultății Cadastru și Drept, UASM in baza datelor
Agenției Servicii Publice și Consiliului raional Rezina.
Au fost folosite următoarele metode de cercetare: metode de analiza statistică a pieței
imobiliare, metoda monografică și abordarea sistemică.
Analiza dinamicii dezvoltării terenurilor agricole în raionul Rezina în anii 2015 și 2019
relevă o creștere a suprafețelor de teren din categoria terenurilor cu destinație agricole.În anul 2015,
suprafața terenurilor agricole a fost de 34,630 mii hectare, iar în anul 2019 aceasta s-a majorat pînă
la 34,785 mii hectare.Principala creștere a suprafeței terenurilor agricole se datorează delimitării
terenurilor din fondul de rezervă al primăriilor.
Analizînd structura și numărul tranzacțiilor cu bunuri imobile în anii 2019 și 2015, se
observă scăderea semnificativă a tranzacțiilor imobiliare în anul 2019. Așadar, în 2015, au fost
efectuate 6174 de tranzacții, iar în 2019 doar - 4960. Scăderea se observă în marea majoritate a
tipurilor de tranzacții. A crescut numai numărul de înregistrări primare.
Ponderea tranzacțiilor cu diferite tipuri de bunuri imobile în numărul total de tranzacții
imobiliare pe anii 2015 și 2019 nu au suferit mari schimbări. Partea dominantă a tranzacțiilor cu
toate tipuri de bunuri imobile este constiuită din tranzacțiile cu terenuri agricole ( 77% și respectiv
69%). Pe locul doi se află tranzacțiile cu case individuale de locuit 11% și 15%, și pe locul trei –
tranzacțiile cu apartamente – 5% și 9% respectv.
În anul 2019 în raionul Rezina au fost efectuate 3 415 tranzacții cu terenuri agricole ,
aproximativ de 1,5 ori mai puține decât în 2015, cînd au fost tranzacționate 4 745 de terenuri.
În anul 2019 nu numai s-au micșorat numărul de tranzacții cu terenuri agricole, dar și a fost
schimbată structura totală a tranzacțiilor. S-a micșorat ponderea tranzacțiilor de locațiune din 18%
pînă la 4% și ipoteca – cu 1% , pînă la 2%, ponderea altor tipuri de tranzacții a crescut
corespunzător. Astfel, ponderea tranzacțiilor de moștenire în 2019 a crescut cu 3% comparativ cu
2015 pînă la 32%, dar tranzacții de vînzare-cumpărare au crescut de la 22% pînă la 24%.
Deoarece principalii proprietari de terenuri agricole sunt locuitoriisatelor, scăderea
populației rurale afectează grav numărul tranzacțiilor cu terenuri agricole.În același timp, se poate
observa că modificarea structurii tranzacțiilor cu terenuri agricole manifestă dorința locuitorilor din
regiune de a formaliza toate tranzacțiile și de a acționa în conformitate cu legislația Republicii
Moldova.
Rezultatele cercetării au permis formularea următoarelor concluzii și recomandări:
Scăderea numărului de tranzacții cu terenuri agricole reprezintă un fenomen temporar, iar
odată cu stabilizarea situației politice și îmbunătățirea situației economice din Republica Moldova,
locuitorii vor începe să se întoarcă în localitățile de baștina, să investească în afacerei și , în
consecință, numărul tranzacțiilor va arăta o tendință de reanimare.
Conducător ştiinţific- dr. hab., conf. univ. Buzu Olga
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CZU: 332.334.4
PERSPECTIVA IMPLEMENTĂRII CADASTRULUI AGRICOL,
ÎN CONTEXTUL – CADASTRUL 2034
VÎRTOS CORINA
Student an. 2, Facultatea Cadastru și Drept, UASM
Cadastrul agricol este un Sistem Informațional despre terenurile cu destinație agricolă,
împreună cu construcțiile, instalațiile, amenajările amplasate pe ele, privite prin prisma utilizării lor
raționale, protecției ecologice și eficacității economice.
La cancelariile faraonilor, încă trei mii de ani până la era noastră, se desfășurau activități de
acumulare, analiză şi utilizare a informației despre suprafețele terenurile din lunca Nilului, dreptul
asupra lor în agricultură.
Primele activități de cadastru, înfăptuite pe teritoriul Moldovei, (în spațiul Prut – Nistru) se
referă, la domeniul agricol, la dreptul de proprietate asupra pământului, la repartizarea terenurilor
agricole.
Scopul cadastrului este de a defini "unde" se răspândește dreptul de proprietate, respectarea
obligațiunilor, restricțiilor, intereselor, priorităților etc.
Viziune „Cadastru 2034”reprezintă un sistem cadastral care permite oamenilor să identifice cu
ușurință și cu încredere amplasarea și amploarea tuturor drepturilor, restricțiilor și
responsabilităților legate de terenuri și proprietăți imobiliare, și are următoarele scopuri:
1.
2.
3.
4.
5.

cadastru fundamental să fie pentru terenuri şi proprietate şi să fie gestionat durabil;
cadastru să fie multifuncțional, accesibil, ușor vizualizat şi înțeles în exploatare;
cadastru să fie integrat în interesele legale şi sociale asupra terenurilor;
cadastru să reprezinte informația spațială digitală reală a lumii în 3D şi în dinamică 4D;
cadastru să fie bazat pe standarde comune.

Urmările cadastrului 2034 ar fi:
1.
2.
3.

Reducerea riscului de erori și de a îmbunătăți integritatea Informației cadastrale;
Îmbunătățirea eficienței proceselor și productivitate;
Îmbunătățirea utilizatorilor / satisfacția clienților.

Conducător științific – asis. univ., Popescul Sergiu
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УДК: 332.72(477)
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЗЕМЛИ В УКРАИНЕ
ТОМАШЕВСКАЯ КРИСТИНА
студ. 4 курсаземлеустроительный факультет ЛНАУ, Украина
С начала земельной реформы, пройден сложный путь разгосударствления и приватизации
земель, становление нового земельного строя. Однако фундаментальной конечной цели обеспечение рационального, эффективного и экологически безопасного использования
земельных ресурсов и охраны земель, - которая ставилась перед земельной реформой, достичь,
вполне не удалось.Земельная реформа, которая осуществляется в Украине с начала 90-х годов
прошлого века и продолжается уже почти 30 лет со своими разрушениями достижений
положительного опыта в сельскохозяйственном производстве, была сразу обречена на
провал.Можно ли называть события продолжительностью больше чем четверть века реформой?
Очевидно, что нет. Что и демонстрирует нынешнее состояние сельскохозяйственной отрасли в
государстве, состояние сельских населенных пунктов и особо плачевном состоянии крестьян.
Основу земельных ресурсов составляют сельскохозяйственные угодья, которые составляют
41,5 млн. гектаров или 68,8 % от земельного фонда Украины, из них: пашня 32,6 млн. га - 78,5 %;
сенокос 2,4 млн. га - 5,8 %; пастбища 5,4 млн. га - 13,0%; многолетние насаждения 0,9 млн. га 2,2 %; залежи 0,2 - млн. га 0,5 %[1]. Распаханность сельскохозяйственных угодий в Украине
является наивысшей в мире.Она достигла 78% в среднем по Украине, в ряде регионов достигая
90%. При этом речь идет об очень плодородной почве. Около 40% с/х земли в Украине - это
черноземы.Под действием моратория на куплю-продажу земли находится более 41 млн га - за
исключением тех, что выделены для ведения подсобного и личного крестьянского хозяйства,
садоводства и огородничества.Из них более 31 млн. га - это земля в частной собственности, из
которой почти 28 млн. га - частные паи. В государственной и коммунальной собственности - более
10 млн. га.Владельцев земельных паев сейчас чуть меньше 7 млн. То есть открытие рынка земли
напрямую коснется каждого шестого украинца. Однако количество землевладельцев и
землепользователей в Украине превышает 25 млн.Мораторий на продажу сельскохозяйственных
земель - самый проблемный вопрос земельной реформы.
Действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскую землю
смогут покупать исключительно граждане Украины. Что касается иностранцев, такое право они
получат только после одобрения на референдуме. Вопрос проведения референдума о продаже земли
иностранцам прописали в законопроекте №2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного
назначения.По состоянию на сегодняшний деньрынка землив Украине нет.Запрет (мораторий) на
продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель означает, что владельцы земельных паев не
могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли в пользование
другим лицам является заключение договора об аренде.Причина запрета– отсутствие в Украине
инфраструктуры для внедрения рынка купли и продажи сельскохозяйственной земли.Мораторий на
продажу земли в Украине продлевался 7 раз.Он парализует рынок в 96% сельскохозяйственных
земель. Благодаря этому Украина является мировым рекордсменом по продолжительности
земельной реформы – более четверти века[2]Снимать мораторий сегодня в Украине нужно
постепенно, по мере готовности общества и законодательства. Было бы неплохо запустить пилотные
проекты. И не обязательно задействовать в них целые области: достаточно нескольких территорий с
разными условиями.В целом следует констатировать, что проведенная в государстве земельная
реформа, имела своей главной следствием социализации земли - ее перераспределение между
населением. При этом при проведении реформы было отвергнуто значение земли как ресурса
территориального развития производительных сил и базисного компонента окружающей среды, в
современных условиях стало причиной возникновения ряда кризисных явлений экономического и
экологического характера в землепользовании, сложность решения которых существенно
осложняется отношениями собственности.
Руководитель -Костышин Александра, к.е.н., доцент
75

УДК: 332.72(477)
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РЫНКА ЗЕМЛИ В УКРАИНЕ

ГЕРМАН АНДРЕЙ
студент кафедры управления земельными ресурсами, Черноморский
национальный университет имени Петра Могилы, г. Николаев, Украина
Перспективы развития рынка земли в Украине и особенности его функционирования
достаточно актуальны в условиях трансформации земельных отношений. Актуальность
исследования рыночных отношений обусловлена необходимостью создания эффективной
экономики страны в целом и ориентирована на принцип "земля - важнейший ресурс,
занимающий исключительное место в жизни и деятельности любого общества". Следует
обратить внимание на то, что процесс формирования рынка земли претерпевает этап
становления и требует развития нормативно-правовой базы с действенным юридическим
механизмов.
Целью исследования является анализ развития процесса формирования рынка земли,
основные проблемы и оптимальные пути решения.
В современной практике рынок земель Украины функционирует в виде двух
составляющих:
- рынок сельскохозяйственных земель пребывает в активной фазе формирования и,
преимущественно, ориентирован на договорные обязательства по арендным соглашениям
(садово-огородные участки, дачные участки и т.д). Однако, становление земельного рынка,
формирование рыночных цен на земельные участки формируется недостаточными темпами,
что объясняется несовершенством правовой базы и механизма действующих земельных
отношений. Немаловажным сдерживающим фактором является продолжение действия
моратория, что ограничивает его исключительно арендой.
- рынок земель несельскохозяйственного назначения, который активно развивается в
Украине на протяжении 2000-2020гг. и, в настоящее время, характеризуется наличием всех
форм гражданско-правовых сделок. По данным Держгеокадастра по итогам продаж
прошлого
года
было
реализованоболее
пяти
тысяч
земельных
участков
несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности под
объектами недвижимого имущества общей площадью 846,26 га, что дало возможность
существенно пополнить государственный бюджет.
Укринформ сообщает о том, что в соответствии с предварительным результатом аудита
Госгеокадастра, которые приводила НАПКна протяжении 2013-2020 гг. из государственной в
частную собственность путем механизма бесплатной приватизации было выведено более 700
тыс. га земли, превышающей площадь ряда европейских стран.
Вывод: На современном этапе существует необходимость совершенствования
законодательной базы для эффективного и экономичного функционирования рынка земли, а
также существует потребность пересмотра моратория на продажу земли и развитие
рыночных отношений в целом.
Научный руководитель - Светлана Смирнова, кандидат геологических наук, доцент,
и.о. заведующего кафедры управления земельными ресурсами
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УДК: 332.2:004
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАДАСТРА В СЕЛЕ ВАЛЯ ПЕРЖЕЙ, ТАРАКЛИЙСКОГО РАЙОНА
СТАЙКОВА ЛАРИСА
студентка 4 курса, Факультет Кадастра и права, ГАУМ
ГИС - технологии являются мощным инструментом для работы и наглядного
представления информации. Используя передовые возможности систем управления базами
данных (СУБД), являясь уникальными редакторами растровой и векторной графики и
обладая широчайшим инструментарием для проведения аналитических операций, ГИС
зарекомендовали себя в качестве эффективного средства решения задач в области
картографии, геологии, муниципального управления, землеустройства, экологии, транспорта,
промышленности, сельского и лесного хозяйства.
ГИС - система позволяет: определить какие объекты располагаются на заданной
территории; определить местоположение объекта (пространственный анализ); дать анализ
плотности распределения по территории какого-то явления (например, плотность
расселения); определить временные изменения на определенной площади); смоделировать,
что произойдет при внесении изменений в расположение объектов (например, если добавить
новую дорогу).
Способом организации данных в ГИС является слоевая модель, сущность которой в
делении объектов на тематические слои. Объекты слоя сохраняются в отдельном файле,
имеют свою систему идентификаторов, к которой можно обратиться как к некоторому
множеству. ГИС предусматривает работу с графической частью данных в виде электронных
карт и атрибутивной частью данных, содержащей определённую смысловую нагрузку карты
и дополнительные сведения, которые относятся к пространственным данным, но не могут
быть прямо нанесены на карту (описание территорий или информация, описывающая
качественные характеристики объектов - атрибуты).
Село Валя - Пержей, Тараклийского р - на расположено в юго - восточной части
Республики Молдова. На севере село граничит с селом Твардица, на Юге и Востоке с
Украиной, а на Западе с городом Чадыр - Лунга. Общая площадь жилищного фонда
составляет 106 182 кв. м. (из них 100% - частные дома). Общее количество домов 1492.
В период массовой приватизации было сделано много ошибок при регистрации
земельного имущества села Валя Пержей, рассмотрим несколько примеров: если посмотреть
внимательно ортофото села Валя Пержей, то можно заметить, что границы некоторых
участков выходят наполовину за пределы села и захватили территорию Украины. Так же,
были выявлены ошибки при проведении аэрофотосъёмки земельного участка с кадастровым
номером 8729204048, который имеет 0,29 га, а было зарегистрировано 0,1 га. Здание с
кадастровым номером 8729304563, площадь которого 0,4004 га., которое находится в
собственности примэрии ошибочно было присвоено частному лицу.
Эффективность автоматизации заключается в увеличении производительности работ по
обработке вычислений за счёт увеличения скорости их выполнения и во много раз сократить
вероятность появления любых ошибок. Так же при автоматизации повышается
производительность труда и приводит к уменьшению расходов администрации за счёт более
быстрого выполнения задач, исключения дублирования информации. Использование ГИСтехнологий обеспечивает значительное сокращение сроков принятия решений, а также очень
важный фактор - повышение качества анализа данных.
Руководитель -канд. техн. наук, доц., Данилов Николай, препод.ПопескулСергей
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CZU: 621.65
MĂSURAREA PARAMETRILOR HIDRAULICE ȘI ELECTRICE ÎN EXPLOATAREA
AGREGATELOR DE POMPARE LA SA „APĂ –CANAL CHIȘINĂU”
PLEȘCA IGOR, TRIFAN ILIE
masteranzi an 1 Hidroameliorație, Facultatea Cadastru și Drept UASM
Aceasta prezentare prezintă analiza studiului pe baza măsurărilor petrecute la agregatele de
pompare compuse din pompe centrifuge și electromotoare amplasate la diferite stații de pompare
începîndde la priză cu sursă din r. Nistru sau din sonde arteziene pîna la consumator. Eficiența
exploatării sistemului de alimentări cu apă, stațiilor de pompare depinde de indicii energetice cu
care funcționează fiecare agregat aparte sau in combinație unite în serie sau paralel.Aceste valori
sînt randamentul pompei, electromotorului, agregatului,care prezintă raportul puterii utile la puterea
consumată dar și coeficientul eficienței energetice ca raport putere-volum.Pentru determinarea
acestor parametre, este necesar prim măsurări și calcule dupa normative de aflat debitul și presiunea
sau sarcina de pompare cu ajutorul cărora sa găsi puterea hidraulică a pompei. Iar referitor la
aspectul electric pentru determinarea puterii electromotorului de antrenare, este necesar
concomitent de măsurat indicii energetice ca tensiunea, intensitatea curentului cu urmarirea variației
puterii consumate active la diferite regimuri de pompare a apei. Necesarul consumului de energie
electrica de fiecare agregat trebue de calculat prin suma la toate regimurile de functionare pe durata
timpului dupa ecuatia propusa mai jos.
n Q H

i
W  2,72  103    i
 ti  , kWh;
(1)
i
i 1 

unde: i - indece, numarul al regimului dat;n numarul regimului de lucru al
agregatului;
Qi - debitul de pompare la regimul dat- i, m3/h;ti durata timpului in acest I regim, h/an;
Hi - sarcina hidraulica de pompare, la i- regim, m;i - randamentul acestui regim i;
Sarcina hidraulica de pompare sa determina dupa STAS prin masurari reale cu manometer
dupa:
V 2 -V 2
H  Hм  Нв  Но  H B
(2)
2  9,81
unde: Н,m - valoarea manometrului sau vaccumetrului la ieșire și la intrare in pompa, m;
Нв - indicelevaccumetrului ("-" corespunde surplusului, "+" – neajunsului presiunii ), m;
Но - distanta pe vertical intre aceste valori pe verticala fata de planul de referinta-axa pompei.
VH, VB -vitezele medii la intrare si iesire din pompa,m/s.p,e-randamentul pompei, motor.
Atunci randamentul agregatului de pompare a sa determina cu ecuatia: a = pe;
Concluzii și recomandări: Aceste metode de masurare si determinarea indicelor energetice
sporeste eficienta exploatarii pomparii apei in sistemele de alimentari cu apa si irigatii in ACC.
Conducător științific-dr.,conf. univ. PleșcaPetru
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УДК: 332.38.334
КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОБЩИНАМ?
ЕЛИЗАВЕТА БРОНЕЦКАЯ
факультет экономических наук
Черноморский национальный университет имени Петра Могилы
Президентом Украины 17.06.2020 подписан Закон Украины №711 - IX "О внесении
изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов относительно
планирования использования земель", который вступит в силу 24 июля 2021 года.
Данным законом предусмотрена разработка комплексного плана пространственного развития
территории территориальной общины. Комплексный план - это одновременно градостроительная
документация на местном уровне и документация по землеустройству, которая разрабатывается на
всю территорию территориальной общины. Она определяет новые подходы в разработке земельной
и градостроительной документации, которые дают новый интегрированный инструмент управления
территорией и ресурсами территориальной общины. Комплексные планы определяют
планировочную организацию, функциональное назначение территории, основные принципы и
направления формирования: единой системы общественного обслуживания населения, дорожной
сети, инженерно-транспортной инфраструктуры, инженерной подготовки и благоустройства,
гражданской защиты территории и населения от опасных естественных и техногенных процессов,
охраны земель и других компонентов окружающей естественной среды, формирования экосети,
охраны и сохранения культурного наследия и традиционного характера среды населенных пунктов.
Комплексные планы разрабатываются: по решению соответствующего сельского,
поселкового, городского совета; на унифицированной электронной картографической основе в
форме электронного документа и подписываются электронными подписями ответственных лиц, что
его разработали; разработчиком является субъект ведения хозяйства, который имеет право на
разработку данного вида документации, то есть имеет в своем штате сертифицированных
архитектора и инженера-землеустроителя.
Общие характеристики комплексных планов: изменения могут вноситься по результатам
градостроительного мониторинга, но не чаще однажды на год; срок действия не ограничивается;
проект комплексного плана согласуется с органами местного самоуправления, которые
представляют интересы смежных территориальных общин;комплексный план и генеральные планы
подлежат происхождению общественных обсуждений проекта, осуществлению стратегической
экологической оценки, рассмотрения архитектурно-градостроительным советом соответствующего
уровня, экспертизе; исполнительный орган соответствующего сельского, поселкового, городского
совета в течение пяти рабочих дней со дня утверждения комплексного плана обеспечивает внесение
к Государственному земельному кадастру и градостроительному кадастру сведений о его объектах,
которые складывают проектные решения;доступ к материалам комплексного плана, кроме
информации, которая в соответствии с законом представляет государственную тайну или
принадлежит к информации, которая в соответствии с законом представляет государственную тайну
или принадлежит к информации с ограниченным доступом, не может ограничиваться и
выкладываться на единственном государственном вебе-портале открытых данных, официальном
веб-сайте центрального органа исполнительной власти; финансирование работ из планирования
территории, проведения градостроительного мониторинга осуществляется за счет средств
соответствующих местных бюджетов, средств международной технической и/или финансовой
помощи, в том числе в виде гранта.
Научный руководитель - Мась Андрей, старший преподаватель кафедры управления
земельными ресурсами
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CZU: 332.3.05(478-22)
DINAMICA ȘI STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR ÎN SATUL MEREȘENI, RAIONUL
HÎNCEȘTI
CHETRARU MIHAIL
student an. 2 Facultatea Cadastru şi Drept, UASM
Rezultatele prezentate se referă la descrierea și elaborarea unor recomandări cu privire la structura
fondului funciar în localitatea Mereșeni raionul Hîncești.
Scopul cercetării constă în analiza și elaborarea propunerilor privind dezvoltarea eficientă a fondului
funciar în localitatea Mereșeni raionul Hîncești.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
- Analiza situației reale sistemului fondului funciar în localitatea Mereșeni raionul Hîncești.
- Elaborarea unor recomandări întreprinse pentru dezvoltări de viitor.
Aceasta localitate este in administrarea or. Hînceşti, el este compus din satul Mereșeni și satul SărataMereșeni costituind o suprafață totală de 4547,46 ha.
În baza analizei dinamicei fondului funciar am observat careva schimbări, aceste schimbări le vom
descifra în parte pe categoriile de destinație. Analizei fondului agricol prezintă că în perioada 1996-2004
suprafața terenurilor agricole a scăzut cu aproximativ 175 ha din motivul vânzării a unor terenuri de la hotare
în folosul satului vecin și schimbarea destinației terenurilor.
Suprafața terenurilor cu destinație locativă înregistrează o scadere din anul 1996 care apoi își deține
echivalent starea de scădere pe parcursul anilor următori. Din 1996 până în prezent satul Sărata-Mereșeni
care intra în comuna satului Mereșeni pierde din suprafața terenurilor locative din motivul emigrării masive a
locuitorilor.
Fondul terenurilor destinate industriei în ultima perioada înregistrează crestere. Întrucât aceasta
destinație reprezintă mai mult domenii, în comuna data creșterea terenurilor a fost cauzată de instalarea de
rețele comunale, și anume a rețelei de apeduct , gaze, curent electric.
Creșterea masivă a fondului silvic în perioada 2004-2008 cu 85 ha este legată de fondul de rezervă
este caracterizat de o scădere în perioada 2004-2016 cu aproximativ 166 ha și apoi cu o creștere în perioada
2019, pentru ajutorul dezvoltării terenurilor cu destinație silvică, care apoi au fost reluate înapoi. Schimbările
au fost cauzate de defrișări masive de păduri cu scop comercial.
Anul 2008 cu aproape 50 ha au crescut terenurile apelor cauzată de formarea unor bazine acvatice
artificiale pentru uz privat și pentru dezvoltarea terenurilor industriale, mai concret pentru reconstruirea
vinăriei. Scaderea a fost cauzată de eșuarea a bazinului acvatic pentru dezvoltarea vinăriei și scoaterea unor
terenuri din această categorie din motivul desecării.
Situația ecologică o avem tipică pe majoritatea satelor din țara noastră, în cazul nostru poluarea cu
deșeuri menajere a apelor caracterizată de râul Sărata și unele iazuri, erodarea, poluarea menajeră și arderea
vegetației și poluarea aerului, care în mai mare parte este constituit din surse mobile adică 88% din toate
sursele de poluare.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări:
Ameliorarea starii poluante necesită acțiunile următoare: monitoringul suprafețelor acuzate de
poluarea asigurarea salubrizării din intravilanul localității, asigurarea educatiei şi conştientizarii ecologice a
populației, determinarea zonelor eco-antopogene în baza gradului de poluare, extinderea participării
cetățenilor la colectarea deșeurilor de pe teritoriul său și transportarea publică în zone special amenajate.
Localitate se caracterizează printr-un nivel scăzut a sectorului agricol iar dezvoltarea serviciilor
localității are nevoie de forțe de muncă. O viziune prosperă poate fi fabrica de vin din localitate anterior
închisă. Raionul dispune doar de o singura fabrică care o face supraîncărcată.
Fabrica a avut parte de multe investiții care au contribuit la dezvoltarea ei, totuși că a fost închisă, spre
fabrică au fost construite drumuri din programe naționale și lac de acumulare, ea poate fi un centru de
investiții care poate să ofere locuri de muncă și piață de desfacere.
Conducător ştiinţific – asis. univ. Silvia Nunu
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CZU: 332.3.02(478-21)
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ
SERVICIUL RELAȚII FUNCIARE ȘI CADASTRU SOROCA
COȘERU RUSLAN
student an. 4, Facultatea Cadastru şi Drept, UASM
Rezultatele prezentate: PrezentareaProgramului de dezvoltare strategică al Serviciului relații
funciare și cadastru Soroca ce constituie principalul document de planificare strategică a activităţii
instituţiei, incluzînd misiunea, obiectivele, direcţiile de activitate şi priorităţile pe termen mediu.
Scopul cercetării a constat în:
- formularea misiunii serviciului, inclusiv enunțurile generate privind scopurile acesteia;
- stabilirea profilului portofoliului serviciului, astfel ca să reflecte capacităţile reale;
- evaluarea mediului exogen al instituției, inclusiv a factorilor contextuali generali;
- analiza opţiunilor serviciului, armonizând resursele sale cu mediul extern;
- identificarea opţiunilor strategice cele mai favorizante prin evaluarea fiecărei opţiuni prin prisma
misiunii instituției;
- selectarea unui set de obiective pe termen mediu şi modalităţilor principale, pentru realizarea
opţiunilor strategice;
- formularea anuală şi pe termen scurt de obiective şi modalităţi de acţiune, care să fie compatibile
cu obiectivele pe termen lung şi opţiunile strategice;
- implementarea elementelor strategice pe baza resurselor dimensionate prin buget, prin corelare cu
sarcinile, personalul, structura, tehnologiile şi sistemul de motivare al instituției;
- evaluarea rezultatelor strategiei, considerate ca un impuls pentru viitoarele decizii.
Cercetările au fost realizate în cadrul Serviciului relații funciare și cadastru din Soroca. Au
fost folosite următoarele metode de cercetare: metoda bibliografică, metoda analitică, metoda
istorică, analiza SWOT.
Țintelesetate pe care serviciul urmează să le soluţioneze sunt următoarele: accelerarea
procesului de împroprietărire a cetăţenilor cu pământ; înregistrarea primară masivă a bunurilor
imobile şi a drepturilor asupra lor; crearea unui sistem eficient de evaluare a bunurilor imobile în
baza tehnologiilor informaţionale moderne; completarea cadastrului bunurilor imobile cu date
privind caracteristicile fizice şi economice ale bunurilor imobile (grădini din extravilanul
localităţilor, case individuale de locuit din localităţile rurale, precum şi obiectele cu destinaţie
specială) şi valoarea lor; executarea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică; crearea
şi dezvoltarea reţelei naţionale geodezice, de nivelment şi gravimetrice necesare pentru integrarea
în sistemul geodezic european.
Concluzii și recomandări:
La nivelul autorităţilor publice locale, serviciul are misiunea de a asigura şi a sprijini realizarea
obiectivelor Programului de guvernare prin elaborarea, promovarea şi implementarea politicii de
stat în domeniul relaţiilor funciare şi organizării teritoriului, valorificării şi ameliorării terenurilor
degradate, cadastrului bunurilor imobile şi
cadastrului funciar, geodeziei, topografiei,
fotogrammetriei, gravimetriei, cartografiei, geoinformaticii, prospecţiunilor tehnice, integrării
acestora în procesele reformei economice, precum şi elaborării reglementărilor specifice domeniilor
sale de activitate, inclusiv ajustării lor la standardele şi normele europene.
Pentru realizarea misiunii, serviciu urmează de a implimenta gradual politica Statului în
domeniul încredințat prin intermediul planurilor strategice și planurilor de acțiuni anuale, totodată
sprijinind activitățile și acțiunile desfășurate în autoritățile publice locale cu partenerii externi și
interni responsabili de domeniul funciar.
Conducător științific –dr., lect. univ., Sîrbu Rodica
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CZU: 504.06
DE LA OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE ALE MILENIULUI (ODM)
CĂTRE OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ (ODD)
VACARCIUC DORINA
studentă an. 3, Facultatea Cadastru şi Drept, UASM
Rezultatele prezentate se referă studiul continuității de la obiectivele de dezvoltare ale
mileniului spre obiectivele de dezvoltare durabilă.
Scopul cercetării este de a descrie principalele carecteristici obiectivelor de dezvoltare ale
mileniului și al obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
- Descrierea pincipalelor caracteristici ale Agendei 2030 pentru dezvoltarea durabilă.
- Diferența Agendei 2030 pentru Dezvoltarea Durabilă de Obiectivele de Dezvoltare ale
Mileniului.
Materialul acumulat în cadrul studiului a fost analizat prin studiul ODM și ODD; analiza
datelor, țintelor și indicatorilor naționali oferite de Biroului Mațional de Statistică.
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) au fost formulate la Conferința Națiunilor
Unite privind Dezvoltarea Durabilă, desfășurată la Rio de Janeiro în 2012. Scopul a fost de a
elabora un set de obiective universale care să soluționeze cele mai persistente provocări cu care
se confruntă lumea, din domeniul mediului, politic și economic.
ODD-urile practic au înlocuit Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) care, în
2000, au dat startul efortului global pentru combaterea sărăciei. ODM-urile au stabilit scopuri
măsurabile, agreate universal pentru combaterea sărăciei și foametei, prevenirea bolilor letale și
asigurarea educației primare pentru toți copiii, de rând cu alte priorități de dezvoltare. Putem
menționa că cele17 obiective se bazează pe succesele Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului,
iar după anul 2015, acoperă și domenii noi, precum schimbările climatice, inegalitatea
economică, inovațiile, consumul durabil, pacea și justiția, printre alte priorități. Obiectivele sunt
interconectate - de multe ori cheia succesului într-un domeniu va implica abordarea unor
aspecte mai frecvent asociate cu alt domeniu.
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) oferă sprijin guvernelor pentru a
integra ODD-urile în planurile lor de dezvoltare și în politicile naționale. Pentru Republica
Moldova, acest proces este deja în curs de desfășurare, precum și susținerea progreselor deja
obținute în procesul de implementare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.
Realizarea ODD-urilor presupune parteneriate dintre guverne, sectorul privat, societatea
civilă și cetățeni deopotrivă, pentru a ne asigura că lăsăm generațiilor viitoare o planetă unde
viața e mai bună.
Concluzii și recomandări:
Toate cele 17 Obiective sunt conectate între ele, ceea ce înseamnă că succesul unui
obiectiv influențează succesul celorlalte. Abordând problema amenințării impactului
schimbărilor climatice provocate de modul în care ne gestionăm resursele naturale fragile,
obținerii egalității de gen sau unei sănătăți mai bune contribuie la eradicarea sărăciei, precum
promovarea societăților pașnice și incluzive va reduce inegalitățile și va ajuta economiile să
prospere. Astfel, aceasta este cea mai mare șansă pe care o avem de a îmbunătăți viața pentru
generațiile viitoare.
ODD-urile sunt unice prin acoperirea problemelor care ne afectează pe toți. Ele reafirmă
angajamentul internațional de a pune capăt sărăciei, în mod continuu, peste tot. Ele sunt
ambițioase, în asigurarea că nimeni nu este exclus. Și, mult mai important, ele ne implică în
construirea unei planete mai sigure, mai durabile, mai prospere pentru întreaga omenire.
Conducător ştiinţific -dr., lect. univ., Rodica Sîrbu
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УДК: 332.38.334: 658.1(477)
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН УКРАИНЫ
Финансовое обеспечение развития территориальных общин - это система привлечения,
аккумулирования, распределения и использования публичных и частных средств,
инвестированных из внешних и внутренних источников для удовлетворения потребностей
жителей села или добровольного объединения в общество жителей нескольких сел, поселка
или города.
В соответствии с Конституцией Украины за территориальной общиной закреплено
право самостоятельно решать вопросы местного значения путём местного самоуправления.
Во всех развитых государствах это право обеспечивается одновременно и финансовыми
возможностями и правовыми гарантиями. Однако, несмотря на принятые законодательные
акты, призванные способствовать развитию территориальных общин и реализации их права
на местное самоуправление, из-за недостачи прежде всего финансовых ресурсов не
решаются весомые общественные проблемы. Таким образом, не взирая на применение новой
системы бюджетного планирования, процесс объединения территориальных общин является
дотационным и достаточно актуален в Украине.
В то же время, недостаточно реализуется местный финансовый потенциал, который
приводит к неудовлетворению потребностей территориальных общин, в частности из-за
неподобающей организации указанного процесса. Учитывая это, достаточно актуальным
является вопрос рассмотрения финансово экономических аспектов формирования
территориальных общин Украины в процессе реформы территориальной организации власти
на принципах децентрализации.
Установлено, что в современных условиях ведения хозяйства, изменения в правовом
поле имеют целью усиления их финансовой возможности через абсолютно разные
финансовые и экономические механизмы. Государство создает все условия для реализации
поставленных заданий и функций обьединенных территориальных общин.
Акцентировано внимание на том, что главным заданием бюджетной децентрализации
является поиск достаточного количества финансовых ресурсов, которые своим влиянием
смогут предоставить полную самостоятельность и независимость местных бюджетов в
структуре бюджетной системы Украины. При этом обоснованно, что рядом с бюджетными,
инвестиционными и кредитными ресурсами, решающая роль в финансировании проектов
местного социально-экономического развития принадлежит именно альтернативным
источникам в форме грантовых средств, которые бесповоротно предоставляются на
конкурсной основе на четко определенные цели относительно решения потребностей
социально-экономического развития местной общины.
Проблемные вопросы, которые возникают в процессе реформирования территориальных общин, необходимо решать путем усовершенствования их институционного и
правового обеспечения, формирования системы организационных и финансово
экономических механизмов, направленных на их становление и развитие.
Поиск альтернативных источников финансирования объединенных территориальных
общин будет способствовать формированию благоприятной бизнес-среды и реализации
социальных программ в объединенных территориальных общинах, повышению их
финансовой возможности на долгосрочную перспективу.
Научный руководитель -Виктор Смирнов, доцент, кандидат геологических наук
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УДК: 332.334.4:631.11(477)
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В
УКРАИНЕ НА ОСНОВЕ SWOT-АНАЛИЗА
ДУБОВОЙ ВЛАДИСЛАВ
студент кафедры управления земельными ресурсами, Черноморский
национальный университет имени Петра Могилы, г. Николаев, Украина
Развитие сельскохозяйственного землепользования является ключевой задачей в
обеспечении развития аграрного сектора экономики Украины. SWOT-анализ ориентирован
на системный интегрированный анализ системы землепользования агроформирований в
условиях децентрализации, основным приоритетом которого служит исследование слабых и
сильным сторон, факторов внутреннего и внешнего влияния, которые обуславливают развитие аграрной отрасли. Актуальность проведения такого исследования обусловлена
необходимостью стратегического планирования использования земель сельскохозяйственного использования на перспективу.
Целью исследования является обобщение теоретико-методологических основ
стратегии развития сельскохозяйственного землепользования в Украине на основе SWOTанализа, которые предусматривают перспективы его дальнейшего внедрения в практическую
деятельность.
Обзор факторов влияния на происходящую ситуацию в сфере сельскохозяйственного
землепользования позволяет классифицировать:
- внутренние: Силу (S), Слабости (W);
- внешние: Возможности (О) и Угрозы (Т).
SWOT-анализ развития сельскохозяйственного землепользования является ключевым
в формировании приоритетов стратегического планирования на основании учета следующих
факторов:
- сильные стороны: синергетический эффект при взаимодействии экономической,
экологической и социальной сфер, оптимизация землепользования путем установления
путем економико-екологического соотношения типов землепользования, автоматизация
ведения земельного кадастра, повышение плодородия почв на основе внедрения
почвозащитных технологий;
- слабые стороны: нарушение биологического равновесия, отсутствие научнообоснованного планирования, необоснованное переведение земель в другие виды
землепользования, недостаточное финансирование мероприятий по землеустройству;
- возможности: учет региональных особенностей аграрного производства, повышение
конкурентной способности на внутреннем и внешнем рынке, экологическая сбалансированность аграрного производства и соблюдение норм экологической безопасности,
стимулирование рационального землепользования;
- угрозы: несовершенство инфраструктуры рынка земли, коррупционные схемы в
сфере земельных арендных отношений, недееспособность механизма регулирования
производственных процесов, активизация процессов деградации в почве.
Выводы: Широкомасштабное внедрение SWOT-анализ в практику субьектов
хозяйствования на земельных участках, с одной стороны, будет способствовать усилению
слабых сторон, а, с другой стороны, будет полной мерой способствовать благоприятным
возможностям, которые возникают благодаря действию внешних факторов, минуя угрозы.
Научный руководитель -Светлана Смирнова, кандидат геологических наук, доцент, и.о.
заведующего кафедры управления земельными ресурсами
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УДК: 332.334:631.11(477)
НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ УКРАИНСКОГО ПОЛЕСЬЯ
ЕКАТЕРИНА ЛИЩУК
студ. 4 курсаземлеустроительный факультет ЛНАУ, Украина
В основе использования сельскохозяйственных земель должна лежать организация
территории с учетом требований экологически безопасного использования земли, что
обеспечило бы воспроизводство плодородия почв, восстановление продуктивности земель,
получение необходимых объемов сельскохозяйственной продукции без повреждения
почвенного покрова. Важным инструментарием организации территории является
землеустройство, при котором образуются оптимальные организационно-территориальные
условия землевладения и землепользования.
Особенностью сельскохозяйственного землепользования в пределах Полесья является
то, что эти территории характеризуются: значительным разнообразием почвенного покрова,
преимущественно легкого механического состава; высокой насыщенностью речной сети и
высоким залеганием подземных вод; процессами деградации (дефляция и водная эрозия
почв), а также загрязнением почв радиоактивными элементами.Это требует
дифференцированногоподхода к использованию земель в агроландшафтах, в частности
максимального учета ландшафтных и агроэкологических условий территорий.
При определении мероприятий по охране земель от деградации важно учитывать
биофизические и социально-экономические процессы, происходящие как глобально, так и в
пределах конкретных территорий и их взаимодействие. Эти меры должны быть направлены
на сохранение и восстановление наземного природного капитала, который является основой
для обеспечения людей жизненно важными услугами экосистем.
Общая площадь Полесья – 11768 тыс. га (19.5% территории Украины). Анализ
состояния землепользования проведен на территории Волынской, Житомирской, Ровенской
и Черниговской областей. Наибольшую площадь среди сельскохозяйственных угодий
занимает пашня. Нами рассчитан индекс несоответствия современного использования
пахотных земель, который свидетельствует, что распашка в этих областях в среднем
превышена на 28% от допустимо безопасной.
С научной точки зрения экологически сбалансированными считаются
агроландшафты, в которых доля естественных кормовых угодий и лесных насаждений
составляет от 30 до 50%. Идеальной является структура, при которой на 1 га пахотных
земель приходится 1.6 га естественных кормовых угодий и 3.5 га леса.
Для оптимизации структуры землепользования в исследуемых областях
рекомендуется под консервацию вывести в виде: реабилитации (временное залужение) 
778.3 тыс. га пахотных земель; регенерации (самовосстановление аборигенных экосистем) 
28.7 тыс. га; трансформации – 567.9 тыс. га, из которых трансформировать в сенокосы 132.4
тыс. га, пастбища – 152.6 тыс. га, лес – 254.3 тыс. га.
Считаем, что проектные предложения создадут условия для повышения
эффективности использования и охраны земель в пределах Украинского Полесья. Внедрение
этих мероприятий должно происходить в процессе разработки комплексных планов развития
территориальных общин и проектов землеустройства.
Научный руководитель - к. э. н.,доцентНаталия Стойко
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УДК: 332.33(477)
ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАЗРЕШЕНИЯ В УКРАИНЕ
КОВАЛЁВА АЛЕКСАНДРА
факультет экономических наук,
Черноморский Национальный Университет имени Петра Могилы
Земельные споры, как спровоцированные конфликты, возникаютпо причине нарушения
одной из сторон земельного законодательства.Согласно статье 158 Земельного кодекса
Украины определены органы, которыеразрешают земельные споры.В соответствии с
положениями указанной статьи земельныеспоры решаются судами, органами местного
самоуправления и центральныморганом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере земельных отношений. Государственная служба Украины по
вопросам геодезии, картографии и кадастра (Держгеокадастр) решает земельные споры
относительно границземельных участков за пределами населенных пунктов, расположение
ограничений виспользовании земель и земельных сервитутов.Несмотря на то, что Земельным
кодексом Украины предусмотрена возможность решения земельных споров органами
местного самоуправления или органами исполнительной власти по вопросам земельных
ресурсов, это не лишает лиц возможности непосредственно обращаться в суд за разрешением
земельных споров.
Земельные споры условно делятся на категории:
- земельные споры, связанные с нарушением или оспариванием прав граждан и юридических
лиц на землю, включая права по владению, пользованию и распоряжению землей;
- земельные имущественные споры, когда нарушение земельного законодательства
тесно связано с возмещением убытков, вызванных земельным правонарушением;
- имущественные споры, возникающие из земельных отношений.
Земельные споры рассматриваются с участием заинтересованных сторон, которые
должны бытьзаблаговременно уведомлены о времени и месте рассмотрения спора. В случае
отсутствия одной из сторонпри первом решении вопроса и отсутствия официального
согласия рассмотрение спора переносится. Повторное откладывание рассмотрения спора
может иметь местотолько по уважительным причинам.
Стороны, участвующие в земельном споре, имеютправо знакомиться с материалами по
этому спору, делать из них выписки, принимать участие в рассмотрении земельного спора,
представлять документы и другие доказательства,ходатайствовать, давать устные и
письменные объяснения, получать копию решения по земельномуспора, и, в случае
несогласия с этим решением, обжаловать его.Решение центрального органа исполнительной
власти, реализующего государственную политикув сфере земельных отношений, органов
местного самоуправления передается сторонам в трехдневный срок со дня его принятия и
вступает в силу смомента его принятия. Обжалование указанных решений в суде
приостанавливает ихвыполнения.Исполнение решения по земельным спорам осуществляется
органом, принявшимэто решение.Исполнение решения по земельным спорам может быть
приостановлено или егосрок может быть продлен вышестоящим органом или судом.
Вывод: Основная цели при решении земельных споров ориентирована на разрешение
конфликта, возникшего между сторонами, в основе которого выступают претензии одной из сторон.
Исключительно судом решаются земельные споры по поводу владения, пользования и
распоряжения земельными участками, находящимися в собственности граждан и юридических лиц,
а также споры по разграничению территорий сел, поселков, городов, районов и областей.
Научный руководитель - Коваль Василий, преподаватель кафедры управления земельными
ресурсами
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УДК: 631.618(477)
ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКУЛЬТИВАЦЫИ ЗЕМЕЛЬ В УКРАИНЕ
КРАПЛЫЧ ТАРАС
студент 2 курсаземлеустроительный факультет
Львовский национальный аграрный университет
Руководствуясь главными принципами государственной экологической политики Украины
периода 2020 года, состояние земельных ресурсов в Украине близко к критическому. Треть
пахотных земель эродированная, потери органических веществ составляют около 20-30%,
существенно снижаются запасы питательных веществ, локально оказывается загрязнения
радионуклидами, тяжелыми металлами, а также наблюдается подтопление, опустынивание земель.
аким образом, негативные процессы как природного, так и техногенного характера влияют на
состояние земель не только сельскохозяйственного, но и лесохозяйственного и иного назначения,
как видим, вызывает необходимость применения комплекса соответствующих мероприятий их
восстановления в том числе и проведение рекультивации земель.
Нарушенные земли наносят большой вред, дестабилизируя экос-стему и ухудшая тем самым
социальные условия жизни населения страны. Они экологически опасные объекты, исполняя
природно-хозяйственную функцию, вызывают развитие деградационных процессов земной
поверхности. Рост площадей нарушенных земель ведет, беспрекословно, к росту экологических
опасностей различного рода. Главная задача рекультивации заключается в том, чтобы выполнить
необходимое работы и мероприятия, и довести нарушенные земли в состояние, пригодное для их
использования в сельском, лесном хозяйствах, для промышленного и коммунального строительства
или зон отдыха. Рекультивации подлежат земли, которым свойственны изменения в рельефе,
почвенном покрове, те изменения, которые происходят или уже произошли в процессе горных,
строительных или иных работ
С момента независимости и началом земельной реформы в нашем государстве принималась
недосточное количество нормативов и стандартов по охране земель, восстановлению плодородия
почв. В большинстве случаев применяют нормативы и стандарты, которые принимались еще в 7080-х годах при советском союзе. Поэтому именно сегодня важен пересмотр действующих
нормативов и стандартов проведения, особенно по рекультивации земель, учитывая при этом
региональность землепользования и передовой международный опыт разработки новой
нормативной документации, которая бы способствовала стабильности землепользования, созданию
условий для безопасного приживания населения, сохранения и воспроизвидения природных
ландшафтов регионов.
Болеше всего нормы действующего земельного законодательства оставляют упущения в
недостаточном регулировании общественных отношений сферы управления землями нарушенных
территорий в результате добычи полезных ископаемых. Восстановление качественного состояния
таких земель в Украине нормируется в соответствии с законодательно-правовыми актами, которые
имеют различную юридическую силу. Это и является главной причиной пробелов в юридических
механизмах правового регулирования таких земель.
Своевременность восстановления нарушенных земель во многом зависит от объективности и
достоверности данных их учета и текущего учета всех изменений, происходящих в их состоянии.
Содержание государственной статистической отчетности по учету рекультивации нарушенных
земель частично не соответствует положениям актов современного земельного законодательства
Украины и потребностям пользователей относительно полноты данных для объективной оценки
состояния нарушенных и рекультивированных земель и контроля за их использованием. Так же
сегодня важно усовершенствовать учет нарушенных и рекультивированных земель посредством
принятия и внедрения нового годового отчета по рекультивации земель вместо отмененного формы
2-ТП.
Руководитель -Смолярчук Мирослава, к.е.н., доцент
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УДК: 332.3.021
ПРОТЕКЦИОНИСТСКАЯ ПОЛИТИКАЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
МАРИЯ КУЗНЕЦОВА,
факультет экономических наук Черноморский национальный
университет имени Петра Могилы, г. Николаев, Украина
Перспективы развития экономического сектора Украины следует рассматривать в
контексте глобализационных процессов развития экономики современного мирового
хозяйства, которые являются интеграцией рынков, финансов, современных информационных
технологий, новейших методов управления.
Одна из особенностей глобализации
экономического развития заключается в том, что если раньше успех субъектов
землепользования определялся такими факторами производства, как труд, земля и капитал,
то сейчас ‒ наличием информационных и интеллектуальных ресурсов, а также сложной
комбинацией знаний.
Целью исследования является обоснование значимости протекционистской политики
землепользования. Основным методом, который использовался для данного исследования,
является метод диалектического познания.
Сейчас аграрный сектор, в том числе землепользование, нуждается в инвестициях;
высокий уровень безработицы, низкий уровень жизни, устарелые технологии производства
стали причиной дестабилизации землепользования, вытеснение сельскохозяйственных
товаропроизводителей с внутреннего рынка, усиление иностранного контроля над рынком
земли; отток интеллектуальных ресурсов, капитала, сырья из страны по низким ценам
полностью ослабили конкурентные преимущества субъектов хозяйствования на земле.
Одной из причин, повлиявших на такую ситуацию, является тот факт, что государство
процесс регулирования землепользования неоправданно перевело на «плечи» рынка, хотя
сочетание государственного регулирования с соблюдением интересов собственников земли и
землепользователей позволило бы повысить эффективность использования земли.
Стоит отметить, что хотя современное государство имеет в своем распоряжении
средства (инструменты) для достижения цели по обеспечению длительного и стабильного
роста экономики землепользования, однако до последнего времени пока не сформирована
инфраструктура аграрного рынка, включая товарныебиржи, оптовые рынки, агроторговые
дома, заготовительные кооперативы, с помощью которых должна обеспечиваться заготовка и
реализация продукции сельскохозяйственного производства. Не роздано обслуживающих
кооперативов, которые должны были функционировать как неприбыльные организации. К
ряду конкурентных преимуществ относятся и другие общественные институции ‒
государственное финансирование, налоговая политика, кредитование инноваций,
информационно-консультативная, маркетинговая и другие виды помощи субъектам
хозяйствования на земле, обеспечит стабильное развитие экономики аграрного сектора и его
главного компонента ‒ землепользования.
В связи с этим первостепенное значение приобретает разработка Программы
поддержки конкурентоспособностисельскохозяйственныхземлепользований, приоритетами
которой должны стать механизмы государственного финансирования, совершенствования
денежной оценки, налогообложения, предоставления долгосрочных целевых кредитов,
стимулирования рационального использования и охраны земель, развития законодательной
базы, инновационной деятельности, территориальное планирование землепользования и
маркетинг.
Научный руководитель - Лазарева Елена,доктор экономических наук, профессор.
профессор кафедры управления земельными ресурсами
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УДК: 621.65/.68
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДАЧИ НАСОСНЫХ
АГРЕГАТОВ
Б.АСКАРОВ, О.ОДИЛЖОНОВ
Факультет «Агроинженерия и гидромелиорация»,
Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий
Область применения. Гидротехническое и мелиоративное строительство.
Цель и задачи исследования.Целью исследования является повышение
экономической эффективности эксплуатации центробежных и осевых насосов оросительных
систем путем совершенствования учета водоподачи насосных агрегатов. Поставленная цель
решается за счёт разработки нового способа определения водоподачи насосных агрегатов.
Методы проведения исследований. При проведении экспериментальных
исследований использованы общепринятые стандартные методы лабораторно-стендовых
испытаний насосов согласно рекомендациям международной энергетической комиссии.
Основные полученные результаты.Предложена усовершенствованная методика
учета водоподачи электрифицированных насосных агрегатов, основанная на теории баланса
энергии гидромашин в следующем виде:
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Для определения величины Sн, входящей в формулу, необходимо провести испытания
насоса в двух режимах: при полной открытой задвижке измеряют QА и НА, а при закрытой –
Но и вычисляют:
2

Sн =(Но - НА) / Q A
QA и НА измеряется при полной открытой задвижке, QВ и НВ при частичном ее
прикрытии. Тогда Sн вычисляют по следующему выражению:
Sн = (Нв - НА)/ (QА-Qв)2
Для осевых насосов мощность, затраченная на трение дисков о жидкость, Nт.д.=О,
тогда Nмех = Nт.п. Коэффициент  определяется по формуле:

  0,682 Д 2  d в2 
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где Д и dвт – cоответственно диаметры рабочего колеса и ее втулки.
Поэтому параметры, входящие в формулы для определения величин К, m,  , можно
принимать постоянными. Для натурных насосных агрегатов с насосами 200Д-90 насосной
станции «Хожабосмон» получены К = 0,0294;  = 57,3; m = 10,7•10-3. Натурные
исследования показали, что погрешность определения водоподачи насосов по приведенной
расчетной формуле не превышает 2%.
Выводы и рекомендации. Предложенная формула для определения водоподачи
наиболее полно учитывает все основные параметры насосного агрегата в условиях
эксплуатации. Поэтому его можно успешно применять для определения водоподачи насосов
при любых условиях их работы, в частности, при параллельной работе насосов на один
трубопровод, заилении водоприемных камер, засорении сороудерживающих решеток,
изменении геодезической высоты подъема и т.д. Способ отличается надежностью,
простотой и не требует сложных приборов.
Научный руководитель - Мамажонов М. д.т.н., профессор ,Шакиров Б.М. д.т.н., доцент
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УДК: 624.131.22
ИСПЫТАНИЕ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ НА “РАСТЯЖЕНИЕ – СДВИГ”
М.АБДУЛАЗИЗОВ – магистр,
И.С.КИРГИЗАЛИЕВ – студент 2 курса.
Факультет “Агроинженерии и гидромелиорации”,
Андижанский сельскохозяйственный и агротехнологический институт
В области гидротехнического строительства нахождение предельные значения
напряжений и допустимых деформаций, предшествующих разрушению, соответствующих в
натуре появлению трещин в теле грунтовых плотин является одним из основных задач по
обеспечению трещиностойкости плотин проектируемых и строящихся на лессовых
просадочных грунтах.
В настоящее время в инженерно-геологической практике имеется немало методов
лабораторных и полевых исследований прочности грунтов путём различного вида “сдвигасреза” при сжимающих напряжениях и значительно меньше “растяжения-отрыва” . Если по
результатам первого вида разрушения можно достаточно достоверно оценить прочность
грунтов
во внутренних, удаленных от гребня зонах, где действуют значительные
напряжения сжатия, то во втором виде разрушения –разрыве, по которому оценивают
возможность появления поверхностных трещин, этого сказать нельзя. Дело в том , что
данный вид разрушения лишь весьма условно моделирует действительную работу грунта
гребня и откосов плотины, т.к. “чистого” растяжения, как такового, в натуре здесь не
наблюдается.Происходит, как уже упоминается выше, сложная деформация сдвига при
растяжении, существенно отличающаяся по своей природе, а следовательно, по расчетным
прочностным характеристикам грунта, как от сдвига при сжимающих напряжениях, так и от
нормального разрыва (растяжения) грунта.
В связи с зтим предлагается новый приём испытания глинистых грунтов как
естественной так и нарушенной структуры на сдвиг при расяжении, с целью получения
новой расчетной характеристики их прочности – сопротивления грунтов сдвигу при
растяжении ( ). Этот способ испытания и получаевмая с его помощью новая характеристика
прочности грунта ( ) позволяет при проектировании более достоверно оценивать
трещиностойкость грунтовых плотин и устойчивость грунтовых массивов.
С цель реализации этого предложения была сконструирована и изготовлена
установка для проведения испытаний на сдвиг при растяжении. Для испытания образец
грунта гантелеобразной формы устанавливают в вертикальном направлении в нижний
корпус пассивного захвата и обжимают нижней разрезной гильзой. После этого
устанавливают верхний корпус активного захвата и обжимают образец верхней разрезной
гильзой. Растягивающие и сдвигающие усилия создаются весом грузов при помощи систем
блоков и гибких тросов, а для наблюдения за вертикальными и горизонтальными
смещениями верхнего активного захвата предусматриваются индикаторы часового типа.
Научные руковадители - А.Махмудов - доцент, кандидат технических наук.
Б.М.Шакиров – доцент, доктор технических наук.
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УДК: 342.56(476)
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
АЛЕКСЕЙ РОМАНОВСКИЙ
факультет бизнеса и права,
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Существенные изменения произошли в судебной системе с принятием 29 ноября 2013
г. Декрета Президента Республики Беларусь № 6 «О совершенствовании судебной системы
Республики Беларусь» (далее – Декрет № 6), а также Указов Президента Республики
Беларусь № 529 «О некоторых вопросах деятельности судов Республики Беларусь» и № 530
«О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения судебных
постановлений и иных исполнительных документов». Данные нормативные правовые акты
предусмотрели не только реформирование судебной системы, но и обусловили
необходимость внесение ряда изменений и дополнений в законодательство Республики
Беларусь по вопросам деятельности судов и судебных исполнителей.
В целях совершенствования судебной системы Республики Беларусь, обеспечения
единства судебной практики, повышения качества осуществления правосудия, дальнейшего
развития специализации судов и судей при рассмотрении дел, улучшения материальнотехнического и кадрового обеспечения судов Декретом № 6 были объединены Верховный
Суд и Высший Хозяйственный Суд в единый высший судебный орган по гражданским,
уголовным, административным и экономическим делам − Верховный Суд Республики
Беларусь, возглавляющий систему судов общей юрисдикции страны. Хозяйственные суды
областей и г. Минска были переименованы в экономические суды областей (г. Минска).
В составе Верховного Суда Республики Беларусь помимо Пленума, Президиума
Верховного Суда, судебных коллегий по уголовным делам, гражданским делам, по делам
интеллектуальной собственности, создана судебная коллегия по экономическим делам
Верховного Суда. С 1 июля 2014 г. были упразднены все межгарнизонные военные суды,
Белорусский военный суд и Военная коллегия Верховного Суда Республики Беларусь.
В процессе реорганизации органов судебной власти было также осуществлено создание
общей системы судебных исполнителей. Исходя из этого, в целях повышения эффективности
исполнения судебных постановлений, в том числе экономических судов, и иных
исполнительных документов, Указом № 530 создана единая система органов
принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов.
Отметим, что рассмотренные выше нововведения на сегодняшний день нашли
отражение в законодательстве Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей,
однако по нашему мнению, также требуется и корректировка основного закона Республики
Беларусь по вопросам структуры судебной системы и упразднения Высшего Хозяйственного
Суда Республики Беларусь, а также системы военных судов.
Дополнительно предлагаем скорректировать отдельные положения Гражданского
процессуального кодекса Республики Беларусь и Хозяйственного процессуального кодекса
Республики Беларусь в части исполнения и совершенствования институтов обжалования
судебных постановлений.
Лазарчук Елена Адамовна – старший преподаватель каф. общепрофессиональных и
специальных юридических дисциплин, магистр юридических наук.
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УДК: 621.64
ВОДОПРИЁМНАЯ КАМЕРА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ С СТРУЕНАПРАВЛЯЮЩЕЙ
СТЕНКОЙ
Ш. РАХИМОВ, И. ИМИНОВ
Факультет «Агроинженерия и гидромелиорация»,
Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий
Область применения. Гидротехническое строительство.
Цель и задачи исследования.Цель исследованийсостоит в повышении эффективности
эксплуатации насосных станций за счёт разработка конструктивных мероприятий по
улучшению гидравлических условий работы водоприёмных камер. Задачи исследования
включаетразработка конструкции водоприёмной камеры для улучшения гидравлических
условий входа потока во всасывающий трубопровод насоса.
Методы проведения исследований.В процессе исследований
использованы
общепринятые стандартные методы лабораторно-стендовых испытаний
насосов и
гидравлического моделирования.
Основные
полученные
результаты.Параметрические
испытания
насоса
маркиД2000-34 (18НДсn=750 об/мин) проводились с целью проверки эффективности
использования струенаправляющей стенки с нанососмывающим устройством для
непосредственного улучшения гидравлических условий работы насосного агрегата, путём
построения рабочей характеристики насоса для её сравнения с заводской характеристикой.
При различных углах расположения струенаправляющей стенки определяли напор,
мощность и КПД насоса.
За счёт применения водоприёмной камеры с струенаправляющей стенкой и
нанососмывающим устройством, вследствие смыва отложения наносов, гидравлические
сопротивления при входе потока во во всасывающий трубопровод уменьшаются, поэтому
подача насоса с 424 л/с повысился до 476 л/с, то есть возросло на 52 л/с. Коэффициент
сопротивления ξ для камеры с осаждением наносов составляет ξ=0,61, при смыве отложения
наносов равен ξ=0,491. При установке струенаправляющей стенки с нанососмывающим
устройством коэффициент сопротивления всасывающего трубопровода уменьшилось по
сравнению с типовой камерой на 42,6%, а относительно заилённой камеры на 55,3 %.
Результаты лабораторных и натурных исследований показали хорошую сходимость, по
разработанной конструкции КПД насоса возросло на 5,9%, а подача возросло на 12,2 % по
отношению к типовой камере.
Формирование равномерной структуры потока в водоприёмной камере и перед
всасывающим трубопроводом даст возможность для создания равномерного
бесциркуляционного поля скоростей у рабочего колеса насоса. Один из вариантов
достижения данной цели возможно установкой струенаправляющей стенки в водоприёмной
камере с нанососмывающим устройством. Наличие струенаправляющей стенки препятствует
поперечной циркуляции в потоке, а также создаёт возможность размывания отдельных
циркуляционных течений, выравнивания скоростей после струенаправляющей стенки.
При «косом» подводе потока, струенаправляющая стенка выравнивает поток перед
всасывающим трубопроводом насоса и уменьшает вероятность образования за стенкой
различных циркуляционных течений.
Выводы и рекомендации. Работа насоса
с струенаправляющей стенкой в
водоприёмной камере и нанососмывающим устройством происходит в гидравлически
благоприятных условиях, что повышает моторесурс и уменьшает эксплуатационные расходы
по насосной станции.
Научный руководитель - Шакиров Б.М. д.т.н., доцент Махмудов А. к.т.н., доцент
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CZU: 332.3(478-22)
DINAMICA ȘI STRUCTURA FONDULUI FUNICIAR ÎN COMUNA ALEXANDREN,
RAIONUL SÎNGEREI
SAVCA TATIANA
student an. 2, Facultatea COT, UASM
Descoperirile arheologice probează în această zonă o străveche viţă umană. Sondajele şi
cercetările de teren demonstrează că oamenii au locuit aici permanent încă din epoca paleoliticului,
cea mai veche perioadă a istoriei omenirii, caracterizată prin folosirea uneltelor şi armelor din piatră
cioplită. Principala lor ocupaţie era vânatul, pescuitul, culesul fructelor şi poamelor de pădure.
Prezente sunt şi vestigiile arheologice din epocile de mai târziu.
Satul Alexăndreni a fost întemeiat în anul 1837. Lîngă sat arheologii, au descoperit urmele
unei stațiuni umane cu o vechime de 40-12 mii de ani î.Hr., și urmele unui sat din mileniul III î.Hr.,
vetrele părăsite a două sate din sec. II-IV era noastră și vatra unui sat din sec. XV-XVII. Hramul
satului se sărbătorește la 8 noiembrie, de Sf. Dumitru.
Satul Alexăndreni dispune de 4 magazine, cantină, centru medical, o instituție preșcolară ,
școală de cultură generală , oficiu poștal primăria . În localitate sînt 85 de fîntîni, 11 km drumuri,
461 instalații de alimentare cu gaz lichefiat.
La marginea satul este construită un monument în memoria soldaților raposați care au
participat la razboi . Comuna nostru mai despune și o gară de așteptare care a fost fondată în anii
1754 și construcția ei a durat un an.
Pentru realizarea acestui scop propus au fost înaintate următoarele obiective:
1. Studierea istoriei satului;
2. Studierea fondului funciar în satul Alexandreni, r-nul Sîngerei

Satul are o suprafaţă de circa 11.6 kilometri pătraţi. Din componenţa comunei fac parte localităţile
Heciul Vechi, Țipletești, Țiplești, Alexăndreni, Grigorești. Localitatea este situată pe malul stîng al
rîului Răut, la 46 km de oraşul Sîngerei şi la 148 km de Chișinău.
Cadastrul funciar ca parte componentă a cadastrului general al naturii este un sistem unitar, de sine
stătător și obligator de evidență tehnică, economică și juridică prin care se realizează stabilirea, înregistrarea,
descrierea și marcarea pe hărți și planuri topografice a tuturor terenurilor de pe teritoriul republicii, indiferent
de destinație și de tipul de proprietate.
Analizînd situația fodului funciar din comuna Alexandreni pot spune că în periaoda de 23 de ani
suprafețele terenurilor agricole sau micșorat , iazurile au secat și pățunile din cauza secetei sau uscat.

Conducător ştiinţific –asis. univ., Nunu Silvia

93

CZU: 332.37
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ КОНСОЛИДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
КАРАМИТ ЕКАТЕРИНА
Студентка 3 курса, факультет кадастра и права, ГАУМ
Представленные результаты касаются развития консолидации земель в странах
Европы.
Цель исследования состоит в том, чтобы выявить особенности развития различных моделей
консолидации сельскохозяйственных земель в европейских странах.
Для достижения поставленной цели, были выдвинуты следующие задачи:
- рассмотреть понятие «земельная консолидация», определить пути достижения
стратегических целей консолидац в отдельных странах;
- провести сравнительный анализ сельскохозяйственных земель до проведения
консолидации земель и после;
-выявить глобальные перспективы консолидации земель.
Материал, накопленный в ходе исследования, был проанализирован путем применения
нескольких научных методов исследования: метод анализа вариантов; метод сравнительного
анализа и др.
На основании полученных результатов было обнаружено, что земельная консолидация
проводится государственными органами и применяется для корректировки структуры
собственности в сельских районах путем комплексного перераспределения земельных
участков, которое согласовывается с владельцами и пользователями земли, с тем, чтобы
сократить фрагментацию земель, содействовать укрупнению сельскохозяйственных
предприятий и/или достижению других общественных целей.
Земельная консолидация развивалась непрерывно в Европе и во всем мире, кроме того
модели земельной консолидации в разных странах отличаются.
В Германии модели земельной консолидации проводится с целью совершенствования
производства и условий труда в сельском и лесном хозяйстве, а также использованию и
развитию земельных ресурсов».
В Дании разрабатываются проекты по сохранению и улучшению ценных в природном
и экологическом отношении объектов, а также по развитию сельских территорий путем
оптимизации структуры и сокращения фрагментации земель.
В заключении, нужно отметить, что существует общая необходимость в составлении
глобального обзора методов проведения земельной консолидации, а также в
межрегиональном и глобальном обмене опытом в этой области.
Существует глобальный потенциал проведения земельной консолидации, в том числе в
регионах, где соответствующий опыт незначителен или полностью отсутствует.
Кроме того, может быть полезно, разработать и применять инструменты земельной
консолидации в странах, где фрагментация земель (фрагментация, как землевладения, так и
землепользования), а также малые размеры землевладений и ферм тормозят развитие
хозяйств, устойчивых во всех трех смыслах (экономическом, социальном и экологическом).
Необходимость межрегионального обмена опытом уже признана – сейчас пришло
время продолжить этот процесс.
Научный руководитель – dr.,conf. univ., Horjan Oleg
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УДК: 332.27(477)
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН
ЯНА ЯНЧЕНКО,
факультет землеустройства НУБиП Украины
На сегодня подавляющее большинство территориальных общин, имея право решать вопросы
местного значения, не может их выполнять из-за нехватки собственных средств, недостаточности
или отсутствия инфраструктуры, а также нехватки кадров соответствующей квалификации.
Городская земля выступает, как пространственный базис деятельности и территория для
размещения объектов различного назначения. Муниципальная собственность, будучи частью
муниципальной экономики, определяется как устойчивая социально-экономическая система,
включающая в себя совокупность взаимоотношений между субъектамихозяйствования.
Сбалансированное развитие территориальной общины включает в себя экономические, социальные,
экологические и культурологические аспекты.
Собственниками земельных участков в городах являются: государство и город или
территориальная община; другие юридические или физические лица.
Противоречия разногласия социально-экономических и экологических норм сосуществования
экономических субъектов и населения по поводу обеспечения условий для размещения,
жизнедеятельности и хозяйствования в городе решаются путем регулирования хозяйственной
деятельности.
Повышение эффективности использования городских земельных участков обусловлено
одновременным воздействием со стороны городской общины и со стороны частных
землепользователей и инвесторов. При этом основной задачей одних является управление
городскими землями, задачей других – управление землями и получение в процессе
землепользования максимальной прибыли. Именно в результате такого двойного воздействия
формируется согласованная рыночная цена права аренды. Таким образом, при оценке
эффективности использования городских земель учитываются критерии: экономический, правовой,
градостроительный и природоохранный, социальный. Сама же ценность городских земельных
участков обусловлена объектами, которые на них можно построить: сооружения, коммуникации и
инфраструктура.
В связи с этим организация более эффективного использования и охраны земель
территориальной общины должна обеспечиваться путем:
- определения перспектив развития городского землепользования и создание инвестиционнопривлекательного градостроительного и рекреационного землепользования на основе
разработанной землеустроительной документации;
- определения приоритетов развития земельных отношений и землепользования с учетом
зональных и местных особенностей;
- создания организационно-правовых условий для развития паритетных отношений между
бизнесом, собственниками земли и территориальной общиной на основе государственно-частного
партнерства;
- юридического и технического оформления права землевладения и землепользования
территориальной общины, граждан и юридических лиц;
- урегулирования земельных отношений и реструктуризации землепользования,
формирования местного рынка земельных участков и условий их капитализации;
- совершенствование системы муниципального управления землепользованием и
администрирования платежей за землю и другие ресурсы, экологического налога.
В результате получим увеличение удельного веса инвестиционно-привлекательного и
эколого-безопасного землепользования.
Научный руководитель - Гунько Людмила, кандидат экономических наук, доцент
95

CZU: 37:004
EDUCATIA – FACTOR DETERMINANT AL SITUAȚIEI CONSUMATORULUI ÎN
ERA SCHIMBĂRILOR TEHNOLOGICE
BALAN TATIANA,
studenta anul 1, Cadastru și drept, UASM
Educaţia consumatorului este o temă de discuţie tot mai abordată în ultimii ani, pe fondul
schimbărilor impuse de noile tehnologii, de internet şi de globalizare, care aduc modificări în
comportamentul de consum, în modul de adoptare a deciziei de consum sau în modalităţile de
protejare a consumatorilor. Extinderea tehnologiilor on-line, atât la locul de muncă, cât şi în timpul
liber impune nevoia consumatorului de a dezvolta competenţe digitale. Consumatorii trebuie să aibă
cunoştiinţe tehnologice şi digitale, trebuie să ştie să se protejeze de frauda on-line şi să fie conştienţi
de drepturile şi responsabilităţile lor. Aceste competenţe pot fi dezvoltate eficient prin educaţie.
În analiza rolului educaţiei, ca factor al condiţiei consumatorului în era schimbărilor tehnologice,
educaţia consumatorului, se referă la informarea consumatorului, pentru a înţelege legislaţia în
vigoare, care îi apară drepturile. Educaţia consumatorului îi asigură consumatorului formarea unui
sistem de valori, cunoaşterea drepturilor şi a legislaţiei specifice, recunoaşterea practicilor
comerciale loiale şi neloiale, înţelegerea surselor de informaţii de încredere, o atitudine exigentă.
Nu toţi consumatorii pot filtra în mod critic influenţele şi informaţiile pe care le primesc de pe piaţa
bunurilor şi din sectorul publicitar. Consumatorii au nevoie de educaţie pentru a înţelege diferenţa
dintre o nevoie reală şi una imaginară, pentru a învăţa să fie selectivi şi a-şi dezvolta capacitatea de
decizie şi pentru a se proteja în consum.
Educaţia consumatorului îi aduce acestuia o mulţime de avantaje pe plan individual şi social,
precum: - îmbunătăţirea modului de alegere, în concordanţă cu condiţiile de viaţă şi cele financiare,
realizând o mai bună administrare a resurselor proprii; - alegerea acelor bunuri care nu afectează
sănătatea, stilul de viaţă sănătos reducând costurile în cadrul sistemului sanitar; - schimbarea stilului
de viaţă, prin asumarea responsabilităţii şi prin participarea la viaţa socială; - înţelegerea modului de
funcţionare a economiei şi a rolului consumatorului în viaţa economic; - cunoaşterea drepturilor
consumatorului şi asigurarea unei mai bune protecţii faţă de produsele cu riscuri; - creşterea
capacităţii de decizie a consumatorului, mai ales în condiţiile extinderii comerţului electronic, care
îi oferă o gama largă de produse şi servicii; - susţinerea protejării mediului, prin reciclare şi prin
alegerea produselor bio şi eco.
Astfel, un consumator educat, informat, competent, exigent şi responsabil contribuie la
dezvoltarea societăţii şi la progresul general, care au o determinare şi o manifestare prin excelenţă
calitative, ce vizează atât aspecte economice, cât şi sociale. La nivelul Uniunii Europene, printre
preocupările din domeniul politicii consumatorului, pentru perioada 208-2024, se află ca obiective
principale: creşterearolului educaţiei atât pentru consumatori, cât şi pentru întreprinderi, reducerea
consumatorilor vulnerabili, afectaţi de criză; analiza efectelor îmbătrânirii populaţiei asupra
comportamentului de consum; atitudinea noului consumator care domină piaţa unică digitală.
Concluzionând, putem spune că investiţia în educaţia consumatorului ar permite individului
să devină un consumator reflexiv, care să ia decizii în cunoştinţă de cauză, care să aibă abilitatea de
a obţine, de a evalua şi de a utiliza informaţii privind consecinţele comportamentului său de
consum, care să fie capabil să decodifice mesajele de media şi publicitare în contextual propriilor
valori. Aceste preocupări trebuie însă aplicate cât mai insistent la nivel naţional, astfel încât
rezultatele în domeniul calităţii vieţii consumatorului să fie îmbunătăţite.
Conducător științific - dr., conf.univ. Stahi Tatiana
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CZU: 347
RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ
COSTIN NICOLETA
studenta an. 4, Cadastru și Drept, UASM
Ordinea de drept și legalitatea sunt pilonii de bază ale unui stat, iar răspunderea are sarcina de
instaurare, menținere și edificare a acestora. Astfel, răspunderea vine să asigure respectarea
normelor de conduită general recunoscute și sancționează încălcarea acestora, având și rolul de
prevenire a săvârșirii unor alte fapte ce pot atrage aplicarea unui tip de răspundere sau altul. După
cum bine menționează prof. Dumitru Baltag: „răspunderea juridică – instituție prezentă în toate
ramurile dreptului – constituie o temă ce interesează toate științele juridice având o importanță
practică deosebită, deoarece ea asigură eficiența normei de drept, stimulează atitudinea de
respectare a legii, stabilirea și menținerea ordinii sociale”.
Răspunderea civilă delictuală este reglementată în art. 1998 – 2054 din Codul Civil al
Republicii Moldova. Aceste articole consacră un şir de principii care sînt menite să încădreze în
sfera lor de aplicare nu numai situaţiile juridice conflictuale avute în vedere de legiuitor, ci şi cele
ce vor apărea ca urmare a schimbărilor economice ce vor înterveni în societate.
Răspunderea civilă delictuală este un raport juridic de obligaţii ce izvorăsc dintr-o faptă ilicită
şi prejudiciabilă exstracontractuală. Fapta ilicită care dă naştere raportului juridic de răspundere,
poartă denumirea de “delict”, iar prin faptă ilicită extracontractuală vom înţelege acea conduită prin
care se încalcă obligaţia generală prevăzută de lege, de a nu aduce atingere drepturilor şi intereselor
legitime ale celorlalte persoane.
Răspunderea civilă delictuală ce rezultă din dispoziţiile pe care o reglementează poate fi
clasificată în mai multe forme de răspundere, astfel dispoziţiile art. 1998 alin. 1, 2 şi 3, C.C,
consacră trei feluri de răspunderi delictuale: răspunderea civilă pentru fapta proprie; răspunderea
indirectă sau pentru fapta altei persoane, răspunderea pentru prejudiciile cauzate fără vînovăţie.
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie. Acest mod de răspundere civilă delictuală
rezultă din dispoziţiile art. 1998 alin. 1, CC., care prevede că ,,cel care acţionează faţă de altul în
mod ilicit, cu vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de
lege, şi prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau omisiune”.
Răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin fapta altei persoane.Răspunderea civilă
delictuală poate să nu ducă la realizarea scopului pentru care a fost instituită dacă autorul faptei
prejudiciabile este o persoană insolvabilă. În asemenea situaţii victima riscă să nu-şi mai poată
obţine reparaţia ce i se datorează. Pentru a o pune la adăpost de eventuala insolvabilitate a autorului
faptei ilicite, Codul Civil reglementeză cîteva cazuri de răspundere delictuală pentru fapta altei
persoane:
-răspunderea pentru prejudiciile cauzate de un minor care nu a împlinit vîrsta de 14 ani, art.
2008, CC. şi un minor între 14 şi 18 ani, art. 2009, CC.
-răspunderea pentru prejudiciul cauzat de o persoană cu discernămînt diminuat, art. 2011, CC.
- răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate prin acţiunile organelor de cercetare penală,
de anchetă preliminară, ale procuraturii sau înstanţelor de judecată, art. 2007, CC.
Răspunderea pentru prejudiciile cauzate fără vinovăție, cum ar fi :
-

răspunderea pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporit (art.2013, CC)
răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale (art. 2014, CC)
răspunderea în cazul căderii sau scurgerii din construcție (art. 2016, CC), etc.

Conducător ştiinţific - dr., conf. univ.inter.Tălămbuță Angelina
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CZU: 343.8
APLICAREA PRINCIPALELOR MIJLOACE DE CORIJARE A CONDAMNAŢILOR ÎN
SCOPUL RESOCIALIZARII LOR
STEPANENCO MIHAIELA
studenta an. 2, Cadastru și Drept, UASM
Rezultatele prezentate se referă la realizarea pozitivă a resocializarii condamnaților.
Scopul cercetărilor este analiza unde pregătirea pentru liberare a deţinuţilor şi asistenţa la o ușoară
integrarea socială a acestora, duce la o micșorare a cazurilor de infracțiuni, sau la lipsa faptelor foștilor
deținuți ce duc la recesive.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
6.
7.
8.
9.
10.

Crearea Centrelor de Justiție Comunitară;
Pregătirea pentru liberare a dețunilor;
Asistența la integrarea socială a deținuților;
Stabilirea sarcinilor ale consilierului de pregătire pentru liberare a condamnaților;
Determinarea aspectelor psihologice ale resocializarii condamnaților.

Cercetările au fost realizate de Centrele de Justiţie Comunitară care au fost create la iniţiativa
Institutului de Reforme Penale primul fiind în oraşul Ungheni.La inițiativa persoanelor cu studii
juridice,psihologice, in domeniul asistenței sociale au fost eloborate programele de tratament a
infractorului unde condiția esențială a tratamentului este necesitatea colaborării delicventului la
transformarea propriei personalități indiferent dacă se desfășoara în mediul liber, semi-liber sau închis(în
penitenciar) tratamentul este individualizat în funcţie de diagnosticul pus fiecărui subiect şi utilizează
metodele terapeutice, psiho-pedagogice, psiho-terapeutice, psihanalitice etc. În criminologia clinică,
principala metodă de tratament este psihoterapia. Psihoterapia se bazează pe teorii ale psihologiei
normale, patologice şi sociale, care pot fi utilizate în scopul de a trata tulburări în etiologia cărora apar, cu
preponderenţă, factori psihosociali. Această metodă constă în stabilirea unei relaţii speciale de
comunicare verbală între terapeut și delicvenți, luați individual ori în grup.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că comparîndu-se grupurile de delincvenți care au fost
tratați şi grupurile care nu au beneficiat de un astfel de tratament, în ambele cazuri nivelul recidivei a fost
acelaşi. Aartinson Robert afirmă că înafară de un mic numar de excepții izolate, eforturile realizate pentru
reintegrarea delincvenţilor care au fost studiaţi, nu au avut un efect considerabil pentru recidivă față de
rezultatele obținute prin tratament sau prin măsurile de reeducare, ca bază de control a crimei. Reinserția
socială a individului care a comis un act infracţional, reprezintă o alta latură a criminologiei de tratament.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări: nu este
suficient doar dorința și eforturile persoanelor responsabile de tratament și a infractorilor, este necesar ca
și persoanele din mediul apropiat al deținutului sa fie gata să dea o mînă de ajutor, sau un sfat dacă este
necesar.
Conducător ştiinţific – dr.,conf. univ.Cuciurcă Angela
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CZU: 343.54
CONDȚIILE PRENATALE ȘI CALITATEA MEDIULUI FAMILIAL CA FACTORI DE
RISC AL CRIMINALITĂȚII JUVENILE
VOLONTIR PAVEL
student an. 2, Cadastru și Drept, UASM
Rezultatele prezentate se referă la: influenţa familiei dezorganizate asupra comportamentului
minorului.
Scopul cercetărilor este: de a transmite tinerilor consecințele consumului a multor sunstanțe
întimpul sarcinei și nu numai și consecințele care se întămpla din cauza destrămarea familiei.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: Familii
dezorganizate, Climatul familial hiperautoritar, Climatul familial hiperpermisiv.
Au fost folosite următoarele metode de cercetare: relația minorului, comportamentul
minorului într-un colectiv, comportarea minorului în stare de afect, statistici gradul cauzelor de
copii cu deficienţe, performanţele şcolare ale acestora fiind multdiminuate din cauza mamelor care
în timpul sarcinii accesează (fumatul, drogatul și consumul de alcool).
În baza rezultatelor obținute s-a constatat: viitorului copil i se transmite circa 80 la sută din
informaţia genetică a mamei, precum şi de faptul că personalitatea copilului este marcată şi de ceea
ce simte, trăieşte viitoarea mamă cu 2-3 ani anterior naşterii acestuia (şi nu doar pe parcursul
sarcinii, cum se credea până nu demult).
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări: Copilul
văzănd lumea exterioara este efectat de ea din cauza neglijenții părinților adică (fumănd, folosind
alcool, drogori sau o viațăplină de emoții negatine) în acel moment afectează acea mică ființă. Din
această cauză acea ființă se va naște cu deficienţe deoarece viitorului copil i se transmite circa 80 la
sută din informaţia genetică a mamei, precum şi de faptul că personalitatea copilului este marcată şi
de ceea ce simte, trăieşte viitoarea mamă cu 2-3 ani anterior naşterii acestuia (şi nu doar pe
parcursul sarcinii, cum se credea până nu demult).Cuplul conjugal, prin întreg sistemul său de acte
comportamentale, constituie un veritabil model social care are o influenţă hotărâtoare asupra
copiilor privind formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în
raport cu diferite norme şi valori sociale. Climatul educaţional familial reprezintă o formaţiune
psihosocială destul de complexă, însumând ansamblul de stări psihice, moduri de relaţionare
interpersonală, atitudini ce caracterizează grupul familial o perioadă îndelungată de timp. Acest
climat poate fi atât pozitiv, cât şi negativ. Existenţa, încadrul familiei, a unor situaţii care determină
fundamental eşecurile comportamentului de rol material: retardarea mentală severă a copilului,
condiţiile fizice cronic incurabile.
Conducător ştiinţific – dr. conf. univ.Cuciurcă Angela
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CZU: 343.611
ANALIZA COMPARATIVĂ A REGLEMENTĂRII INFRACȚIUNII DE OMOR PRIN
PRISMA LEGISLAȚIILOR ALTOR STATE.
ALEXEEV DORINA
studenta an.3, Cadastru și Drept, UASM
În dreptul penal contemporan al statelor străine omorul este descris detaliat. Astfel, Cod penal
francez, în Titlul, întitulat „Faptacareprejudiciazăpersoana umană”, incriminează de asemenea,
faptele îndreptate contra vieţii persoanei. Ele sunt sistematizate în două secţiuni ale capitolului I, şi
anume: Fapte voluntare contra vieţii şi Fapte involuntare contra vieţii. În prima secţiune este
incriminat omorul; omorul cu premeditare; omorul comis în alte circumstanţe agravante; atentatul la
viaţa persoanei prin otrăvire. În a doua secţiune este incriminat omorul involuntar.
În Franţa numai lipsirea intenţionată de viaţă a persoanei se califică drept omor. Totodată, se
deosebesc patru tipuri de omor: banditesc, omorul părinţilor, pruncuciderea şi otrăvirea.
Codul penal al Elveţiei consacră problematicii legate de omor un spaţiu destul de vast.
Omorul premeditat, fiind recunoscut ca infracţiune foarte gravă, este pedepsit cu toată severitatea
legii.
În legislaţia penală a României omorul e prevăzut în Titlul II intitulat „Infracţiuni contra
persoanei” Capitolul I „Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii”, Secţiunea I
„Omuciderea”, Articolul 174 „Uciderea unei persoane”.
Spre deosebire de legislaţia României, Codul Penal al Federaţiei Ruse, în vigoare în art. 105,
nu numai că-l prevede dar şi defineşte omorul „Omorul, adică cauzarea intenţionată a morţii altei
persoane”. Însă observăm că legislatorul rus, care definind noţiunea omorului a omis un foarte
important cuvînt – că această faptă este săvîrşită „ilegal”.
În fine, în legislaţia penală în vigoare a RM omorul este prevăzut în art.145 CP al RM
aliniatul 1 prevede răspunderea penală pentru omorul simplu, iar aliniatele 2 prevăd răspunderea
pentru omorul calificat în cazul prezentei uneia din cele cincisprezece circumstanţe agravante.
Omorul simplu săvârşit fără circumstanţe agravante şi atenuante, prevăzut de art.145 alin.(1)
CP RM, poate fi comis din motive de gelozie şi din alte imbolduri josnice, cu excepţia intenţiilor
huliganice şi interesului material, din motive de răzbunare, pe baza de relaţii personale, din cauza
certurilor, în timpul unei bătăi, al efectuării unui experiment ştiinţific etc.
Din punct de vedere statistic, ucigașii sunt preponderent:
- persoane aflate în căutarea unui partener sexual
- bărbați (deoarece femeile sunt foarte pretențioase în alegerea unui partener, bărbații sunt cei
care concurează între ei pentru a-și găsi o parteneră, comportament întîlnit pe larg și la animale);
- singuri (necăsătoriți, fără parteneră);
- șomeri (care nu dispun de resursele necesare atragerii unei partenere)
- între 20 și 30 de ani (la apogeul perioadei lor reproductive).
Sintetizînd semnele comune pentru toate formele și tipurile de omor la etapa finală a analizei
si ridicîndu-le la un tot întreg în limitele definiției stiințifice, vom ajunge la noțiunea generală de
omor.
Conducător Științific –dr., conf. univ.Cuciurcă Angela
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CZU: 34
PRACTICE AND LEGAL ASPECTS OF SUBROGATION AND COMPENSATION
FOR DAMAGE IN PROPERTY INSURANCE IN THE REPUBLIC OF BELARUS
KSENIA ZAYETS,
Faculty of Business and Law, Belarusian State Agricultural Academy
Providing a decent level of the rights protection of policyholders, victims and insured
persons and the growing need for compensation for harm determine the need for improving the
mechanism of subrogation legal regulation.
In accordance with Article 855 of the Civil Code, the transition to the insurer of the insurer's
rights to compensation for damage (subrogation) is carried out under property insurance and civil
liability insurance contracts.
Let's look at the example in detail. The reinsurer applied to the court with a claim for the
recovery by subrogation of the amount paid to the reinsurer of the share under the optional
reinsurance agreement. The court established that the plaintiff is a reinsurer under a voluntary car
insurance contract, the insurer for which is the defendant. In connection with the car damage as a
result of a traffic accident (hereinafter referred to as an accident), the defendant paid the amount of
insurance compensation under a voluntary insurance contract. On the basis of an optional
reinsurance contract, the plaintiff reimbursed the defendant for a share of the risk. Since the civil
liability of the accident perpetrator was insured by the defendant, the plaintiff believed that he had
the right to claim the amount paid from the defendant in accordance with Article 855 of the Civil
Code as a person responsible for losses reimbursed as a result of insurance.
Refusing the claim, the court indicated that according to Article 855 of the Civil Code, the
right of claim transfer is carried out only in the event of the property insurance conclusion and
liability insurance contracts. The legal relationship between the plaintiff and the defendant is
governed by Article 857 of the Civil Code and the optional insurance contract. In case of
reinsurance, the insurer remains liable to the policyholder under the main contract for the insurance
compensation payment. Thus, the claimant, who was not the insurer of the victim and did not pay
insurance compensation, did not transfer the right of claim to the person responsible for the losses.
The plaintiff did not have any grounds to demand reimbursement of the share paid by him under the
optional insurance agreement, since, according to this agreement, the reinsurer is obliged to pay the
reinsurer a share of the funds received under recourse claims. The plaintiff did not provide evidence
of the funds receipt from the person responsible for the losses to the defendant.
Thus, the insurer, by way of subrogation, acquires the right to claim only if the insured has
the right to claim compensation for harm.
Another important aspect is the prevention of the risk of unjust enrichment. It should be
noted that the compensatory nature of the insurance compensation excludes the possibility of its
double payment, hence the harm that is compensated to the victim under the voluntary insurance
contract is not subject to reimbursement under the compulsory civil liability insurance contract of
vehicle owners.
Научныйруководитель - PhD in History, Associate Professor - Tatsiana Reshetskaya
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CZU: 34
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
АЛЕКСЕЙ РОМАНОВСКИЙ,
факультет бизнеса и права,
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Существенные изменения произошли в судебной системе с принятием 29 ноября 2013
г. Декрета Президента Республики Беларусь № 6 «О совершенствовании судебной системы
Республики Беларусь» (далее – Декрет № 6), а также Указов Президента Республики
Беларусь № 529 «О некоторых вопросах деятельности судов Республики Беларусь» и № 530
«О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения судебных
постановлений и иных исполнительных документов». Данные нормативные правовые акты
предусмотрели не только реформирование судебной системы, но и обусловили
необходимость внесение ряда изменений и дополнений в законодательство Республики
Беларусь по вопросам деятельности судов и судебных исполнителей.
В целях совершенствования судебной системы Республики Беларусь, обеспечения
единства судебной практики, повышения качества осуществления правосудия, дальнейшего
развития специализации судов и судей при рассмотрении дел, улучшения материальнотехнического и кадрового обеспечения судов Декретом № 6 были объединены Верховный
Суд и Высший Хозяйственный Суд в единый высший судебный орган по гражданским,
уголовным, административным и экономическим делам − Верховный Суд Республики
Беларусь, возглавляющий систему судов общей юрисдикции страны. Хозяйственные суды
областей и г. Минска были переименованы в экономические суды областей (г. Минска).
В составе Верховного Суда Республики Беларусь помимо Пленума, Президиума
Верховного Суда, судебных коллегий по уголовным делам, гражданским делам, по делам
интеллектуальной собственности, создана судебная коллегия по экономическим делам
Верховного Суда. С 1 июля 2014 г. были упразднены все межгарнизонные военные суды,
Белорусский военный суд и Военная коллегия Верховного Суда Республики Беларусь.
В процессе реорганизации органов судебной власти было также осуществлено создание
общей системы судебных исполнителей. Исходя из этого, в целях повышения эффективности
исполнения судебных постановлений, в том числе экономических судов, и иных
исполнительных документов, Указом № 530 создана единая система органов
принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов.
Отметим, что рассмотренные выше нововведения на сегодняшний день нашли
отражение в законодательстве Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей,
однако по нашему мнению, также требуется и корректировка основного закона Республики
Беларусь по вопросам структуры судебной системы и упразднения Высшего Хозяйственного
Суда Республики Беларусь, а также системы военных судов.
Дополнительно предлагаем скорректировать отдельные положения Гражданского
процессуального кодекса Республики Беларусь и Хозяйственного процессуального кодекса
Республики Беларусь в части исполнения и совершенствования институтов обжалования
судебных постановлений.
Научный руководитель - старший преподаватель каф. общепрофессиональных и
специальных юридических дисциплин, магистр юридических наук. - Лазарчук Е. А.
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CZU: 349.2
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ РАБОТНИКА В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
ДАРЬЯ ГОРБАТЕНКО,
факультет бизнеса и права,
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Всеобщая декларация прав человека (далее – Декларация) в ст. 23 закрепляет общие
постулаты о том, что:
1. каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые
и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы;
2. каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за
равный труд;
3. каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное
вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его
семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения.
Анализируя приведенные нормы Декларации, а также действующего трудового
законодательства раскроем понятие «работника» в трудовом праве, что и будет являться
целью настоящего исследования.
Согласно Конституции Республики Беларусь, граждане Республики Беларусь имеют
право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, то есть право на
выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями,
образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а
также на здоровые и безопасные условия труда.
Для реализации данного права человеку необходимо вступить в трудовые отношения,
основанные на заключении между нанимателем и работником трудового договора. Этот
договор представляет собой соглашение, согласно которому работник обязуется выполнять
работу по определенным одной или нескольким должностям служащих соответствующей
квалификации согласно штатному расписанию и соблюдать внутренний трудовой
распорядок, а наниматель обязуется предоставлять работнику обусловленную трудовым
договором работу, обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о
труде, локальными правовыми актами и соглашением сторон, своевременно выплачивать
работнику заработную плату (ст.1 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК)).
Из этого следует, что работником является человек (физическое лицо – гражданин
Республики Беларусь, иностранный гражданин или лицо без гражданства), вступивший с
нанимателем в трудовые отношения на основании заключения трудового договора. С
момента начала своей трудовой деятельности физическое лицо получает определённый
перечень прав, обязанностей и гарантий. Законодательство закрепляет момент
возникновения трудовой правосубъектности – достижение физическим лицом 16-летнего
возраста (а с письменного согласия одного из родителей - с 14-летнего возраста). ТК также
регулирует деятельности таких категорий работников как лица, не достигшие
совершеннолетия и инвалиды. С учётом различных медицинских показателей
и
рекомендаций ТК устанавливает нанимателям необходимые условия, которые они должны
учесть при заключении трудового договора с названными категориями граждан.
Таким образом, по средствам ТК, законодательство Республики Беларусь
удовлетворяет потребность в труде для всех категорий граждан, достигших трудоспособного
возраста. Оно даёт определение понятию «работник» и закрепляет положения, которые
необходимо выполнять трудящимся и нанимателям.
Научный руководитель - ст. преподаватель кафедры общепрофессиональных и
специальных юридических -дисциплин. Северцова Т. В.
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CZU: 339.9
К ВОПРОСУ ПОНЯТИЯ «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СДЕЛКА»
ЕЛЕНА КУЦЕНКОВА,
факультет бизнеса и права, УО БГСХА
Целью исследования является изучение понятия «внешнеэкономическая сделка».
Основные задачи исследования: изучение особенностей внешнеэкономических сделок,
рассмотрение классификации внешнеэкономических сделок. Для достижения цели
применяются общенаучные и специальные методы: комплексного юридического анализа,
системный, формально-юридический.
Внешнеэкономические отношения государства базируются на заключении различного
рода договоров. Внешнеэкономическое сотрудничество субъектов экономики может иметь
различные проявления. Правовой формой закрепления внешнеэкономической операции,
которая фиксирует факт ее осуществления и порождает правовые последствия, является
внешнеэкономическая сделка. Что касается классификации внешнеэкономических сделок, та
самым распространенным видом является договор купли-продажи товара. Помимо этого
заключаются договоры мены, договор подряда, договор на предоставление различных услуг
и т.д.
Внешнеэкономическая сделка, как правило, подлежит регулированию определенной
системе права. Поэтому субъекты в момент ее заключения выбирают право, которое будет
служить основой механизма регулирования ее содержания. Данный вопрос достаточно
проблематично решить, ввиду того, что местонахождение контрагентов не совпадает.
Поэтому требуется выбрать право, которое послужит основой регулирования договорных
отношений.
Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК
Республики Беларусь) определяет форму внешнеэкономической сделки независимо от места
ее заключения как письменную, когда хотя бы одной из участников такой сделки является
юридическое лицо Республики Беларусь или гражданин Республики Беларусь.
В этом и заключается особенность внешнеэкономической сделки – одна из сторон в
сделке иностранный агент, то есть иностранное юридическое или физическое лицо. Эти
сделки базируются на двух национальных правовых системах, но их может быть и больше.
При заключении внешнеэкономических контрактов процедура урегулирования споров
происходит по-разному. По законодательству Республики Беларусь урегулирование споров,
связанных с внешнеэкономическими сделками происходит в экономическом суде , либо
может быть применен арбитраж.
Стороны внешнеэкономической сделки должны учитывать, что выбор ими
подлежащего применению права должен быть добросовестным и законным, а отказ от
применения права какого-либо государства может последовать только в случае, когда такое
применение явно несовместимо с публичным порядком, действующим в месте нахождения
суда.
Таким образом, сделки являются неотъемлемой частью экономической деятельности
любого государства, а также основой стабильного и эффективного развития экономического
потенциала страны. Важнейшими аспектами внешнеэкономической деятельности является
совершенствование, обновление нормативно-правовой базы деятельности по заключение
экономических сделок государств с иностранными партнерами, которая направлена на
создание
условий
для
осуществления
равноправного
торгово-экономического
взаимодействия с международными экономическими сообществами, объединениями,
союзами и интеграционными организациями.
Научный руководитель -старший преподаватель кафедры общепрофессиональных и
специальных юридических дисциплин- Кузьмич A. П.
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CZU: 343.352
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ АНТИКОРРУПЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЛОЛИТА АРТЕМОВА,
факультет бухгалтерского учета, Белорусская государственная орденов
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия
Коррупция – одна из важнейших общественно-политических проблем, снижающая
темпы экономического роста, подрывающая авторитет государственной власти, создающая
нездоровую напряженность в обществе.
Сегодня в той или иной степени коррупция существует во всех странах мира и пока
ни одному государству не удалось полностью решить эту проблему. Коррупция
рассматривается как прямая угроза национальной безопасности, в связи с этим были созданы
мероприятия по борьбе с ней.
Антикоррупционная политика включает в себя меры, направленные на решение таких
задач, как организация борьбы с коррупцией во всех сферах, выявление обстоятельств,
благоприятствующих коррупции, создание атмосферы неприятия коррупции в обществе,
уменьшение выгод для субъектов коррупционных схем с тем, чтобы у них не было
оснований заключать фиктивные сделки.
Республика Беларусь последовательно проводит антикоррупционную политику.
Приоритеты внутренней антикоррупционной политики Республики Беларусь направлены на
преодоление коррупции. Об этом свидетельствуют положения Концепции национальной
безопасности Республики Беларусь, которая признает коррупцию одной из угроз
национальной безопасности. В Беларуси созданы и реализуются механизмы, направленные
на выявление, пресечение и профилактику коррупции, причин и условий, ей
способствующих.
В систему национального антикоррупционного законодательства включены нормы
Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» (от 15 июля 2015 г. № 305-З),
Трудового кодекса, Уголовного кодекса, Кодекса об административных правонарушениях,
Закона Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь» (от 14
июня 2003 г. № 204-З), Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по
профилактике правонарушений» (от 4 января 2014 г. № 122-З), Закона Республики Беларусь
«О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования распространения
оружия массового поражения» (от 30 июня 2014 г. N 165-З), Закона Республики Беларусь «О
государственных закупках товаров (работ, услуг)» (от 13 июля 2012 г. № 419-З), Декрета
Президента Республики Беларусь «Об усилении требований к руководящим кадрам и
работникам организаций» (от 15.12.2014 № 5).
Таким образом в государствах предприняты значительные усилия, направленные на
минимизацию уровня коррупции. Беларусь последовательно проводит антикоррупционную
политику. Такая политика осуществляется на основании принципов борьбы с ней,
закрепленных в Законе «О борьбе с коррупцией». В Российской Федерации
антикоррупционная сфера правового регулирования достаточно полно представлена
федеральным законодательством. Основная задача регионального законодателя состоит не в
демонстрации некой специфики того или иного субъекта Российской Федерации или
дублировании положений федеральных законов, а в развитии и конкретизации их в
собственных правовых актах.
Научный руководитель - старший преподаватель- Чернова Оксана
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CZU:374.3.
О ТРУДОВЫХ ДОГОВОРАХ С РАБОТНИКОМ-СОВМЕСТИТЕЛЕМ
ИЛОНА МАТЮШКО,
факультет бизнеса и права, УО «Белорусская
государственная сельскохозяйственная академия»
В трудовом праве прослеживается достаточное количество категорий работников:
временные работники, сезонные работники, работники-совместители, домашние работники и
работники-надомники и другие. Регулирование труда таких категорий мало чем отличается
от основных, но есть всё-таки и ряд особенностей. Данные исследования посвящены анализу
особенностей труда такой категории работников, как работники-совместители. Для
достижения этой цели были использованы общие и специальные методы познания.
Законодательство Республики Беларусь определяет совместительство как выполнение
работником в свободное от основной работы время другой постоянно оплачиваемой работы
у того же или у другого нанимателя на условиях трудового договора (ст.343 Трудового
кодекса Республики Беларусь (далее – ТК)).
Таким образом, уже из определения следует, что трудовой договор с работником,
принимаемым на работу по совместительству, должен быть заключен на условиях,
предусмотренных ст.18 ТК: в письменной форме, составлен в 2 экземплярах и подписан
сторонами. Форма договора устанавливается на усмотрение нанимателя – это может быть
трудовой договор или срочный трудовой договор (контракт). Существует два вида
работников по совместительству – внутренний и внешний совместитель. Различие их
состоит в том, что внутренний совместитель трудоустраивается на работу к тому же
нанимателю, у которого он трудоустроен и по основному месту работы, а внешний –
выполняет работу по совместительству у другого нанимателя. В зависимости от того, с
каким видом совместительства мы сталкиваемся, состав необходимых при приеме на работу
документов может изменяться. Так, при внутреннем совместительстве, все необходимые
документы у нанимателя уже будут, ведь работник предъявлял их при первоначальном
трудоустройстве на работу. При приёме на работу по внешнему совместительству работнику
необходимо предъявить: документ, удостоверяющий личность, например паспорт; документ
об образовании или документ об образовании (при приеме на работу, требующую
специальных знаний); справку о характере и условиях труда по основному месту работы
(при приеме на тяжелую работу или работу с вредными и (или) опасными условиями труда).
Продолжительность рабочего времени, устанавливаемого нанимателем для
работающих по совместительству, не может превышать половины нормальной
продолжительности рабочего времени.
Подводя итоги, следует отметить ключевые моменты, связанные с заключением
трудового договора с работником-совместителем: трудовой договор о работе по
совместительству заключается только в письменной форме;в трудовом договоре
указывается, что работа является совместительством;о работе по совместительству может
быть заключен трудовой договор как на неопределенный, так и на определенный срок не
более пяти лет, а также контракт;запрещается работа по совместительству с вредными
условиями труда, если основная работа носит такой же характер;отпуск на работе по
совместительству по желанию работника предоставляется одновременно с отпуском по
основному месту работы, даже если работник в первый год не отработал у нанимателя
положенных шесть месяцев.
Научный руководитель – старший преподаватель Северцова Т. В.
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CZU: 342.1
CONCEPTUL ”STATUL DE DREPT”
Bogdanovici Andrei,
stunet anul IV, Facultatea Cadastru și Drept, UASM
Corespondentul expresiei stat de drept este Rechtsstaat în germană, Etat de droit în franceză,
Estado de dereche în spaniolă, Stat o di diritto în italiană, State Law în engleză.
În a doua jumătate a sec. al XlX-lea s-au conturat principalele doctrine ale statului de drept:
doctrina germană (Rechtsstaat), franceză (Etat de droit) şi anglo-saxonă (Rule of Law).
Sintagma „stat de drepf’ exprima asocierea dintre doi termeni „statul” şi „dreptul”. Aceasta
înseamnă că statului îi este indispensabil dreptul, după cum astăzi nici dreptul nu poate să existe şi
să-şi îndeplinească funcţiile fără stat. Statul este prima componentă a sintagmei „stat de drept”. Dat
fiind faptul că statul, ca şi dreptul, reprezintă cele mai importante fenomene sociale, care au dat
naştere la foarte numeroase teorii şi opinii, vom analiza, mai întâi unele dintre acestea.
Statul de drept este definit de juristul francez Jacques Chevallier - specialist în problemă - ca
fiind “tipul de regim politic în care puterea statului se află încadrată şi limitată de către drept”. El
este de părerea că teoria statului de drept, construită la începutul secolului al XX-lea, a rămas
remarcabil de stabilă: erijate în “veritabile axiome”, pe care se sprijină întreg dreptul public,
principiile structurii ordinii juridice rămîn pentru totdeauna valabile; totul se petrece ca şi cum
“teoria statului de drept ar fi definitiv fixată”.
Recent, în una din schemele consacrate statului de drept, profesorul A. Kovalenko consideră
că acesta se caracterizează prin următoarele trăsături: este fundamentat pe supremaţia legii;
presupune executarea şi respectarea fermă a legilor statului de către toţi cetăţenii, funcţionarii,
organele de stat şi organizaţiile sociale; prevede răspunderea reciprocă a cetăţenilor şi a statului în
limitele legislaţiei în vigoare și asigură drepturile şi libertăţile cetăţenilor necesare pentru
funcţionarea societăţii civile de drept.
Într-o prezentare critică a teoriilor despre stat şi drept, profesorul Gh. Boboş arată că
denumirea teoriei statului de drept “vrea să sugereze ideea că statul nu este absolut independent în
activitatea sa, ci este îngrădit de autoritatea dreptului”. În continuare, profesorul Boboş arată că
teoria statului de drept se conturează în perioada liberalismului din secolul al XIX-lea, fiind în
strînsă legătură cu teoria separaţiei puterilor în stat. În lipsa unei autorităţi internaţionale care să
garanteze drepturile omului, statul însuşi trebuie să facă acest lucru şi el îl poate realiza cu ajutorul
separaţiei puterilor, în cadrul celor trei puteri ale statului: legislativă, executivă şi judecătorească,
care se controlează reciproc în aşa fel, încît să nu poată avea loc abuzuri.
Cu toate acestea, statul de drept, în realitatea sa practică, determinată şi influenţată de
ansamblul factorilor sociopolitici din fiecare ţară, de condiţiile naţionale şi internaţionale, nu poate
fi un “panaceu universal”. înscriindu-se în dezvoltarea istoriei ca o formă superioară de organizare
politico-socială validată ca atare de experienţa istorică, el prezintă, aşa cum s-a relevat în literatura
juridică, o serie de aspecte vulnerabile ca: posibilitatea inflaţiei legislative; întîrzierea edificării
normelor juridice în raport cu dinamica vieţii sociale; rezistenţa administraţiei la transpunerea în
viaţă a unor acte normative; organele judiciare nu pot stăpîni uneori fenomenul criminalităţii, existenţa erorilor judiciare; exercitarea puterii judecătoreşti poate conduce la “dictatura juristocratică”
(în care independenţa judecătorilor este folosită abuziv) etc.
Conducător ştiinţific - dr.hab., prof. univ.Baltaga Dmitrii
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CZU: 343.982
DACTILOSCOPIA LA ETAPA CONTEMPORANĂ
MAXIAN MAIA,
studenta anului IV, Cadastru și Drept, UASM
Dactiloscopia este ramura criminalisticii care se ocupă cu examinarea şi clasificarea
desenelor papilare , in vederea identificarii persoanei.
În funcţie de modul de formare, ele se pot prezenta astfel:urme de mâini statice sau urme de
mâini dinamice.
Spre deosebire de urmele statice, urmele dinamice, prezentîndu-se sub forma unor mânjituri,
pot servi în cel mai bun caz la o identificare generică: urmele de suprafaţă sau urmele de adâncime.
La rândul lor, urmele de suprafaţă: urme de mâini vizibile sau urme de mâini latente.
Un aspect pe care specialiştii criminalişti îl cunosc foarte bine din practică, este acela ca şi
cei mai abili infractori, după realizarea faptei, neglijează masurile de precauţie luate iniţial.
O problemă importantă o reprezintă stabilirea vechimii urmelor de mâini, problema de care
se ţine seama atât în procesul descoperirii, cât şi în cel al relevării urmelor crestelor papilare.
Descoperirea urmelor de mâini în general, şi în special relevarea urmelor latente, este
activitatea cea mai laborioasă din intregul proces de cercetare a acestei categorii de urme, ea
implicând folosirea de procedee, de metode fizice şi chimice, în funcţie de natura suportului şi de
calitatea urmei.
Relevarea prin metode fizice consta din pulverizarea de prafuri sau pudre cu granulaţie
foarte fină – de aici şi denumirea de prafuire (pudrare), pe obiectul ori suprafeţele purtatoare de
urme. Substanţele sau amestecul de substanţe folosite în relevare, pe lângă fineţea lor, trebuie să
îndeplinească urmatoarele condiţii: să fie în contrast de culoare cu suportul pe care s-a format urma
(pentru relevarea urmelor de pe o coală albă de hîrtie se foloseşte un praf de culoare inchisă); să
prezinte o aderentă selectivă, deci numai la material din urmă, şi nu la întregul suport, pentru a evita
imbâcşirea urmei sau estomparea detaliilor caracteristice.
Dintre substanţele intrebuinţate frecvent în practică, amintim: ceruza (carbonat de plumb),
negru de fum, rosul Sudan III, argentoratu (pulbere aluminiu ), miniul de plumb, oxidul de cupru,
praful de Xerox etc.
O metodă folosită vapori de iod. Revelarea se realizează prin intermediul unui dispozitiv
simplu de vaporizare, iodul metalic fiind foarte volatil. Reacţia dintre vaporii de iod şi
componentele din sudoarea depusă în urmă determină apariţia unei coloraţii specifice. Procedeul
reclamă rapiditate în fotografiere sau fixare, revelarea fiind de scurtă durată, însă poate fi reluat.
Revelarea cu reactivi chimici propriu-zişi, de genul ninhidrinei, nitratului de argint etc.
Dintre reactivii chimici, mai des folosiţi în practică, pentru revelarea urmelor pe hârtie, cel pe bază
de nenhidrină, care reacţionează cu aminoacizii din sudoare, dind rezultate bune chiar şi la urmele
mai vechi.
Tipurile desenelor papilaresunt grupe de desene papilare împărţite după forma generală a
crestelor care alcătuiesc regiunea centrală. După acest criteriu sunt cunoscute următoarele tipuri: a Tipul arc (adeltic); b – Tip4ul laţ (monodeltic); c - Tipul cerc (bideltic); d - Tipul combinat
(polideltic); e - Tipul amorf.
Conducător ştiinţific - dr., conf. univ.Baltaga Ecaterina
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FACULTATEA DE AGRONOMIE
CZU: 633.11”324”:631.5
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЮГА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
БРАЦИШЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ
Студент 4 курса, Агрономического факультета, ГАУМ
Исследования были проведены на сортах озимой пшеницы Писанка (Украина) и Глоса
(Румыния), произрастающих в восьмипольном севообороте после озимого рапса в SRL
„Terra Vitis” Кагульского района Республики Молдова, в 2019 г.
В период весенней вегетации, в фазу кущения-начало выхода в трубку, растения опытных
вариантов опрыскивали раствором препарата Экостим, в дозе 25мг/л, в контрольных
вариантах оставляли без обработки. Экостим - регулятор роста стероидной природы,
антистрессового типа действия. Опыт был заложен в 4-х кратной повторности, площадь
каждой делянки 2м3. В основные фазы онтогенеза - выход а трубку и колошение были
отобраны образцы и исследованы параметры роста и фотосинтетической деятельности, в
конце вегетации - продуктивности сортов.
Установлено, что параметры роста и фотосинтетической деятельности исследуемых сортов
зависят от их биологических особенностей. Так, у сорта Глоса в контрольном варианте
высота растений, длина и диаметр стебля, а также площадь листовой поверхности в 1,1-1,4
раза превышали эти же показатели у сорта Писанка, не зависимо от фазы вегетации.
Подобные результаты были получены по накоплению сырой и абс.-сухой биомассы,
концентрации пластидных пигментов - хлорофилла а, б и каротеноидов в ассимиляционных
органах, что оказало закономерное влияние на продуктивность растений. Анализ колосьев,
проведенный в конце вегетации показал, что у данного сорта возрастает количество больших
и средних колосьев и их масса, а так же число зерен в них. Расчёты продуктивности
показывают, что у сорта Глоса потенциальная урожайность составляет
88,2, у сорта
Писанка - 71,9ц/га.
Установлено, что ответная реакция сортов на действие препарата Экостим, зависит от их
биологических особенностей и в большей степени проявляется у сорта Писанка,
характеризующегося более низкими параметрами роста и фотосинтетической деятельности,
по сравнению с сортом Глосса.
Обработка вегетирующих растений сорта Писанка препаратом Экостим
приводит к
увеличению параметров роста (высоты растений, длины и диаметра стебля, площади
листовой поверхности), в 1,2 раза, по сравнению с сортом Глоса. Подобная закономерность
наблюдается по накоплению сырой и абс.-сухой биомассы, что приводит к росту числа
крупных и средних колосьев и их масса. В них увеличивается число зерен, особенно в
колосьях крупных размеров, и их масса. По сравнению с контрольным вариантом,
урожайность возрастает на 24,2 ц/га. В то же время, у сорта Глоса, который характеризуется
высоким биологическим потенциалом, под действием препарата Экостим, урожайность
возрастает только на 6,5 ц/га.
Следовательно, рост, развитие и продуктивность растений озимой пшеницы, зависят
от биологических особенностей сортов, и возрастают у сорта Глоса, по сравнению с сортом
Писанка. В то же время, ответная реакция на действие препарата Экостим, в большей
степени проявляется у сорта Писанка, по сравнению с Глосса.
Научные руководители - Др. хаб., профессор университар Дерендовская Антонина;
Кандидат биол.наук, доцент - Секриеру Сильвия
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УДК: 633.11 «324»:631.559(478)
ВЛИЯНИЕ РЕТАРДАНТОВ НА РОСТ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
ФОМИН ВЛАДИСЛАВ
Студент 4 курса, Агрономического факультета, ГАУМ
Исследования по действию препарата ССС на рост, фотосинтетическую деятельность и
продуктивность растений озимой пшеницы сорта Куяльник были проведены в условиях Юга
Республики Молдова, в SRL „Terra Vitis” Кагульского района, в 2019г. Препарат СССретардапнтной природы. Обработку вегетирующих растений проводили в фазу весеннего
кущения, в дозе 100 мг/л. Контролем служили необработанные растения. Предшественник –
озимый рапс.
В основную фазу (колошение) определяли параметры роста и фотосинтетической
деятельности растений, в конце вегетации - потенциальную урожайность сорта.
Установлено, что в контрольном варианте высота растений составляет 64,8; длина стебля 46,9 и диаметр стебля - 0,36 см; площадь листовой поверхности - 71,0 см2/растение.
Наблюдается накопление сырой и абс.-сухой биомассы растений озимой пшеницы. В
ассимиляционных органах растений (лист - стебель с влагалищем листа- зеленый колос)
увеличивается концентрация пластидных пигментов хлорофилла а, б и каротиноидов.
Урожайность озимой пшеницы сорта Куяльник составляет 49,8 ц/га.
Ретарданты - синтетические регуляторы роста разной химической природы, основной целью
применения которых на зерновых-колосовых культурах является получение растений с
сильным ветвлением, крепким стеблем и мощной корневой системой.
Шерер В. А., Гадиев Р. Ш. (1991) утверждают, что под действием ретардантов тормозится
рост клеток молодого растущего стебля в длину и усиливается их деление в поперечном
направлении, что увеличивает диаметр стебля, происходит активная дифференциация клеток
и тканей, усиливается развитие механической ткани.
При применение препарата ССС, в условиях нашего опыта, наблюдается незначительный
рост растений в высоту, но в то же время – значительное утолщение стебля. Шерер В. А.,
Гадиев Р. Ш. (1991) утверждают что, под действием препарата ССС полностью рост не
останавливается, верхушечная меристема продолжает функционировать. В результате
формируются утолщенные стебли, между стеблем и репродуктивными органами
перераспределяются пластические вещества, более интенсивно формируются структурные
элементы колоса, а также и урожай.
По сравнению с контролем, площадь листовой поверхности увеличивается в 1,7 раза,
накопление сырой и абс.-сухой биомассы в 1,3-1,5 раза; концентрация пластидных
пигментов в листьях на 2,34-1,27; стеблях с влагалищами листьев на 0,15-0,66 мг/г абс.сухого вещества. В колосьях концентрация пластидных пигментов находится на уровне
контроля, или незначительно увеличивается. Изменяются индексы хлорофиллов (хл.а/хл.б), а
также индексы пигментов (хл.а+б/каротин.). Под действием препарата ССС в дозе 100 мг/л
увеличивается накопление хлорофилла в органах растений в 2,1 раза, по сравнению с
контролем. Анализ колосьев, проведенный нами, показал, что под действием ССС возрастает
число крупных, средних и мелких колосьев, масса зерна в колосе и число зерен в них,
особенно в крупных и средних по размерам колосьях. Урожайность увеличивается в 1,1 раза,
в сравнении с контролем.
Следовательно, применение препарата ССС на растениях озимой пшеницы сорта
Куяльник приводит к утолщению стебля в средней части, возрастанию площади листовой
поверхности, фотосинтетической активнсти растений, а также их продуктивности.
Научные руководители - Др. хаб., профессор университар Дерендовская Антонина;
Кандидат биол.наук, доцент -Секриеру Сильвия
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УДК: 633.35:631.526.32
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ ПОСЕВНОГО
И ПОЛЕВОГО ГОРОХА В КОЛЛЕКЦИОННОМ ПИТОМНИКЕ

АДЕЛИНА ВАСИЛЕВИЧ,
Агрономический факультет,
УО «Белорусская Государственная Сельскохозяйственная Академия»
Актуальной проблемой в кормопроизводстве остается дефицит белка, особенно, в
балансировании концентрированных кормов. Мировая практика и отечественный опыт
показали, что наиболее реальным источником производства белка служат зернобобовые
культуры. В почвенных условиях Беларуси наиболее продуктивной зернобобовой культурой
является горох.
Селекционные учреждения Беларуси активно занимаются созданием новых сортов
гороха. В настоящее время в Государственный реестр сортов включено 20 сортов гороха
посевного и 19 сортов гороха полевого. Часть из них отличается принципиально новыми
морфологическими характеристиками: усатым типом листа и сжатыми междоузлиями, что
существенно повышает устойчивость посевов к полеганию. Некоторые из созданных сортов
гороха в государственно сортоиспытании дают урожайность почти 70 ц/га семян. Для
передовых хозяйств республики уже стало нормой получать 45−50 ц гороха с гектара.
Полевые опыты по посевому и полевому гороху проводились на опытном поле
кафедры селекции и генетики УО БГСХА. Объектами исследования служили 14 сортов
посевного и полевого гороха. Целью исследований являлась сравнительная оценка сортов
гороха по комплексу хозяйственно полезных признаков и выявление источников этих
признаков.
Наибольшей полевой всхожестью отличаются сорт Мультик посевного гороха и сорта
Заранка, Жнiвеньскi, Фаэтон полевого гороха (95,5–100,0 %).Лучшая сохраняемость
растений отмечена у сортов Мультик посевного гороха, Жнiвеньскi, Заранка полевого гороха
(89,8–93,1 %).Наиболее скороспелыми оказались сорта Саламанка, Мультик,
Астронавтпосевного гороха (92–93 дня). По урожайности зеленой массы лучшие показатели
отмечены у сортов Рэгтайм,Мультикпосевного гороха и сорта Заранкаполевого гороха (3,7–
4,5 кг/м2).Наибольшее количество сухого вещества содержится у сортаЧервенский посевного
гороха и сортов Заранка, Фаэтон полевого гороха (27,8–32,8 %).Наибольшее число бобов и
семян на растении отмечено у сорта Марат и образца К-2173 полевого гороха (11,9–13,7 шт.
и 53,2–58,8 шт. соответственно). Наиболее крупные семена формировались у
сортовСаламанка, Болдор посевного гороха и у сорта Фаэтон полевого гороха (254,8–260,5
г).По показателю фактической урожайности достоверно превышают среднюю урожайность в
опыте сорт Червенский посевного гороха (314,7 г/м2) и сорт Марат полевого гороха (289,6
г/м2).
По итогам оценки сортов гороха оказалось, что комплексом из 4 хозяйственно
полезных признаков обладали сортаЧервенский и Заранка, комплексом из 3 признаков – сорт
Мультик, комплексом из 2 признаков – сорта Саламанка, Жнiвеньскi, Фаэтон и Марат.
Выделенные сорта будут в дальнейшем использованы в гибридизации с целью получения
генотипов с более удачным сочетанием хозяйственно полезных признаков.
Научный руководитель - Витко Галина, кандидат с.-х. наук, доцент
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CZU: 582.998
БИОЭКОЛОГИЯ РАСТОРОПШЫПЯТНИСТНОЙ
БУСТОНОВА СУРАЙЁ СОЛИЕВНА
ассистент кафедры «Лекарственные и приправные растения», Андижанского
Института Сельского Хозяйства и Агротехнологии
Классификация и распространение. Расторопша пятнистая(лат. Silybum marianum (L.) Gaertn.)
относится к одному из самых крупных в систематическом отношении цветковых растений –
семейству Астровых (лат. Asteraceae). Родина растения – Южная Европа
(Средиземноморье).Встречается в центральных и южных регионах европейской России, в
Южной Сибири, на Кавказе, а также в Западной Европе, Малой Азии, Северной Америке, в
Африке и Южной Австралии. Растет на сухих засоленных почвах, заброшенных полях,
пустырях, вдоль дорог, сорных местах, огородах и садах как сорняк.
Ботаническая описанияРасторопша пятнистая, народные названия растения — остро-пестро
лягушечник и ботаническое — расторопша пятнистая — Silybum marianum (L.) Gaertn. из
семейства сложноцветные — Compositae — говорит о его необычайном и эффектном виде.
Первое, что обращает внимание,— это крупные пятнистые лоснящиеся листья, на зеленом фоне
которых выделяются многочисленные белые пятна и белые разводы между ними. Первую часть
своего необычного названия это го растение получило за острые желтые колючки по неровному
краю листьев и особенно за длинные шиловидные, тоже желтые и твердые острия, которыми ока
я листочки обвертки его крупных корзинок. Остро-пестро — двулетник, реже однолетник, в
первый год развивает многочисленные прикорневые листья, образующие низкий раскидистый
кустик, из которого на следующий год вырастает цветоносный стебель до 60— 150 см высотой,
изредка ветвящийся в верхней части и оканчивающийся крупной корзинкой с трубчатыми
лилово-малиновыми или пурпуровыми цветками. Плоды — семянки с хохолком, блестящие,
желтые, с 415 темными продольными пятнами. Цветет с июля и до осени.Цветки малиноволиловые или пурпурные, собраны в крупные одиночные шаровидные корзинки с колючими
листочками обертки. Все цветки в корзинке трубчатые, обоеполые. Плод – бело-пятнистая
семянка с хохолком и морщинистой поверхностью длиной 5 мм. Цветет все лето. Плоды
созревают в сентябре – октябре.
Биохимический состав. .В состав расторопши входит масса биологически активных веществ,
жирных и эфирных масел, полезных смол, органических кислот и витаминов. Основными
действующими веществами, содержащимися в плодах расторопши являются флавоноиды и их
производные (силибин, силикристин, силидианин, эриодиктиол, и др.), жирное масло (до 32%),
эфирное масло (0,08%), алкалоиды, сапонины, смолы, слизи, органические кислоты, витамины
Е, К, D, витамины группы В, жирное масло (16-28%), биогенные амины (тирамин, гистамин),
макро- и микроэлементы, белковые и др. вещества. Особую ценность расторопщы представляет
вещества силимарин. Это уникальное вещество, которое достаточно редко встречается в
природе. Таким образом, благодаря наличию в расторопше силимарина и массы других
полезных веществ ее можно с успехом применять для лечения и профилактики очень большого
количества заболеваний.
Научный руководитель- Баратова Мохидил Рахимовнадоцент кафедры «Лекарственные и
приправные растения» в Андижанского Института Сельского Хозяйства и Агротехнологии
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CZU: 633.49
ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ ИЗ СЕМЯН
Б.М. ЭШОНКУЛОВ, Г.Н.ТОГАЕВА
Самаркандский филиал Ташкентского Государственного
Аграрного Университета, Узбекистан
При возделывании с ботаническими семенами не передается вирусные, грибные и
бактериальные заболевания в последующие поколения. Создается семенной клубневой исходный
материал, для безвирусного семеноводства что способствует получение высокого и качественного
семенного и товарного картофеля[1].
Генеративное размножение картофеля имеет ряд преимуществ по сравнению с
вегетативным: даёт возможности сэкономить семенные клубни предназначенные для посадки в
3,0-3,5 т/га (при посеве ботанических семян норма расхода составляет 70-100 грамм/га) [2],
сокращаются расходы, связанные с хранением клубней до лета следующего года и повышается
экономическая эффективность возделывания семенного и товарного картофеля[3].
Исследованиями установлено, что при генеративном размножении не передается
грибные, бактериальные и даже вирусные болезни в последующие поколения, что даёт
возможности получать здоровый исходный материал для первичного семеноводства
картофеля на безвирусной основе[4].
Нашими исследованиями установлено, что из всех объектов исследований наиболее
пригодными к возделыванию из ботанических семян отличались образцы Дева, Триумф,
Вир-8 у которых отмечены высокие показатели всхожести семян, приживаемости рассад и
продуктивности. Так, например, самая высокая всхожесть семян (96%) и приживаемость
рассад (98%) отмечены у гибридов Дева и у гибридной популяции ВИР - 8, вышеприведенные показатели у которых составляли 94 и 96% соответственно.Необходимо
отметить, что у всех изученных образов между такими важными показателями как всхожесть
семян и приживаемость рассад наблюдалось прямая коррелятивная связь. Продуктивность
этих образцов составили 1550 и 1650 грамм/куст соответственно.
Результаты серологических анализов подтверждают данные авторов о том, что при
генеративном размножении вирусы не передаются в последующие поколения, т.к. из всех
выделенных только у образцов F1 Лада, Дева и Илона получены незначительные (0,5-1,0 %)
положительные реакции на скрытоевирусоносительство. Такой небольшой уровень
заражения может быть связано с пораженностью растений во время вегетации.Оценкой
селекционных образцов на пригодность двуурожайной культуре выделены клоны Триумф,
ВИР -8 и Дева отличающихся наиболее высокими показателями по пригодности к
двуурожайнойкультуреи продуктивности. Например, усортаТриумф через 5 дней после
обработки растворами стимуляторов роста количество проросших клубней составили 82%, а
через 10 дней получен наибольший показатель – 96%. У гибридной популяции Дева и
гибрида Илона эти показатели составили 80 и 92 и 82, 94% соответственно.
Результаты оценки продуктивности растений гибридной популяции Дева оказались
наиболее продуктивными (1650 г/куст). У гибридов Триумф и Вир-8 средная продуктивность
растений составили 1550 и 1475 г/куст соответстевенно.
Conducator - ?????????????????????????????????????????????????
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CZU: 504(478)
EVALUAREA STĂRII ARIILOR NATURALE PROTEJATE DIN COLINELE
TIGHECIULUI LA NIVEL LOCAL ȘI MĂSURI DE PROTECȚIE.
VADIM ZAHAROV
student an. III, Facultatea Agronomie, UASM
Ariile naturale protejate acoperă ∼12,5% din suprafața terestră a Pământului și ∼1,2% din oceane.
Colectiv, aceste zone sunt esențiale pentru încetinirea pierderii diversității biologice. Comunitățile
biologice naturale, netulburate de oameni, sunt, de asemenea, obiecte de neînlocuit pentru studiul
științific al proceselor ecologice.Se recunoaște din ce în ce mai mult că ecosistemele, biodiversitatea
și resursele naturale sunt esențiale pentru susținerea economiei globale, a societăților și a bunăstării
individuale. Zonele naturale protejate sunt o componentă cheie a asigurării unui management
înțelept pe termen lung al Pământului. Din păcate, există multe amenințări directe și indirecte
asupra viitorului acestor zone.
Scopul cercetărilor a fost evaluarea stării ariilor naturale protejate din Colinele Tigheciului la nivel
local din zona de Sud a Republicii Moldova. Pentru realizarea scopului propus s-a constatat că,
fondul ariilor naturale protejate de stat include obiectele şi complexele naturale cu valoare
primordială incontestabilă pentru: a) conservarea biodiversităţii şi habitatelor naturale, în special de
importanţă internaţională şi transfrontalieră; b) conservarea habitatelor naturale de importanţă
specială pentru speciile migratoare de animale, în special în zonele lor de zbor, concentrare,
hibernare, năpârlire şi înmulţire; c) studierea proceselor naturale; d) restabilirea echilibrului
ecologic; e) educarea ecologică a populaţiei; f) dezvoltarea turismului ecologic.
Obiectele şi complexele din fondul ariilor protejate din Colinele Tigheciului se folosesc pentru: a)
protecţia celor mai reprezentative arii naturale din Sudul Moldovei; b) păstrarea genofondului; c)
conservarea biodiversităţii; d) păstrarea aspectului natural al peisajului geografic; d) protecţia căilor
de migraţie şi a locurilor de reproducere; e) efectuarea de cercetări ştiinţifice; t) monitorizarea
ariilor naturale protejate; g) educarea ecologică, culturală, estetică şi recrearea cetăţenilor. De
oarece, sunt prezente procesele de alunecare și cele de eroziune, care au determinat răspândirea
largă a hârtoapelor; iar pădurile (stejar, carpen, arțar, etc.) constituie aproximativ 20–30% din
suprafața per ansamblu a masivului cercetat.
Cercetările au fost realizate pentru unele arii protejate din Colinele Tigheci precum: a) Rezervaţia
peisagistică „Codrii Tigheci”; b) Aria protejată “Flămânda”; c) aria protejată din categoria
monumentelor naturii de tip geologic sau paleontologic ”Râpa Tartaul”; d) monumentul naturii de
tip geologic sau paleontologic ”Râpa Musaitu”. În localitatea natală comuna Tartaul de Salcie există
o arie naturală - la 0,5 km Nord de sat, pe versantul stâng al râului Salcia, se află râpa Tartaulce are
o suprafață de 2 ha, considerată ca arie protejată din categoria monumentelor naturii de tip geologic
sau paleontologic, în raionul Cahul, Republica Moldova.Partea inferioară este alcătuită din grohotiș.
Acesta este acoperit de un strat de argile ponțiene, deasupra căruia a fost descoperit un depozit de cărbune
cu cristale de sulf. Urmează aluviuni fără reminiscențe de faună, după care cca 2 m de argile de Etulia și, la
suprafață, o secțiune de loessuri de culoare gălbuie, care atinge 6 m în grosime. În baza rezultatelor
obținute s-a constatat că, aria naturală din comuna Tartaul de Salcie ca parte componentă a Colinelor
Tigheciului are statut de protecție: Obiectivul a fost luat sub protecția statului prin Hotărârea Sovietului de
Miniștri al RSSM din 8 ianuarie 1975 nr. 5, iar statutul de protecție a fost reconfirmat prin Legea nr. 1538
din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat.
Rezultatele analizei și interpretarea datelor înregistrate prin instrumentare au făcut posibil
formularea următoarelor constatări că, ariile naturale protejate din Colinele Tigheciului prezintă
interes pentru studierea biostratigrafiei și faunei pliocenului din Republica Moldova, cu scopul de a
face corelări geologice și paleontologice cu pliocenul Europei.
Conducător științific -dr., conf. univ. Olesea COJOCARU
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CZU: 574(478)
IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA IMPACTULUI ANTROPIC PRIVIND RESURSELE
MINERALE ASUPRA ECOSISTEMELOR DIN REGIUNEA DE NORD-EST A
REPUBLICII MOLDOVA
VLAD TABAN
masterand, an. II, Facultatea Agronomie, UASM
Pentru formarea, existenţa şi funcţionarea ecositemelor un rol deosebit îi aparţine solului. Starea şi
proprietăţile solului sunt determinanţii stării ecositemelor terestre. Această resursă naturală este practic
neregenerabilă şi în rezultatul activităţilor antropice este drastic afectată. Degradarea solului are loc în urma
activităţilor agricole, silvice, minerit, exploatarea lemnului, industria alimentară şi depozitarea deşeurilor.
Afectarea solului rezultată din folosirea necorespunzătoare a terenurilor este foarte gravă.Exploatarea
minieră istorică a provocat un impact extins asupra mediului. Obiectivul acestui studiu a fost de a identifica
și evalua impactul indus de activitățile miniere în regiunea de Nord-Est a Republicii Moldova și apoi de a
afla factorii cei mai semnificativi care contribuie la deteriorarea mediului.Studiul privind impactul
activităților antropice privind resursele minerale a demonstrat, că degradarea solului este însoţită de pierderea
capacităţii de producere vegetală. Contaminarea solului este determinată de poluarea cu elemente şi/sau
compuşi toxici. Iar creşterea şi dezvoltarea plantelor este în funcţie de gradul de degradare şi contaminare a
solului. Obiect de studiu a servit: Podișul Moldovei de Nord – cu altitudinea maximă atinge 299 m în raionul
Ocnița, cea medie fiind de 200 m. Teritoriul podișului este preponderent plat, nivelat, cu mai puține văi și
ravene decât Podișul Nistrului sau Podișul Moldovei Centrale. Resursele minerale din ecosistemele agricole
ale Nordului țării sunt într-o distribuție neregulată ca poziție geografică și abundență. Aceasta rezultă din
distribuția neuniforma a proceselor geologice care le-au generat și exploatările activităților antropice.
Obiectivele inițiale pentru generalizarea evaluării impactului antropic privind resursele minerale
asupra ecosistemelor au fost: - evaluarea rezultatelor unor studii cuprinzătoare privind resursele minerale în
zona de Nord a Republicii Moldova; - studierea complexul acvifer; - identificarea și evaluarea impactului
antropic privind resurse minerale în cariera ,,Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. or. Rezina; - colectarea şi
analiza informației din literara de specialitate. Evaluarea situației ecologice privind resursele minerale și a
„calității” ecosistemelor nu este o sarcină ușoară. Astfel, analiza acesteia pentru o evaluare cuprinzătoare a
situației mediului la nivel local și regional este foarte dificilă în situația pandemică. Alegerea setului optim de
indicatori, pentru a evalua în mod cuprinzător starea ecosistemelor din Podișul Moldovei de Nord, consider
că este una dintre cele mai presante probleme, ce se referă la protecția mediului. În prezent solurile fertile
sunt folosite pe larg în cantități din ce în ce mai mari în peste 20 de ramuri industriale. În baza datelor
cercetărilor obținute în solurile fertile (formate în perioada neogenului și cuaternarului) au fost găsite
concentrații prezentate de lantan (La), ceriu (Ce), yterbiu (Yb), ytriu (Y) şi scandiu (Sc) din nord-estul
Republicii Moldova.În grupa solurilor fertile, minerale sunt incluse în 54 de varietăţi (ca minerale proprii),
însă în crusta terestră există peste 200 compuşi naturali.Complexul acvifer Cretacic - Silurian (К2-S) din
Nord-Estul Republicii Moldova, după compoziţia chimică, apele sunt sulfato-hidrocarbonatice cu o
mineralizare ce variază de la 0,5 – 1,0 g/l (în zona de Nord - raionul Briceni) în comparație cu Sudul
Moldovei ce poate ajunge până la 1,5 – 3,0 g/l. După conţinutul de fluor (4,8 – 8,3 mg/l), astfel, apele
subterane ale complexului nu corespund ГОСТ 2874-82. Din acest motiv, apele complexului dat nu sunt
indicate în scopul aprovizionării cu apă potabilă a populaţiei. Bazânde-ne pe rezultatele cercetărilor obținute
în cariera Lafarge putem confirma, că impactul carierei asupra biosferei este reversibil. Cercetările au
demonstrat, că pe părțile (haldele) teritoriului carierei unde vârsta haldelor constituie 20-25 ani ecosistemul
practic a fost restabilit (reîntoarcerea treptată la starea inițială).
Prin urmare, în rezultatul studiilor s-a constatat că, suprafața terenurilor agricole se confruntă cu cea
mai semnificativă și foarte periculoasă sarcină antropică, fiind scoase mai apoi din circuitul agricol.
Conducător științific -dr., conf. univ. Olesea COJOCARU
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CZU: 504(478)
SITUAȚIA ECOLOGICA DIN LOCALITATEA TÂRNOVA ȘI MĂSURI DE PROTECȚIE.
ALINA ABRAMOV
studenta an. III, Facultatea Agronomie, UASM
Oamenii care locuiesc în zonele rurale sunt, de obicei, mai conștienți de limitările mediului lor
natural, deoarece trăiesc atât de aproape de acesta și este mai ușor să se vadă daunele pe care activitățile
umane le pot face resurselor importante pentru ei. Cea mai răspândită problemă de mediu, care
afectează aproape toate zonele rurale cu populații de orice dimensiune, este eliminarea în siguranță a
deșeurilor menajere lichide, în special a deșeurilor umane și a apelor uzate.O altă preocupare majoră de
mediu pentru viitorul țărilor în curs de dezvoltare este reducerea constantă a acoperirii forestiere în
aproape toate țările. În zonele rurale, terenul productiv este de obicei cea mai importantă resursă pentru
localnici.Resursa solului, esențială pentru agricultură, este baza fundamentală a prosperității
rurale.Deoarece majoritatea zonelor rurale au o capacitate mică de stocare a apei, perioadele uscate pot
duce la deficiențe grave de apă care împiedică dezvoltarea și pot crea probleme grave de sănătate
publică. Distrugerea acoperirii forestiere a făcut ca numeroase pâraie anterioare să nu mai curgă în
sezonul uscat.
Scopul cercetărilor a fost evaluarea situației ecologice din localitatea Târnova. Este clar că soluția
la aceste probleme ale mediului și al utilizării durabile a resurselor va necesita abilități de gestionare și o
bună înțelegere științifică a mediului local. Satul Târnova este o localitate în Raionul Dondușeni situată
la latitudinea 48.1664, longitudinea 27.6517 și altitudinea de 220 metri față de nivelul mării. Pentru
realizarea scopului propus menționăm că, importanța gestionării și conservării resurselor naturale, și
orientarea schimbărilor tehnologice și instituționale, trebuie să asigure realizarea și satisfacerea nevoilor
umane pentru generațiile prezente și viitoare.
Obiectivele generate au fost: - evaluarea surselor naturale și antropogene de poluare, care conduc
la degradarea mediului în localitatea Târnova; - generarea influenței umane asupra sistemelor naturale; analiza problemelor în gestionarea resurselor naturale și măsuri de protecție. Astfel, putem menționa că,
degradarea mediului din zona natală, împreună cu constrângerile agronomice emergente, încetinesc
creșterea producției în zona dată. Cercetările propuse privind starea mediului din localitatea Târnova au
scontat furnizarea informației spre un sector mai larg, precum și atenționarea factorilor de decizie
politică și sectoarele economice cheie pentru a sprijini în viitor acțiunile de protejare și gestionare a
mediului rural. De oarece, zonele rurale sunt esențiale pentru funcționarea eficientă a societății și a
mediului nostru, de-a ne propune astfel să oferim echilibru, păstrând în același timp patrimoniul nostru
natural și ecosistemele.Aceste provocări necesită o abordare integrată.Propunem următoarele măsuri de
siguranță ecologică: - evaluarea periodică a impactului antropic asupra mediului; - planificarea unui
management corect și monitorizarea acestuia; - gestionarea preventivă a pericolelor naturale, cum ar fi
inundațiile, seceta, înghețurile ș.a.; - cererea condițiilor favorabile biodiversității, ca valoare
suplimentară pentru terenurile degradate cu valoare ecologică scăzută șigestionarea utilizării terenurilor
adecvată; - activități agricole coerente care contribuie la acțiunile climatice și la gestionarea durabilă a
resurselor naturale; - un set extins de acțiuni voluntare de mediu disponibile pentru fermieri, prin
intermediul schemelor ecologice și al politicii de dezvoltare rurală. Aceasta ar putea include crearea de
coridoare protejate pentru biodiversitate, tampoane pentru sprijinirea investițiilor în industriile rurale și
protecția peisajelor pitorești.
Rezultatul evaluării măsurilor de mediu în localitatea Târnova, ia în considerare legăturile
complexe dintre măsurile politice existente în țară, schimbările parvenite în practicile agricole și metode
de îmbunătățire a mediului, precum și numeroși alți factori care intervin, cum ar fi evenimentele
meteorologice, impactul tendințelor pieței și diferențele în condițiile de mediu.
Conducător științific -dr., conf. univ. Olesea COJOCARU
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CZU: 504.4(478)
CARACTERISTICA RESURSELOR NATURALE ÎN LOCALITATEA CUPCINI,
RAIONUL EDINEȚ ȘI MĂSURI DE PROTECȚIE A APEI RÂULUI CIUHUR
VAȘCIUC DAN
student an. 2, Facultatea Agronomie, UASM
Rezultatele prezentate în lucrare se referă la caracteristicile stării resurselor naturale din
localitatea Cupcini, raionul Edineț și măsurile de protecție a apei râului Ciuhur, ceea ce ar constitui
paşi spre îmbunătăţirea calității resurselor acvatice, care influenţează o unitate sau o comunitate
vitală.
Scopul cercetărilor a fost studierea factorilor naturali, stării mediului înconjurător, precum
şi cercetarea calității apei râului Ciuhur, pentru a oferi soluții concrete de schimbare în direcţia
pozitivă a calităţii mediului rural.
Pentru realizarea scopului propus au fost analizate componentele de mediu cu privire la
calitatea: aerului atmosferic; resurselor acvatice; biodiversității; solului și sursele de poluare
studiind datele SHS, Inspecției pentru Protecția Mediului Edineț și statisticii din RM.
Cercetările au fost realizate folosind metodele determinării activității factorului antropic
asupra resurselor naturale prin evaluarea situației ecologice și monitorizarea calității componentelor
de mediu și surselor de poluare din localitatea Cupcini, raionul Edineț.
În urma cercetărilor s-a constatat că: calitatea aerului atmosferic este influențată, în cea mai mare
parte, de sursele mobile; numărul speciilor florei și faunei pe cale de dispariție sunt influențate de
factorul antropic; fertilitatea solului diminuează din cauza exploatării incorecte și lipsa cunoștințelor
în domeniul pedologiei.
Resursele acvatice sunt reprezentate de: apele subterane, care în marea majoritate nu
corespund parametrilor sanitaro-chimici și apele de suprafață reprezentate de rîurile: Racovăţ,
Draghişte, Ciuhur, Bogda, Sărata şi Lopatinca.
Râul Ciuhur își ia cursul la contopirea câtorva izvoare nu prea mari. Lungimea râului – 90 km,
suprafața bazinului de recepție – 724 km2, căderea totală –175 m, înclinarea medie este de 19%,
gradul de sinuozitate – 1,38%.
Albia râului este slab meandrată, neramificată, cu niveluri reduse ale debitului lângă satele
Pociumbeni şi Horodiște, râul dezgolește toltrele, are adâncimi de 0,2 – 0,4 m. Fundul este mâlos, în
cursul inferior – pietros, iar în aval de or. Cupcini, acoperit cu vegetație, malurile sunt argilonisipoase şi argiloase, pe la praguri acoperit cu nisip sau piatră. Malurile, în mare parte, sunt foarte
abrupte, cu înălțimea de 0,7–2,7 m, în unele locuri trec în versanți domoli.
Monitorizarea calității apei r. Ciuhur pe teritoriul RM se efectuează în localitatea Horodiște.
Conform rezultatelor monitorizării calitatea apei r. Ciuhur este foarte poluată (clasa a V-a) după
următorii parametri: CCOCr și sulfați, fier total și cadmiu dizolvat și se atribuie clasei a IV-a după
concentrația indicatorilor: CBO5, duritate totală, ioni de magneziu, mineralizare, azot de nitrit.
În scopul prevenirii poluării apelor se recomandă: construirea de baraje și zone de protecție a
apelor; interzicerea aruncării și depozitării la întâmplare pe malurile sau albiile
râurilor a deșeurilor de orice fel; realizarea controlului depozitării și evacuării deșeurilor solide,
astfel încât substanţele nocive să nu se infiltreze în pânza freatică; construirea de bazine speciale
pentru colectarea deșeurilor și reziduurilor, pentru a împiedica deversarea directă a acestora în apele
de suprafață; distrugerea prin dezinfecție a germenilor patogeni conținuți în ape reziduale ale unor
instituții (spitale), abatoare, unități ale industriei cărnii; echiparea cu sisteme de reținere şi colectare
a substanţelor radioactive din apele reziduale ale unităților industriale în vederea reținerii și
neutralizării substanțelor chimice potențial toxice.
Conducători ştiinţifici – dr., conf. univ.Cazmalî Nicolai, asist. univ. Melnic Rodica
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CZU: 504(478)
MODIFICAREA CALITATIVĂ A SOLURILOR SUB ACŢIUNEA SCHIMBĂRILOR
CLIMATICE ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE ÎN LOCALITATEA GHILICENI, RAIONUL
TELENEŞTI
SPĂLATU NICOLAE
student an. 3, Facultatea Agronomie, UASM
După componență şi fertilitatea naturală, solurile Moldovei fac parte din categoria celor mai
valoroase resurse, caracterizându-se printr-o remarcabilă diversitate, legată de variațiile zonalității
orizontale şi verticale locale, condițiile climaterice şi geologice.
Scopul cercetărilor a fost caracteristica resurselor funciare precum și evaluarea calității
solurilor din raionul Telenești.
Obiectivele lucrării au fost: evaluarea fondului funciar din raionul cercetat; evaluarea calității
solurilor din raionul Telenești; trasarea unor măsuri de protecţie a calităţii solurilorîn scopul
diminuării impactului antropic asupra solurilor.
Calitatea solului este determinate de procese fizice, chimice, biologice și intensitatea
dezvoltării lor.Solurile cercetate s-au format pe depozite loessoide luto-argiloase analogice.
Conţinutul de argilă fizică pe profilul solurilor variază în limitele 57-60%, iar de argilă – în limitele
32-37%. Coeficientul de higroscopicitate variază în limite mici – de la 7 până la 8%. Valorile
densităţii pe profilul solurilor cercetate se majorează de la 260-2,63 g/cm3 în orizonturile humifere
de la suprafaţă terestră până 2,67-2,70 g/cm3 la adâncimea 80-100 cm.
Solul este o legătură esențială între problemele globale de mediu, precum schimbările
climatice, gestionarea apei și pierderea biodiversității. Conform datelor obținute în raionul Telenești
gradul de arătură (59,42%) este mijlociu, iar gradul de împădurire (9,60%). Gradul de eroziune
(40%) în raionul cercetat este foarte mare, pe când gradul terenurilor deteriorate prin râpi constituie
0,11 % și gradul alunecărilor de teren – 0,91 este foarte mic.
Rezultatele degradării în cele mai dese cazuri sunt destructurizarea, tasarea, dehumificarea,
distrugerea prin eroziune şi alunecare, poluarea. Prezintă pericol mai mare alunecările de teren,
numărul lor fiind de peste 50 pe 100km2, adică 0,50-1,00 mii ha.
Dehumificarea este un proces de degradare a solurilor. În ultimii 15 ani (1994-2009),
cantitatea de îngrăşăminte organice s-a redus considerabil şi constituie 0,1 t/ha, suprafaţa lucernei sa micşorat de 4-5 ori, resturile vegetale pe mari suprafeţe se ard.
Solonețizarea și salinizarea un al proces de degradare a solului. Ca rezultat, actualmente,
starea ameliorativă a solurilor drenate-desecate este în majoritatea cazurilor nesatisfăcătoare, de
aceea este necesar de un sistem complex de masuri de prevenire a degradării solurilor.
Utilizatorii trebuie să întreprindă următoarele măsuri de prevenire a epuizării solurilor:
1) respectarea asolamentelor, se implementează un sistem optim de fertilizare şi lucrare a
solului, se asigură protecția plantelor de buruieni, boli şi dăunători pentru asigurarea unor cantități
optime a elementelor nutritive în sol;
2) administrarea îngrășămintelor minerale şi organice în termeni şi proporții optime în funcţie
de necesităţile plantelor culturilor agricole, de indicii agrochimici ai solului, de cultura
premergătoare şi de condiţiile agrometeorologice;
3) asigurarea reproducerii fertilităţii solului prin optimizarea asolamentului, în asolament se
includ culturi amelioratoare, se administrează materie organică proaspătă şi se optimizează
însuşirile şi regimurile fizice ale solurilor, se ameliorează şi se remediază terenurile degradate;
4) periodic (o dată în 6-8 ani) se evaluează capacitatea bioproductivă a solului, se elaborează şi se
implementează planuri de măsuri cu durată medie şi lungă pentru prevenirea epuizării solurilor.
Conducători ştiinţifici – dr., conf. univ.Mocanu Emilian;
asist. univ. Melnic Rodica
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CZU:332.3
CARACTERISTICA FONDULUI FUNCIAR ȘI MĂSURI DE PROTECȚIE
ÎN RAIONULUI ȘOLDĂNEȘTI
ROTARU OLESEA
student an. 3, Facultatea Agronomie, UASM
Fiecare ecosistem terestru, fiecare biocenoză în principiu condiţionează şi contribuie la
formarea unei unităţi genetice de sol.Principala proprietate a solului se considera fertilitatea –
potenţialul productiv, posibilitatea de a asigura recolta culturilor agricole. Raportate la aceste
calităţi, se evaluau solurile, se calculau impozitele etc.
Fondul funciar constituie totalitatea suprafețelor de teren cuprinse între hotarele tarii, inclusiv cele
de sub ape, construcții şi căi de comunicație, reprezentând condiția de bază a existenței unui popor
sau stat.
Scopul lucrării a inclus studierea fondului funciar, care se efectuează pe toate categoriile de
teren, indiferent de regimul lor juridic şi caracterul de folosință.
Obiectivele lucrării a fost solurile și fondul funciar, care se efectuează pe toate categoriile de teren,
indiferent de regimul lor juridic şi caracterul de folosință.
Metodele de cercetare au inclus analiza structurii fondului funciar se efectuează în baza
ponderilor aferente fiecărei categorii de folosința faţă de suprafaţa totală. Astfel, modelul structural
de analiză include secvenţial următoarele elemente:
S= Sta + Sna , (1); Sta= Sar +Spn +Sfn+Sl +Sv , (2); Sna = Sp + Sa + Sc , (3)
unde S este suprafaţa totală a fondului funciar; Sta – suprafaţa terenurilor agricole; Sna – suprafaţa
terenurilor neagricole; Sar – suprafaţa terenului arabil; Spn – suprafaţa păşunilor naturale; Sfn –
suprafaţa fîneţelor naturale; Sl – suprafaţa livezilor; Sv – suprafaţa viilor; Sp – suprafaţa pădurilor
şi altor terenuri cu vegetaţie forestieră; Sa – suprafaţa terenului acvatic; Sc – suprafaţa
construcţiilor şi drumurilor.
Suprafaţa totală a raionului constituie -1920,68 ha, dintre care cea mai mare parte o
reprezintă terenurile agricole, iar cea mai mică este ocupată de bazine acvatice.
Suprafaţa intravilanului la finele anului 2012 este de 579,77 ha, dintre care teritoriul aflat în
proprietate publică reprezintă 75,91%, teritoriul destinat industriei şi transportului – 22,80%,
teritoriul aflat în proprietatea asociațiilor de “Întovărășire” – 1,29%. În acelaşi timp în raion există
terenuri cu destinaţie industrială neutilizate. Suprafaţa acestor terenuri este de 24,96 ha, ele
reprezentând o oportunitate pentru sectorul privat în crearea şi dezvoltarea noilor unităţi de
producere și servicii.
Structura fondului funciar a înregistrat modificări semnificative. A avut loc micşorarea
terenurilor agricole care, în medie pe anii 1925-1928, deţineau o pondere de 75,7% din fondul funciar.
Suprafaţa silvică a continuat să se reducă, atingând ponderea de 5,3% în medie pe aceiaşi ani. Totodată,
s-au extins substanţial suprafeţele ocupate de construcții, căi de comunicaţie şi terenuri neutilizate. În
perioada 1950-1980, în repartizarea terenurilor pe categorii s-au produs anumite modificări. S-au
efectuat lucrări meliorative de valorificare a terenurilor slab productive şi nefolositoare, îmbunătăţirea
calităţii şi transferarea lor într-o clasă mai superioară de utilizare.
Pentru restabilirea echilibrului ecologic se mai impunea şi transformarea în pajiști a unor
terenuri agricole slab productive, cu o înclinare mare ş. a., proces s-a declanșat şi în anii '90, însă nu în
mod organizat, ci spontan, gospodăriile agricole abandonând cultivarea terenurilor agricole, care inițial
se transformau în pârloagă, iar mai apoi în păşuni şi fânețe.
Protecția solurilor presupune următoarele tipuri de activități: activități de îmbunătățiri funciare,
care se referă la poluarea naturală; activități de prevenire și combatere a poluării solurilor, care se referă
în special poluării antropice.
Conducători ştiinţifici – dr., conf. univ.Secrieru Silvia; asist. univ. Melnic Rodica
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CZU: 631.95(478)
CERCETĂRI ÎN CADRUL MONITORINGULUI AGROECOLOGIC INTEGRAT PRIN
UTILIZAREA CARACTERISTICII RESURSELOR NATURALE DIN REZERVAȚIA
ȘTIINȚIFICĂ "PĂDUREA DOMNEASCĂ"
MAXIMCIUC VIORICA
masterand an. 1, Facultatea Agronomie, UASM
Supravegherea calității mediului prin utilizarea monitoringului de fond este o componentă de baza a
monitoringului integrat, inclusiv monitoringului agroecologic. Aceasta presupune dezvoltarea unui sistem
complex de operațiuni, analize şi sinteze, cunoaştere a stării regionale a calităţii resurselor naturale şi acelor
cu impact antropic, pentru evidenţierea modificărilor care se produc, în deosebi in sectorul agricol.
Scopul cercetărilor a fost caracteristica resurselor naturale din rezervația ʺPădurea Domneascaʺ și
trasarea unor măsuri privind utilizarea, protecția, conservarea cantitativă şi calitativă a diversității biologice
terestre şi acvatice, reducerea şi eliminarea efectelor negative de poluare de la sursele locale, raionul
Glodeni, supraexploatarea resurselor naturale în zonele de ecoton ale rezervaţiei cercetate, planificarea,
amenajarea şi utilizarea corespunzătoare a teritoriului prin reconstrucția agroecosistemelor şi menţinerii unor
habitate de protecţie a biodiversităţii.
Obiectivele au inclus: caracteristica florei și faunei din Rezervația ʺPădurea Domneascaʺ; evaluarea
unor metale grele determinate in sol; controlul poluării şi degradării resurselor prin cercetarea Ariilor
naturale protejate. Studiul a fost axat pe evaluarea stării de calitate a unor resurse naturale din rezervație.
Rezervația naturală Pădurea Domnească reprezintă o Arie protejată principală din Republica Moldova,
amplasată de-a lungul Prutului, cuprinde vestul raioanelor Glodeni și Fălești, are o suprafaţă de 6032 ha, este
arie naturală specifică zonei Prutului de Mijloc. Vegetația silvica de luncă s-a format, de regulă, pe teritorii
relativ rar supuse inundațiilor, cu două niveluri ocupate de pădure - nivelul luncii inundabile și nivelul primei
terase de luncă.
Cercetări sporadice floristice au fost efectuate şi până la instituirea Rezervaţiei „Pădurea Domnească”.
Aici au fost evidențiate 660 de specii de plante vasculare, dintre care 34 specii de arbori, 32 specii de arbuşti,
5 specii de liane şi 590 specii de plante ierboase.
Fauna rezervaţiei include circa 45 de specii, dintre care: Rodentia - 18; Carnivora - 10; Insectivora - 7;
Chiroptera - 5; Artiodactyla - 4. Lagomorfa - 1. Mamiferele sunt reprezentate de: cerbul nobil, căprioara,
mistrețul, bursucul, nevăstuica, pisica sălbatică, jderul de pădure, hermelina, nurca europeană, vidra,
chițcanul cu abdomen alb şi a., 5 specii - periclitate, vulnerabile şi rare, iar o parte din acestea habitează şi
agroecosistemele, zonele de ecoton. Sursele de poluare a resurselor naturale din raionul Glodeni, necesare de
cunoscut şi monitorizat în cadrul monitoringului ecologic integrat cu referinţă sunt: 79 de obiective de
poluare a aerului atmosferic de gradul II cu volumul de emisii de la 50-499t şi 71 surse de poluare de gradul
III cu 0,1 – 49t.În baza consumului de gaze naturale de la spațiul locativ se emit în atmosferă 34,2599 t de
poluanţi. În raion sunt multiple surse de poluare şi pentru soluri, inclusiv pesticide.
Datele conţinutului metalelor grele în solul de textură luto-argiloasă, care permite supravegherea şi
evaluarea gradului de manifestare a poluării solurilor agroecosistemelor adiacente la diverse impacte arată:
conținut de cupru mobil în limitele 0,13-0,39 mg/kg, nichel mobil 0,99-2,32 mg/kg, mangan mobil 41,39 –
85,53 mg/kg şi altele. Protecţia biodiversităţii prin arii naturale protejate nu este doar importantă în sine, ci
totodată oferă în biosferă o gamă largă de servicii ecosistemice, precum apa curată, polenizarea plantelor,
protecția împotriva inundațiilor, care au o valoare economică și socială însemnată. De aceea, este necesar:
aplicarea cadrului instituțional şi legislativ întru stoparea pierderii biodiversităţii; conservarea speciilor de
floră şi faună; protecția resurselor genetice; crearea mecanismelor pentru servicii ecosistemice;
conştientizarea la nivel local a necesităţii protecţiei resurselor şi conservării calitative a acestora.
Conducători ştiinţifici – dr., conf. univ.Andriucă Valentina; asist. univ. Melnic Rodica
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CZU:504(478)
CARACTERISTICA COMPONENTELOR DE MEDIU
DIN LOCALITATEA GRINĂUŢI, RAIONUL OCNIŢA
DRAGOMIR ILIE
student an. 3, Facultatea Agronomie, UASM
Mediul înconjurător reprezintă mediul natural transformat de om, adică umanizat (populat) și
artificializat (construcția așezărilor umane, la care se adaugă activităţile economice și implicațiile
acestora asupra mediului).
Rezultatele prezentate se referă la caracteristicile ecologice ale resurselor naturale din
localitatea Grinăuți, raionul Ocnița și măsurile de protecție, ceea ce ar constitui unul dintre primii
paşi spre îmbunătăţirea situației ecologice.
Scopul cercetărilor a fost studierea factorilor naturali, stării mediului înconjurător, precum şi
cercetarea problemelor de mediu din localitatea natală, pentru a oferi soluții de schimbare în
direcţia pozitivă a calităţii mediului rural.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: cercetarea calității
componentelor de mediu în aspect teoretic; analiza generală a cadrului natural - resurse climatice,
acvatice, funciare, biodiversitate din localitatea studiată; analiza informațiilor şi datelor cu privire
la impactul antropic asupra mediului din localitate; trasarea unui sistem complex de măsuri în
scopul ameliorării situației ecologice.
Cercetările au fost realizate în cadrul tezei de an la disciplina Protecția mediului. Au fost
folosite următoarele metode de cercetare bazate pe calcularea unor indici şi clase de evaluări cum ar
fi: indicele echilibrului ecologic; gradul de împădurire şi gradul de arătură; indicele de stabilitate
ecologică a teritoriului, calculate şi evaluate conform metodologiei din RM.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat, că riscul ecologic ca consecinţă al nivelului
impactului antropogen asupra teritoriului în mare parte depinde de megaindici – relief, intensitatea
de ravenare, densitatea reţelei hidrografice, gradul de arătură, împădurire, bunuri stabilizatoare de
mediu, gradul valorificării teritoriului şi altele. Studiul efectuat a permis în linii generale
evidențierea calității componentelor de mediu din localitatea natală, evidențierea principalilor
factori de degradare a unor componente de mediu.
În baza investigațiilor efectuate se pot formula următoarele concluzii: nivelul de valorificare,
epuizare şi degradare a unor resurse naturale în raionul Ocnița este destul de accentuat, se
evidenţiază presiune antropică majorată asupra resurselor - prin lipsa măsurilor de protecție
antierozionale, gunoiști neautorizate și sectorul zootehnic din intravilan, deșeuri menajere de la
gospodăriile localnicilor șipoluarea aerului atmosferic, ponderea căreia este de 87,7% din emisiile
sumare de gaze nocive în atmosferă, pe când surselor fixe le revin doar 12,3%. Obiecte poluatoare
periculoase de gradul I, cu emisii mai mari de 500 tone/anual în raionul Ocnița nu sunt,
întreprinderile cu impact sporit asupra mediului fiind SA „Rediul Mare” (46,57 tone/anual) și SRL
„Ulei Nord” (35,90 tone/anual). .
Se recomandă, ca în procesul de planificare peisagistică de a efectua evaluarea impactului
antropogen pe unități geomorfologice și agroecosisteme. Astfel de investigații fi utilizate în
managementul ecologic al peisajelor şi în elaborarea unui sistem optim de folosire şi protecţie a
ecosistemelor.
Conducători ştiinţifici – dr., conf. univ.Secrieru Silvia; asist. univ. Melnic Rodica
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CZU: 504.4(478)
EVALUAREA ECOLOGICĂ A UNOR LOCALITĂȚI DIN BAZINUL HIDROGRAFIC AL
RÂULUI CUBOLTA ȘI MĂSURI DE PROTECȚIE A SPAȚIULUI RURAL
DONICI MAXIM
masterand an. 1, Facultatea Agronomie, UASM
Schimbările la nivelul gestionării spațiului rural au fost menite să diminueze discrepanțele
înregistrate între localitățile rurale și cele urbane.Pornind de la aceasta, actual este necesar studiul
dezvoltării rurale durabile la nivelul local, inclusiv integrat cu politicile sectoriale de utilizare
durabilă a resurselor naturale, care influențează în mod direct dezvoltarea socio-economică a
comunităţilor. Astfel de cercetări sunt necesare în cadrul bazinelor hidrografice din RM, date
analitice care se pot totaliza şi integra regional în cunoaşterea situaţiei ecologice.
Rezultatele prezentate se referă la caracteristicile ecologice ale resurselor naturale dinbazinul
hidrografic al râului Cubolta.
Scopul cercetărilor a inclus studierea calității resurselor naturale ale localităților bazinului
hidrografic Cubolta în scopul implementării unor măsuri de protecție a spațiului rural.
Pentru realizarea scopului propus s-au evidenţiat următoarele obiective: caracteristica cadrului
natural al localităților bazinului hidrografic Cubolta; evaluarea situației ecologice a raioanelor din
bazinul hidrografic al râului Cubolta; caracteristica calitativă a apei râului Cubolta și măsuri de
protecţie a apelor de suprafață.
Studiul a fost realizat folosind metode de cercetare bazate pe calcularea unor indici, aplicării
claselor de evaluare, cum ar fi: echilibrul ecologic; gradul de împădurire şi gradul de arătură (Ungurean
V., 1995); indicele de stabilitate ecologică a teritoriului (N. Boboc, I. Bejan, 2006) şi altele.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat, că gradul de arătură pentru raioanele din bazinul
hidrografic Cubolta este mijlociu, cu excepţia raionului Drochia (71,79 %) şi Floreşti (63,38 %), care
are un indice de arătură mare, grad de împădurire mic (8,46 – 13,93%), cu excepţia raionului Drochia
extrem de mic (4,23%). Echilibrul ecologic este mijlociu pentru toate raioanele, cu excepţia raionului
Drochia, 17,16% - mic. După indicele de stabilitate trei raioane (Donduşeni, Drochia, Floreşti) din
bazinul hidrografic cercetat sunt ecologic instabile. Pericolul ecologic este: semnificativ-pentru
raioanele Ocniţa, Drochia, Floreşti; critic - pentru raionul Donduşeni (1,05) şi Sângerei (2,66).
Localitățile din bazinul hidrografic Cubolta se caracterizează cu relief reprezentat de o câmpie
deluroasă, puternic dezmembrată de văi, climă continentală șitraversată de cursuri de apă aparținând
bazinului hidrografic Cubolta,cu o rețea hidrografică dezvoltată, alcătuită din 107 râuri cu lungimea
totală de 424 km. Lunca este bilaterală, cu lățimea de 0,1-0,8 km, netedă, constituită din argile
nisipoase, cu vegetaţie de pajişte, pe alocuri cu terenuri înmlăștinite.
Calitatea apei r. Cubolta, anul 2015: se încadrează în limitele clasei a II-a (bună), iar valoarea medie
pentru CBO5 a constituit 2,66 mgO2/l, cea maximă - 3,16 mgO2/l; concentrația medie pentru CCOCr 30,10 mgO/l, maximă - 42,60 mgO/l, calitatea apei râului s-a încadrat în limitele clasei a IV-a (poluată);
după conţinutul compuşilor amoniului şi a substanţelor organice apa râului Cubolta, aval de izvor, s.
Lipnic corespunde clasei de calitate IV>V (poluată-degradată).
Studiul arată, că este necesar ca toate resursele de apă - naționale și locale, de suprafață și
subterane să fie gestionate în baza principiilor managementului integrat al resurselor de apă,
fundamentat pe principii-cheie, care definesc natura sa practică: resursele de apă se gospodăresc în
cadrul bazinelor hidrografice; evidența și utilizarea resurselor de apă în conformitate cu
caracteristicile climatice ale regiunilor; coordonarea tuturor tipurilor de utilizare a apei și a
activităţilor celor implicați în gospodărirea resurselor de apă; organizațiile de gestionare și
utilizatorii de apă se concentrează pe păstrarea apei și combaterea pierderilor neproductive.
Conducător ştiinţific – dr., conf. univ. Andriucă Valentina
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CZU: 631.4
CERCETĂRI PRIVIND MODIFICAREA PROPRIETĂŢILOR SOLURILOR BRUNE LA
INCLUDEREA LOR ÎN CATEGORIE ARABILĂ
DANILOVA ANDRIANA
Masterand an. 2, Facultatea Agronomie, UASM
Învelişul de sol al Republicii Moldova actual este supus proceselor de deşertificare şi degradare
antropică galopantă. Solurile brune sunt considerate soluri specifice în RM, s-au format sub pădure și
reprezintă o zonă importantă de conservare a biodiversității, cea ce nu se evidenţiază la includerea
acestora în categoria solurilor cu folosinţă arabilă. Cu toate acestea, cea mai mare parte dintre solurile
brune arabile au fost supuse intensiv unui impact îndelungat agricol, alături de cernoziomuri.
Dehumificarea, destructurarea şi compactarea solurilor brune în rezultatul folosirii lor îndelungate la arabil
a condus la înrăutăţirea habitatului biotei solului. În legătură cu aceasta, evaluarea stării de calitate a
solurilor brune, elaborarea diagramelor de distribuție a microorganismelor și faunei edafice în solurile din
ecosistemele naturale și agricole pentru standardul național de calitate a solului din Republica Moldova
este o problemă destul de actuală.
Scopul cercetărilor în cadrul tezei de master a foststudierea modificării proprietăților
solurilor brune în condițiile ecosisitemelor naturale și agricole pentru îmbunătățirea calității
șiprotecţia biodiversității acestora. Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele
obiective: caracteristica proprietaţilor morfologice ale solurilor brune virgine și arabile;
caracteristica proprietăţilor fizice, fizico-chimice și chimice ale solurilor cercetate; aprecierea
numărului și biomasei faunei edafice în solurile brune virgine și arabile;studierea și compararea
biodiversității nevertebratelor în solurile brune în condițiile ecosistemelor naturale și agricole;
aprecierea compoziției ecologo-trofice a nevertebratelor și compunerea piramidei trofice; estimarea
biomasei microbiene în solurile brune și legătura ei cu conținutul de humus.
Obiecte de cercetare au servit 2 poligoane: Poligonul 1, sol brun tipic sub vegetație
forestieră, (raionul Călărași, s. Tuzara), partea stângă a traseului Călărași – Horodiște. Solul cercetat
este brun tipic nisipo-lutos pe nisip coeziv, natural (profilul 1) și solul brun tipic, nisipo-lutos,
agricol (profilul 2). Poligonul 2 cu sol brun luvic, amplasat în raionului Călărași, com. Dolna sub
vegetație forestieră și arabilă, localizate în partea dreaptă a traseului Chișinău – Leușeni cu sol brun
luvic, slab alcalizat în orizontul BC, necarbonatic, luto-nisipos pe nisip lutos, pădure (profilul 5) și
sol brun luvic, nisipo-lutos, arabil (profilul 6).
Rezultatele cercetărilor. Inventarierea și evaluarea resurselor biologice (nevertebrate,
microorganisme, enzime) în solurile brune din ecosistemele naturale și agricole au demonstrat
diferențe semnificative între aceste soluri. Numărul, biomasa și diversitatea biotei solurilor brune în
arealele de pădure se lărgeşte considerabil în comparaţie cu solurile arabile. Pădurile sunt oazele
naturale de conservare şi restabilire a diversităţii şi abundenţei biotei solurile brune.
Complexul biotic din solurile ecosistemelor naturale se formează în condiţiile unui nivel
sporit de aport şi conţinut de materie organică în sol. O trăsătură caracteristică a fitocenozelor
naturale este acumularea rezervelor de bază a numărului nevertebratelor în orizonturile superioare
ale solurilor, până la 20 cm. În timpul perioadei de secetă fam. Lumbricidaemigrează în straturile
subiacente la adâncimi >120 cm. Valorile maximale a conţinutului biomasei microorganismelor în
solurile sub pădure au fost înregistrate în orizonturile genetice Ad, Ao, A1 și A1d. Stratul
superficial de sol este locul unic cu o activitate enzimatică ridicată. Compoziţia complexului
nevertebratelor solurilor în ecosistemele naturale este mai complicată şi diversă decât în
agroecosisteme: solurile brune conțin 10-11 familiiale faunei edafice. Relația dintre nivelurile
trofice este strânsă, iar piramidele trofice sunt stabile în solul brun tipic din pădure.
Pentru crearea și completarea bazei informaţionale de date ai indicilor pedobiotici ai calităţii
solurilor brune, dezvoltării sistemului informațional de monitoring a biodiversității se propune un
set de indici zoofaunistici, microbiologici şi enzimatici cercetaţi în anul 2020-2021.
Conducător ştiinţific: dr., conf. univ. Andriucă Valentina
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CZU: 504(478)
MONITORINGUL DE IMPACT ÎN CADRUL MONITORINGULUI ECOLOGIC
INTEGRAT. STUDIU DE CAZ RAIONUL REZINA
CREȚU IOANA
Studenta an. 3, Facultatea Agronomie, UASM
Scopul lucrăriia fost evaluarea monitorizării calității aerului atmosferic, a unor componente de mediu
din raionul Rezina, evidențierea unor surse de poluare specifică și trasarea unor măsuri de protecție
complexă. În realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: caracteristica ecologică
generală și calitatea aerului atmosferic din raionul Rezina; caracteristica S.A. Lafarge Ciment Moldova ca
sursă specifică de poluare şi evidenţierea elementelor de gestionare a protecției mediului; caracteristica
surselor raionale de impact asupra calităţii aerului atmosferic, supravegherea şi monitorizarea în raport cu
legislația în vigoare; evaluarea schimbării microclimatului sub influenţa poluării; evaluarea impactului de
mediu a diferiţilor poluanţi; evidențierea unor măsuri specifice de control și protecție a resurselor naturale din
raionul Rezina.Obiect de cercetare a servit raionul Rezina, inclusiv întreprinderea Lafarge Ciment Moldova
S.A. În studiu de caz s-au aplicat indicii de evaluare a calităţii aerului atmosferic conform standardelor în
vigoare, inclusiv IPA, indicele de poluare a aerului atmosferic şi altele.
Rezultatele obținute: Una dintre cele mai importante probleme de mediu ale raionului Rezina este
calitatea aerului. Calitatea aerului atmosferic este influențată de emisiile provenite din: sursele fixe de
poluare, care includ cazangeriile, întreprinderi industriale în funcţiune s.a; surse mobile, care includ
transportul auto, feroviar şi tehnica agricolă ş.a; transferul transfrontalier de noxe.
În raionul Rezina activează numai o întreprindere cu gradul I de poluare a aerului atmosferic „Lafarge Ciment” (Moldova) SA. S.A. „Lafarge Ciment (Moldova)” activează în baza certificatului de
înregistrare MD nr. 0069534 din 11.05.1994, ce are ca gen de activitate extragerea substanțelor minerale
utile, fabricarea cimentului, betonului și comerțul produselor finite.
Materia primă pentru producerea cimentului este calcarul, care se extrage din cariera amplasată în
partea de vest a fabricii, în baza licenței seria AMMII nr.025586 din 19.12.2008. Conform proiectului de
normative a Emisiilor Limite Admisibile (ELA) de poluanți, acordat prin Avizul nr.05-8/450 din 17.03.2014
pe teritoriul întreprinderii sunt înregistrate 95 surse de poluare a aerului atmosferic, inclusiv 56 surse
orientate și 39 surse neorientate. Pentru reducerea emisiilor de poluanți în atmosferă în procesul tehnologic
sunt instalate 51 de instalații de purificare/captare a prafului de la utilajul tehnic. Conform actelor privind
controlul lucrului instalațiilor de purificare a gazelor pentru perioada 2014-2020, efectuate de către S.R.L
,,Salvamediu”, gradul de eficacitate a instalațiilor din secțiile de producere este între 97-99,9%, astfel
rezultatul măsurărilor corespund normativelor, iar instalațiile funcționează efectiv.
În scopul realizării eficiente a monitoringului privind calitatea aerului atmosferic s-au iniţiat lucrări
de investigare prin amplasarea unei staţii automate de control în s. Mateuţi, r-nul Rezina. Pe parcursul anului
2015 la postul automat Mateuţi s-au prelevat şi analizat circa 34403 probe, dintre care 13500 probe pentru
monoxidul de carbon CO; cca. 20000 probe pentru ozonul troposferic O3 și pentru suspensii solide totale –
903 probe. Indicele mediu anual complex al poluării atmosferice (IPA3) în anul 2015 a constituit 1,00.
Cercetările au permis formularea următoarelor concluzii:La postul automat din localitatea Mateuţi în anul
2015 a crescut neesențial concentrația medie anuală a ozonului troposferic O3, constituind 1,0 CMAmd, față
de anul 2014 când valoarea acestuia a constituit 0,9 CMAmd. De aceea, probabil, populația raionului se
confruntă des cu probleme de sănătate, deoarece ozonul troposferic este foarte toxic, având o acțiune
puternic - iritantă asupra căilor respiratorii, ochilor, are şi potențial cancerigen. De asemenea, ozonul are
efect toxic și pentru plante, determină inhibarea fotosintezei, producerea de leziuni foliare, necroze.
Datele prezentate demonstrează elocvent faptul, că în raionul Rezina, cât și în localitatea Mateuți au
loc procese mai accentuate de poluare, fapt care impune implementarea unor măsuri de diminuare a emisiilor
de noxe în atmosferă.
Conducător ştiinţific – dr., conf. univ. Andriucă Valentina
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CZU: 504(478)
EVALUAREA COMPONENTELOR DE MEDIU ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE ÎN
LOCALITATEA SĂLCUŢA, RAIONUL CĂUŞENI
BUZILĂ VALENTINA
student an. 3, Facultatea Agronomie, UASM
Activităţile oamenilor afectează mediul în nenumărate moduri cu efecte directe şi indirecte
asupra ecosistemelor. Climatul, compoziţia atmosferei, cea a apelor şi cea a solului se schimbă
rapid. Aproape jumătate din suprafaţa uscatului a fost modificată, iar peste 40% din producţia
ecosistemelor este folosită în diverse scopuri.
Scopul cercetărilor a fost evaluarea componentelor de mediu sub influența factorului antropic
și propunerea unor măsuri de protecție și conservare.
Pentru realizarea scopului propus s-a pus accentul pe următoarele obiective: calitatea
componentelor de mediu în aspect teoretic; analiza generală a cadrului natural - resurse climatice,
acvatice, funciare, biodiversitate din localitatea studiată; impactul antropic asupra mediului din
localitatea Sălcuța, raionul Căușeni.
În urma cercetărilor efectuate teritoriul evoluat conform raionării pedo-agroclimaterice face
parte din raionul stepei sudului Basarabiei. Condiţiile climatice a localității sunt mai aride
comparativ cu restul teritoriului ţării. Sunt foarte frecvent secetele. Majoritatea reliefului este relativ
slab, fragmentat, reprezintă o câmpie ondulată. Suprafaţa terenurilor cu înclinație de 0-20 ocupă
45%, 2-60 ocupă 35%, 6-100 ocupă 15%, şi mai mare de 100 ocupă 15%.
Suprafaţa totală a raionului este de 116,3 mii ha, inclusiv terenuri agricole 93,7 mii ha (
pământuri arabile - 70,6 mii ha, livezi – 4,3 mii ha, vii – 5,2 mii ha), plantaţii forestiere 14,7 mii ha,
care afectate de tăierile ilicite ale copacilor care au crescut în ultimii ani, pășunatul vitelor şi de
depozitarea ilegală a gunoiului.
Rezultatele obţinute ne arată că coeficienții pericolului erozional a terenurilor agricole în
raionul Căuşeni sunt următorii: pentru arabil -0,50, plantaţii multianuale – 0,58 şi păşuni – 0,62.
Conform scării de apreciere a categoriilor de folosinţă pe pante după riscul erozional terenurile
arabile şi plantaţiile multianuale se apreciază cu un risc erozional puternic, pășunile după clasele
de valori sunt apreciate cu un risc foarte puternic.
În raionul Căuşeni volumul noxelor degajate în atmosferă este sub mediu, reieșind din faptul
că pe teritoriul raionului nu este dezvoltată industria, pesticidele din depozitul din s. Grădinița se
evacuează, la 36 obiective, la 15 din ele (41,7%) au fost stabilite depășiri ale concentrațiilor maxim
admise la praf şi aerosoli.. Principalele surse de poluare a mediului constituie transportul auto,
gunoiștile autorizate şi neautorizate, gazele eliberate de cazangeriile instituțiile publice, arderea
tuturor tipurilor de combustibil în gospodăriile personale, arderea ilegală a miriștii şi deșeurile de la
animale din gospodăriile personale.
Reţeaua hidrologică prezintă ape curgătoare ale râurilor Nistru şi Botna. Problemele
principale, cu referinţă la apele de profunzime, pentru raionul Căuşeni sînt conţinutul ridicat de
fluor (2-16 mg/l); sodiu (200-560 mg/l), amoniac (2-10 mg/l); hidrogen sulfurat (3-20 mg/l).
Sursele de poluare a apelor de suprafaţă şi celor subterane sunt cauzate, în cele mai multe cazuri, de
sectorul gospodăriei comunale şi sectorul energetic (staţiile de alimentare cu petrol).
Prevenirea impactului ecologic nedorit asupra mediului reprezintă o problemă vitală. Aceasta
presupune o cunoaştere amănunțită a poluanţilor ce se degajă într-o activitate de procesare a unor
materiale într-o întreprindere. Cunoașterea exactă a poluanţilor degajați şi a limitelor admisibile a
acestora în mediile înconjurătoare aer, sol şi apă, ne permite să facem cuantificarea lor şi în funcţie
de valorile obţinute prin măsurători şi prelucrări, să stabilim măsurile care se impun pentru limitare.
Conducători ştiinţifici –dr., conf. univ. Cazmalî Nicolai; asist. univ. Melnic Rodica
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CZU: 504.06
DEGRADAREA RESURSELOR NATURALE ÎN RAIONUL TELENEȘTI
ȘI MĂSURI DE PROTECȚIE
BEȚ ECATERINA
student an. 2, Facultatea Agronomie, UASM
Datorită costurilor foarte reduse ale resurselor naturale, acestea erau valorificate irațional și
supuse unui proces masiv și rapid de epuizare și degradare. Ulterior, din cauza declinului economic
și pauperizării masive a populației, impactul distructiv asupra solurilor, pădurilor și apelor a căpătat
proporții deosebit de alarmante, iar capacitatea de asigurare cu resurse naturale și de restabilire a
stării ecologice a acestora s-au diminuat considerabil.
Scopul cercetărilor a fost studierea calității resurselor naturale, surselor de degradare a
acestora din raionul Telenești, în scopul implementării unor măsuri de protecție.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: caracteristica
resurselor naturale și evaluarea surselor de degradare a resurselor naturale din raionul Telenești în
scopul trasării unor măsuri de protecţie a resurselor naturale.
Cercetările au fost axate pe starea resurselor naturale și sursele de poluare ale acestora.
Aerul atmosferic este poluat atât de la sursele fixe cât și de cele mobile. Masa de emisii a
poluanţilor în aerul atmosferic de la sursele staționare înregistrează o concentrație de 2.5 tone (SO 2)
și substanțe solide - 0.3 t în satul Bănești.
Componența și particularitățile fizico-chimice ale apelor subterane sunt supuse unor
schimbări datorită factorului antropic, mai ales a acviferelor subterane freatice. Majoritatea apelor
subterane freatice, nu corespund standardelor și cerințelor de calitate ale apei potabile, din cauza
atât a factorilor naturali (compoziția chimică și mineralogică a rocilor, umiditatea rocilor, dinamica
apelor), cât și a celor antropici (prezența poluanților în apă, deversarea apelor reziduale fără a fi
epurate sau insuficient epurate, utilizarea excesivă în agricultură şi silvicultură a pesticidelor și
îngrășămintelor minerale, precum și a managementului inadecvat al deșeurilor animaliere).
Nocivitatea apei se răsfrânge direct sau indirect asupra omului şi, de aceea, este necesar să se
cunoască mai bine aceste pericole, inclusiv efectele pe care le pot avea asupra omului chiar
cantităţile neînsemnate de substanţe chimice periculoase din sursele de apă.
Conform regionării geobotanice raionul Telenești se află în Districtul IV cu păduri de gorun,
stejar și fag din centrul Moldovei. Fondul forestier este reprezentat de cvercinee (stejar) – 25 %,
salcîmete – 32 %, frăsinet – 8 %, ulmeete – 9 %, cărpiniş – 6 %, tei – 5%, răşinoase – 2%, diverse
tari – 12 %, diverse moi 1 %. În conformitate cu Legea nr.1538 din 25.02.1998 pe teritoriul raionul
Teleneşti sunt luate la evidenţă şi se protejează de stat : Rezervaţia naturală silvică Ghiliceni cu o
suprafaţă de 40,7 ha; Rezervaţia naturală silvică Teleneşti cu o suprafaţă de 112 ha.
Raionul este situat în zona silvică a Moldovei Centrale cu soluri brune și cenușii, unde
predomină solurile: cenușii tipice și albice; cenușii molice; cernoziomuri levigate; vertisoluri și
cernoziomuri vertice formate pe argile neogene apărute la suprafaţa terestră în partea superioară şi
de mijloc a pantelor Podişului Moldovei Centrale şi Dealurilor Înălţimii Ciuluc - Soloneţ, ocupă o
suprafaţă de 24 mii ha, au un conţinut de 80% argilă fizică şi peste 35% argilă fină; solonceacuri. În
raionul Teleneşti 24300 ha sunt terenuri degradate, iar suprafaţa râpelor constituie – 84,73 ha şi
suprafaţa alunecărilor de teren – 586,48 ha.
Impactul antropic asupra însuşirilor solurilor se manifestă accentuat ducând astfel la
degradare. Rezultatele degradării în cele mai dese cazuri sunt destructurizarea, tasarea,
dehumificarea, distrugerea prin eroziune şi alunecare, poluarea. De aceea este necesar de respectat
măsurile de ameliorare şi protecţie a resurselor mediului înconjurător.
Conducători ştiinţifici – dr., conf. univ.Mocanu Emilian; asist. univ. Melnic Rodica
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УДК: 633.854.78
РЕАКЦИЯ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА РАЗНЫХ ГРУПП СПЕЛОСТИ НА
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
АРТЕМ ТОВМАЧЕНКО,
Агротехнический факультет, Центральноукраинский национальный технический
университет
Лучшими предшественниками для подсолнечника являются те, после которых в почве
остается больше влаги и питательных веществ. В Степи Украины традиционно подсолнечник
высевают после кукурузы и озимой пшеницы. Однако довольно частым явлением стало
выращивание подсолнечника в повторных посевах. При этом используют гибриды
предназначенные для выращивания по технологии Express Sun.
Для определения лучшего предшественника в течение 2019 и 2020 гг. были проведены
соответствующие исследования. Были изучены наиболее распространенные в северной Степи
предшественники подсолнечника – озимая пшеница, кукуруза и подсолнечник.
Цель и задачи исследования – усовершенствовать основные параметры зональной
адаптивной ресурсосберегающей технологии выращивания подсолнечника и определить
реакцию гибридов подсолнечника на смену предшественника в условиях северной Степи
Украины и рекомендовать производству оптимальные параметры их выращивания.
Предмет исследования – гибриды подсолнечника компании Limagrain LG59580 и
LG50609SХ. В качестве контроля был использован наиболее популярный в прошлые годы
гибрид.
Основной метод исследований – полевой опыт, в котором использовали общепринятые в
растениеводстве методики.
Результаты исследований показали, что в условиях 2019-2020 гг. По продуктивности оба
исследуемые гибриды превышали контроль. Так урожайность на контроле составляла 1,86-3,36
т/га семян подсолнечника, в зависимости от предшественника, в то время как урожайность
гибридов LG59580 и LG50609SХ колебалась в пределах 2,21-3,73 и 2,31-3,45 т/га.
В разрезе предшественников все исследуемые гибриды показали лучшую продуктивность
при посеве после озимой пшеницы – 3,45-3,73 т/га в зависимости от гибрида. Вторыми по
показателям продуктивности были посевы подсолнечника после предшественника кукуруза на
зерно – 3,20-3,58 т/га. Ожидаемо худший результат показало выращивания подсолнечника после
подсолнечника. При этом урожайность гибридов не преодолела отметку 3,0 т/га и составила
лишь 1,86 т/га у контрольного гибрида и 2,21-2,31 т/га у гибридов селекции Limagrain.
Изучаемые гибриды значительно отличались между собой не только по урожайности, но и
по показателям масличности полученных семян.
Результаты исследований показали, что большая масличность семян была выявлена после
предшественника озимая пшеница – 50,1-51,0%. Одинаково высокой 50,1% она была у гибрида
ЛГ50609СХ как после предшественника озимая пшеница, так и после кукурузы. По сравнению с
озимой пшеницей, предшественник кукуруза привел к снижению масличности семян
подсолнечника в контрольном варианте на 0,2%, а у гибрида ЛГ59580 лишь на 0,1%.
Выращивание подсолнечника в повторном посеве имело негативные последствия при
формировании масличности семян. Так, на контрольном варианте она не превышала 44,9%, а у
гибридов ЛГ59580 и ЛГ50609СХ – 44,5 и 45,0% соответственно.
Таким образом, изученные новые гибриды пригодны для выращивания в условиях
северной Степи Украины. Гибрид LG59580 необходимо выращивать после предшественников
озимая пшеница и кукуруза на зерно, а для повторных посевов подсолнечника можно
рекомендовать гибрид LG50609SХ.
Научный руководительАндриенко Ольга, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
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УДК: 635:631.559(477)
УРОЖАЙНОСТЬ THLADIANTHA DUBIA В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГУСТОТЫ
СТОЯНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ
ВАЛЕНТИН КРИВОШЕЯ,
Агротехнический факультет, Центрально-украинский национальный
технический университет
Современные тенденции развития орошаемого овощеводства в Украине неразрывно связаны с
совершенствованием технологических приемов выращивания. Все больше хозяйств начинают
выращивать виды овощных растений, которые еще вчера были экзотическими. И хотя площади
выращивания в открытом грунте огурца не превышают 10 12% четко прослеживается тенденция
появления на рынке весьма непривычных для данных климатических условий представителей.
Одним из таких экзотов является тладианта сомнительная или красный огурец. Отличие данной
культуры от старших братьев заключается в том, что культивация ее в условиях открытого грунта
возможна как ценной пищевой культуры, так и декоративной.
Цель опыта: определение оптимальной густоты растений красного огурца в геокупольних
пленочных теплицах.
Семена тладианты высевали в горшки объемом 400 см3, рассаду с 3-5 настоящими листьями
при высоте надземной части 30-35 см высаживали на опытный участок.
Варианты густоты посадки рассады тладианты:
І) 1,5 раст. / м2 (20 растений на участке);
II) 2 раст. / м2 (15 растений на участке);
III) 2,5 раст. / м2 (12 растений на участке) - контроль;
IV) 3,0 раст. / м2 (10 растение на участке).
Общая площадь опытного участка 30,0 м2: длина 20,0 м ширина 1,5 м; повторность опыта
четырехкратная, общее количество растений - 134 шт. на участке.
Количество боковых побегов на растении было 12-13 шт. Большое значение для развития
растения, увеличение ассимиляционной поверхности листьев и, как следствие, ускорение сроков
наступления фазы плодоношения имеет оптимальный уровень поступления солнечной радиации.
По площади ассимиляционной поверхности листьев, в фазу массового цветения, по 2019-2020
гг, наибольший показатель зафиксирован при густоте растений в 1,5 раст./м2 на уровне 6279
см2/раст., что на 228 см2/раст. превышало контроль, самый маленький по плотности 3,0 раст./м2 5825 см2/раст., что на 191 см2/раст. ниже контроля.
Длина центрального стебля не имеет существенно выраженной тенденции к уменьшению или
увеличению. В среднем за 2019-2020 гг. максимальным этот показатель был на контроле - 222,0 см.
Установлено, что по количеству боковых побегов, в фазу массового плодоношения, все густоты
отклонялись от контроля максимум на единицу. Площадь ассимиляционной поверхности листьев в
среднем за 2019-2020 годы, наибольшей была при густоте 1,5 раст./м2 (на 4,1-4,5% больше
контроля), а наименьшей за густоты 3,0 раст./м2 (на 2,5-4,1% меньше контроля).
Таким образом, в пленочной геокупольной теплице по биометрическим показателям лучше
развивается Тладианта сомнительна с плотностью посадки 1,5 раст./м2: растения которой имеют
лучшие показатели биомассы (1088,6 г, что на 2,9% выше контроля) и площади листовой
поверхности (11292см2, что на 4,2% выше контроля). Второй вариант по плотности 2,0 раст./м2
находится в пределах контроля. Четвертый вариант с густотой стояния растений 3,0 раст./м2 в фазу
массового цветения и массового плодоношения уступает по показателям биомассы, длины
центрального стебля и площади листовой поверхности не более чем на 0,7-4,0% от контроля, не
превышало погрешность опыта.
Научный руководитель: Микола Ковалев, кандидат сельскохозяйственных наук
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УДК: 635.78
ЗАВИСИМОСТЬ ВЕГИТАЦИОННОЙ МАССЫ МИКРОЗЕЛЕНИ САЛАТА РОМЕН
ОТ ТИПА СУБСТРАТА ПРИ ВИРАЩИВАНИИ В NFT СИСТЕМАХ
ДАРИЯ МИХАЙЛОВА,
Агротехнический факультет, Центральноукраинский национальный
технический университет
В начале нового тысячелетия совершенствования технологий гидропонного
выращивания овощной продукции дало новые возможности для развития агробизнеса. Одно
из первых мест принадлежит выращиванию микрозелени или Микрогрина. Микрогрин (англ.
Microgreen)  это молодые побеги овощных и полевых культур в фазе семядоли или 2,
максимум - 4 листочков в возрасте до 10 дней. Его с успехом применяют в различных
отраслях народного хозяйства: от спортивного и диетического питания, для выкормливания
различных групп сельскохозяйственных животных. Польза таких растений заключается в
том, что до появления первых листьев, они развиваются без дополнительной подпитки за
счет питательных веществ, накопленных в эндосперме семени.
Целью исследований было сравнение скорости выращивания микрозелени разных
сортов салата Ромэн с применением проточной гидропоники NFT систем на различных типах
субстратов:
1) на кокосово-агроперлитном субстрате;
2) на минеральной вате;
3) на льняных ковриках.
Схема опыта:
1. Выращивание семян салата Ромэн на кокосово-агроперлитном субстрате при
температуре окружающей среды 25°С в течение 7 суток (контроль);
2. Выращивание салата Ромэн в минеральной вате при температуре окружающей среды
25°С в течение 7 суток;
3. Выращивание салата Ромэн на льняных ковриках при температуре окружающей
среды 25°С в течение 7 суток;
Учетная единица один пластиковый поддон с первичного пластика размером 40х26х9
см. Объем поддонов для всех вариантов 6 л. Количество исследуемых семян в рассадном
отделении на одном варианте - 112 шт. Сорта салата Ромэн: Максимус и Кармеси.
Повторность шестикратная.
В период проращивания салата Ромэн проводили фенологические наблюдения:
отмечали даты прорастания семян, контроль посевов на 4 и 6 день.
Исследования проводились в научно-исследовательской лаборатории «Гидропонного
выращивания овощей в купольной теплице» кафедры общего земледелия
Центральноукраинского национального технического университета в течение 2019-2021
годов. В качестве питательной среды использовались модифицированный нами раствор.
Минеральный состав питательной среды, который был использован в гидропонных
установках, оказал существенное влияние на рост и развитие микрозелени салата Ромэн. Так,
питательный состав по Кноппу оказался самым неэффективным по всем показателям. Кроме
того, у растений за весь период эксперимента на этом варианте произошло незначительное
увеличение подсемядольного колена.
Длина семядольных листьев может достигать до 2,3 см, в среднем она колеблется в
пределах 1,9-2,2 см. Количество корней за годы исследований для сорта Максимус достигали
30,5-34,8 шт., в то же время для сорта Кармеси составила 24,9-27,9 в зависимости от типа
субстрата.
Научный руководитель -Микола Ковалев, кандидат сельскохозяйственных наук.
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УДК: 633.11
ВЫРАЩИВАНИЕ ВИТГРАССА В СПРАУТЕРАХ СУБСТРАТНЫМ И БЕЗ
СУБСТРАТНЫМ СПОСОБАМИ
ЮЛИЯ КАРАКИЧА,
Агротехнический факультет, Центральноукраинский национальный
технический университет
Суть метода гидропоники заключается в проращивание ростков в водном питательном
растворе. Их корни погружены в раствор питательных веществ, благодаря чему растения
быстрее развиваются, дают хороший урожай и практически не подвержены заболеваниям. От
типа культуры и условий ее выращивания зависит состав водного раствора, концентрация
питательных веществ и другие показатели. Согласно исследованиям ученых, эффективность
гидропоники в 3-5 раз выше других методов кормопроизводства. При этом необходимо
обеспечить достаточное снабжение не только влаги и питательных веществ, но также тепла,
света и, конечно же, воздуха.
Целью исследований было сравнение скорости выращивания вегетационной массы
Витграса с применением гидропонных установок, работающих по принципу DWC систем
(спраутеры) на различных типах субстратов: 1) без субстрата; 2) на агроспане; 3) на льняных
ковриках.
Схема опыта:
1. Проращивание семян озимой пшеницы без субстрата при температуре окружающей
среды 25 ° С в течение 10 суток (контроль);
2. Проращивание семян озимой пшеницы на агроспане при температуре окружающей
среды 25 ° С в течение 10 суток;
3. Проращивание семян озимой пшеницы на льняных ковриках при температуре
окружающей среды 25 ° С в течение 10 суток;
Учетная единица один пластиковый поддон с вторичного пластика размером 38х26х7
см. Объем поддонов для всех вариантов 4,5 л. Количество исследуемых семян в спраутере на
одном варианте - 1215 шт. Повторность шестикратная.
В период проращивания семян озимой пшеницы проводили фенологические
наблюдения: отмечали даты прорастания семян, контроль посевов на 3 и 6 день.
Объект исследования - различные типы субстратного и без субстратного проращивания з
использованием гидропонных растворов по Герикке и Чеснокову. Исследования проводились в
научно-исследовательской лаборатории «Гидропонного выращивания овощей в купольной
теплице» кафедры общего земледелия Центральноукраинского национального технического
университета в течение 2019-2021гг.
Как показали полученные результаты, минеральный состав питательного раствора, по Герикке
и Чеснокову который был использован в спраутерах, вызвал значительное влияние на рост и
развитие ростков пшеницы. Так, питательный состав по Герикке оказался самым менее
эффективным чем питательный раствор по Чеснокову по всем показателям.
Длина семядольных листьев может достигать до 15 см, в среднем она колеблется в пределах
11,9 - 12,7 см. Процент корневой массы за годы исследований колебался от 25 до 30% от общей
массы проростков,
Таким образом, вегетативная масса ростков пшеницы зависит от типа субстрата и его
взаимодействия с типом питательного раствора. В соответствии с методом Чеснокова в
гидропонной культуре лучший рост и развитие злаковых растений происходит при однократном
либо периодическом голодании растений, особенно при существенном недостатке азота. Изменяя
концентрацию и соотношение минеральных солей в питательном растворе, а также и подбирая
более влагоемкий субстрат, можно регулировать рост и развитие ростков Витграсса.
Научный руководитель -Микола Ковалев, кандидат сельскохозяйственных наук
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УДК: 633.63
ВЛИЯНИЕ ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
РОМАН ЛЕЩИНСЬКИЙ,
Агротехнический факультет Центральноукраинский национальный
технический университет
Сахарная свекла  важнейшая в Украине техническая культура, сырьевая база сахарной
промышленности. Многочисленными отечественными и зарубежными исследованиями
доказано, что система удобрения является одним из самых мощных факторов
интенсификации свекловодства. Для создания максимально положительного влияния на
сахарную свеклу удобрения должны быть сбалансированы по элементам питания и нормами
применения с учетом физиологических потребностей растений в различные периоды
развития.
Надежным способом обеспечения сахарной свеклы макро- и микроудобрениями
течение вегетационного периода являются внекорневые подкормки.
Цель исследований -изучение влияния внекорневой подкормки сахарной свеклы на
рост, развитие, урожайность и сахаристость корнеплодов сахарной свеклы.
Заданием исследований было определить влияние внекорневой подкормки в период
вегетации культуры на формирование продуктивности сахарной свеклы.
В опыте изучали такие удобрения: Акварин свекловичный 4,0 кг/га, Актив Харвест
Прайм 1,0л/га, Реаком – Р – свекловичный 3л/га, Квантум -2,0 л/га, Інтермаг – свекла 3,0
л/га, Реастим – гумус- свекловичный 3,0л/га
Для формирования урожая сахарной свекле необходимо высокого содержания
питательных веществ в почве. Проведение внекорневой подкормки микроудобрениями
положительно повлияло на рост и развитие растений сахарной свеклы и на формирование
продуктивности корнеплодов.
Урожайность корнеплодов, в среднем за два года, в контрольном варианте была
37,1т/га, тогда как при внесении микроудобрений она составила 38,1 т/га у варианта с
использованием удобрения Акварин свекловичный и 42,3 т/га у варианта с Реаком – Р –
свекловичный. Внесение удобрений Квантум и Интермаг-свекловичный обеспечили
урожайность на уровне – 39,1 та 38,6 т/га соответственно.
Внекорневые подкормки способствуют активизации, накоплению и оттока углеводов из
листьев в корнеплоды. Благодаря этому повышается сахаристость культуры.
В среднем за два года применения микроудобрений положительно повлияло на
сахаристость сахарной свеклы почти во всех вариантох, а лучшим оказался вариант – Реаком
-Р-свекловичный получивший 18,1%, в сравнении с контролем разница составила – 0,6%.
Сбор сахара есть производным от урожайности сахарной свеклы и содержания сахара в
корнеплодах. Согласно нашим результатам, по показателям сбора сахара лучшими были
варианты с применением удобрений Реаком – Р – свекловичный-7,7 т/га, Актив Харвест
Прайм и Реастим-гумус-свекловичный – 7,3 т/га, а в контрольном варианте только 6,5т/га.
Итак, после проведения исследований можно отметить, что применение внекорневой
подкормки на сахарной свекле положительно влияет на формирование продуктивности
сахарной свеклы и лучшим микроудобрением в наших исследованиях был Реаком-Рсвекловичный, который обеспечил прибавку урожайности 5,2т/га, сахаристости -0,6% и
сбора сахара-1,2т/га.
Научный руководитель: Галина Кулик, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент
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УДК: 633.63:631.559(477)
ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
УКРАИНЕ
ОЛЕКСАНДР ДОРОШЕНКО,
Агротехнический факультет Центральноукраинский национальный
технический университет
В формировании высокой урожайности и технологических качеств корнеплодов
сахарной свеклы важная роль принадлежит сортовым особенностям.
Для увеличения продуктивности сахарной свеклы большое значение имеет создание и
внедрение в производство современных гибридов с высокой пластичностью к условиям
выращивания и хорошим качеством семян.
Цель исследований заключалась в изучении особенностей формирования
продуктивности современных гибридов сахарной свеклы в условиях Центральной Украины.
Задача
исследований
состояла
в
изучении
формирования
показателей
производительности корнеплодов сахарной свеклы в зависимости от сортовых особенностей.
Для проведения опытов сеяли семенами таких гибридов: Украинский ЧС-70 (стандарт),
Ворскла, Хайленд, Константа.
Темп нарастания массы корнеплода и накопление сахара в нем в течение вегетации
отмечает в конечном итоге продуктивность гибрида. Амплитуда изменчивости урожаев
корнеплодов значительно больше, чем амплитуда изменчивости содержания сахара в них.
В среднем за годы исследований, урожайность корнеплодов у стандарта была 39,7т/га,
а у гибридов Ворскла и Константа на 3,2 и 2,4т/га соответственно больше, чем с Украинский
ЧС-70. Наибольшую прибавку получили в гибрида Хайленд, который составил 45,0т/га, что
на 5,3 т/га больше стандарта и на 2,1-2,9т/га исследуемых вариантов.
На сахаристость корнеплодов влияли погодные условия в период вегетации, а также в
период уборки.
В среднем за годы исследований сахаристость корнеплодов у гибрида Украинский ЧС70 (стандарт) составила 17,6%. У гибрида Хайленд она была самая высокая - 18,1%.
Главной целью выращивания сахарной свеклы является получение сахара.
Соответственно, основная производительность этой культуры должна характеризоваться
сбором сахара из гектарного площади.
В среднем за годы исследований наибольший сбор сахара был получен у гибрида
Хайленд и составила 8,12 т/га. Немного меньше этот показатель получен в других гибридов.
Следует отметить, что разница между гибридами была незначительна и составила 0,56-0,65
т/га по сравнению со стандартом.
Таким образом, генетический потенциал данных гибридов сахарной свеклы дает
возможность хозяйствам всех форм собственности получить высокую урожайность
корнеплодов и выход сахара, что в целом обеспечит весомую прибыль.
Научный руководитель-Галина Кулик, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент
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УДК:633.657(477)
НУТ ПЕРСПЕКТИВНАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ СТЕПИ УКРАИНИ
ИГОРЬ МОРОЗОВ
Агротехнический факультет, Центрально-украинский национальный
технический университет
Нут является сельскохозяйственной культурой, засухоустойчивость которой наивысшая в
группе зернобобовых. Распространение нута в мире обусловлено тем, что он способен накапливать в
зерне значительное количество белков. По этому показателю среди зернобобовых культур нут
занимает четвертое место после сои, фасоли и гороха. По статистике, площадь посевов нута в мире
составляет около 10 млн га. Его зерно содержит до 30% белка, который по качеству приближается к
яичному. Кроме того, зерно содержит до 8% масла, до 7% клетчатки, до 60% углеводов, до 5%
минеральных веществ, много витаминов А, В1, В2, В3, С, В6, РР. Биологическая ценность белка
достигает до 78%, коэффициент переваримости - 80-83%. Нут бездоходная культура, его
используют в пищу и на корм животным.
В земледелии нут тоже очень важен как предшественник, поскольку благодаря
симбиотическим способностям способствует накоплению биологического азота в почве.
К экологическим особенностям культуры необходимо отнести следующие. За счет своих
биологических свойств, нут адаптирован к условиям засушливого климата. Его семена начинают
прорастать при температуре + 2-3°С, быстро и дружно прорастают на 9-10-й день после посева при
температуре 6-8°С. Всходы нута выдерживают кратковременные заморозки до -6-8°С, из других
исследований - до 9-11°С.
После появления всходов, растения нута требовательны к теплу, особенно в период
«цветения-плодообразования». В это время нут лучше развивается при температуре воздуха не ниже
20, а лучше 25-30°C. Количество активной среднесуточной температуры, необходимой для полного
созревания нута, находится в пределах 1800-2000°C.
Для прорастания и набухания семян нута требуется больше воды, чем для семян других
зернобобовых культур. Однако в течение вегетационного периода растения нута легко
выдерживают грунтовую и воздушную засухи, что характеризует нут как растение, что имеет
высокую экологическую адаптацию. В неблагоприятные гидротермические периоды растения нута
приостанавливают рост, а при восстановлении влагообеспеченности  активно развивается и
обеспечивают удовлетворительный урожай.
А также, благодаря развитой корневой системы нут характеризуется экономными затратами
влаги надземной массой.
Следует отметить, что чрезмерное влагообеспечение вредно для роста и развития нута, поскольку он
страдает от микозов, а именно от аскохитоза, антракноза и фузариоза. Но в засушливых регионах,
где обычно сухое и горячее лето, эти заболевания не имеют серьезного практического значения.
Нут не имеет высоких требований к почвам. Черноземы являются лучшими для посевов
нута, также он хорошо прорастает на каштановых почвах.
Лучшие предшественники для нута  зерновые колосовые и кукуруза на силос; хорошие
предшественники - бахчевые, рапс, кукуруза на зерно, сорго; не желательно высевать нут после
подсолнечника, зернобобовых, многолетних трав и сахарной свеклы.
Нут  гелиофит, растение длинного дня. В условиях короткого дня развитие растений нута
затормаживается. Нут раньше созревает чем вика, фасоль и соя, но позже, чем горох, чина и
чечевица.
Учитывая ценные хозяйственные особенности и высокую экологическую адаптивность нута,
культура является перспективной для условий Степи Украины - зоны с неустойчивым увлажнением.
Научный руководитель - Вита Резниченко, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
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УДК:633.854.78:631.559
ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ СЕМЯН
ПОДСОЛНЕЧНИКА В УСЛОВИЯХ СТЕПИ УКРАИНЫ
АЛЕКСЕЙ ШЫРКОВ
Агротехнический факультет, Центральноукраинский национальный
технический университет
Подсолнечник признан одной из самых распространенных и рентабельных
сельскохозяйственных культур в степной зоне Украины. Эта культура имеет хорошо
развитую корневую систему, проникающую на большую глубину, поэтому растения
усваивают влагу и элементы питания из глубоких почвенных слоев. Вынос подсолнечником
питательных веществ определяется конкретными почвенно-климатическими условиями,
производительностью гибрида, агротехническими и организационными условиями.
Наиболее влиятельным фактором в создании высокого уровня урожайности данной
культуры являются минеральные удобрения. В этой связи нашими исследованиями было
предусмотрено определение наиболее эффективного способа удобрения подсолнечника при
выращивании гибрида Тунка.
Методика исследований: исследования проводили в условиях степной части
Кировоградской области путем закладки двухфакторного полевого опыта в течение 20192020 годов. Почва опытного участка чернозем обыкновенный средне-гумусированный.
Схема опыта включала 6 вариантов в трехкратной повторности. В качестве фактора А
исследовали два фона: без использования удобрений и с внесением нитроамофоски при
посеве в норме N10P10K10. В качестве фактора В изучали варианты с различным внесением
микроудобрения Вуксал Борон: контроль без удобрения, обработка растений
микроудобрением в норме 1 и 2 л/га. Растения обрабатывали в фазе 3 пар листьев.
Как показали результаты исследований, урожайность семян подсолнечника в 2019
году находилась в пределах 22,3-29,4 ц/га. Минимальный результат был получен в
контрольном варианте, где удобрений не использовали вовсе, максимальный уровень
урожайности был достигнут при подкормке растений микроудобрением Вуксал Борон в
норме 2 л/га на фоне припосевного внесения нитроамофоски. Фактор А был влиятельным,
разница между средними показателями на обеих фонах составила 2,7 ц/га при НСР 1,4.
Касательно фактора В, влияние различных норм микроудобрений также вызвало
существенную прибавку урожая – от 2,0 до 2,2 ц/га при НСР 1,7.
Урожайность семян подсолнечника в 2020 году была значительно ниже в связи с
экстремальной засухой и колебалась от 10,5 до 17,5 ц/га. Минимальный результат был также
характерен для контрольного варианта, максимум урожайности был получен, как и в
предыдущем году исследований, при подкормке растений микроудобрением Вуксал Борон в
норме 2 л/га на фоне припосевного внесения нитроамофоски. Фактор А был влиятельным,
разница между средними показателями на обеих фонах составила 2,2 ц/га при НСР 1,3.
Относительно фактора В, влияние различных норм микроудобрений также вызвало
существенную прибавку урожая – от 2,9 до 4,7 ц/га при НСР 1,6.
Следовательно, в результате проведенных исследований можно сделать выводы, что как
припосевное внесение удобрений, так и использование микроудобрений в качестве
подкормки являются эффективными способами повышения урожайности подсолнечника.
Наиболее выгодным признано проведение подкормки Вуксал Борон норме 2 л/га на фоне
припосевного внесения нитроамофоски в норме N10P10K10.
Научный руководитель -Сало Лариса, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
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УДК: 631.5:004
ПРОГРАММИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ – ШАГ К БИОЛОГИЗАЦИИ
РОМАН ШЕВЧЕНКО, ВАЛЕРИЯ ДЕМЬЯНУК,
Агротехнический факультет, Центральноукраинский национальный
технический университет, Украина
С целью внедрения основ программирования урожайности следует поэтапно
выполнить ряд шагов. Первым шагом к программированию будущего урожая является выбор
влагосберегающей, почвозащитной и энергосберегающей обработки почвы. Вторым шагом
является подготовка семян к посеву, а третьим  обеспечение равномерного размещения
семян по площади питания во время проведения посева.
Пропашные культуры значительно изменяют свою производительность в зависимости
от предшественников, таких имеющих высокие эдификаторные свойства, к которым
относятся многолетние бобовые травы. Масса и качество послеуборочных и корневых
остатков влияют на процессы их преобразования в почве, формирования ее плодородия.
В зоне рискованного земледелия, где влага является главным фактором
продуктивности растений, основное влияние предшественников определяется водным
режимом почвы. Запасы влаги, которые остаются в глубоких слоях после сбора отдельных
культур положительно влияют на урожай кукурузы и сахарной свеклы и, наоборот ее
дефицит приводит к значительному недобору урожая.
Для улучшения прорастания семян проводится качественная обработка, которая
обеспечивает сохранение влаги за счет разрушения уплотненной подпахотный подошвы и
способствует эффективному развитию корневой системы растений, за счет качественного
рыхления обрабатываемого слоя.
В технологии выращивания большинства пропашных культур важную роль играет
инкрустация семян смесью, содержащей в своем составе регулятор роста растений и
микроэлементы. Они улучшают проникновение влаги через клеточную оболочку в
цитоплазму клеток, ускоряют их поступления вместе с водой до зародыша, активизируют
прохождения биохимических процессов в тканях семян и повышают его полевую всхожесть
и жизнедеятельность проростков, стимулируют рост надземной массы и корневой системы
растений. Микроэлементы способны повышать устойчивость растений к неблагоприятным
условиям окружающей среды (низких температур, засухи и т.д.), стимулируют активность
большинства ферментных систем, повышают коэффициент использования питательных
веществ из почвы и удобрений, а в конечном итоге способствуют росту производительности
культуры и улучшение качества полученной (выращенной) продукции .
Как известно, высев семян должен проводиться в установлении сроки. Это влияет на
условия появления всходов, их дальнейшее развитие и связано с влажностью и температурой
почвы на глубине заделки семян. Высев в недостаточно прогретую почву вызывает не только
удлинение периода «посев - всходы», но приводит к гибели части семян в почве и
неравномерности развития растений. Равномерность высева семян и равномерность их
расположения в рядке является залогом не только получение дружных всходов, но и в
дальнейшем будущего урожая. Кроме этого, с увеличением равномерности распределения
семян по площади питания, снижает засоренность полей.
Итак, вопросы совершенствования технических средств для посева может стать
начальным этапом программирования урожая, а практическое решение обозначенной задачи
позволит повысить конкурентоспособность продукции растениеводства и ввести основы
почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия.
Научный руководитель: Наталия Трыкина, преподаватель
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УДК: 631.33
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСЕВА
СЕЯЛКАМИ С РАЗЛИЧНЫМИ ВЫСЕВАЮЩИМИ АППАРАТАМИ
ЛЕОНИД МАРУЦЕНКО,
Агротехнический факультет, Центральноукраинский национальный
технический университет, Украина
Как известно, высев семян должен проводиться в установленные сроки. Это влияет на
условия появления всходов, их дальнейшее развитие, связано с влажностью и температурой
почвы на глубине заделки семян. Высев в недостаточно прогретую почву вызывает не только
удлинение периода «посев - всходы», но приводит к гибели части семян в почве и
неравномерности развития растений. При соблюдении оптимальных сроков посева,
обеспечивается лучшая всхожесть, жизнеспособность и энергия прорастания семян,
обусловливает процессы роста и развития растений, а также формирование их
производительности в целом.
Равномерность высева семян и равномерность их распределения в борозде является
залогом не только получения дружных всходов, но и дальнейшего урожая. Кроме этого, с
увеличением равномерности распределения семян по площади питания, снижается
засоренность полей.
Высевающие аппараты, которые используются в серийном производстве, имеют
недостаточную дозирующую способность, вызванную ограниченностью окружной скорости
высевающего диска и случайным неконтролируемым перераспределением интервалов между
семенами в борозде, вследствие большой относительной скорости семян.
Кукуруза является одним из самых высокопроизводительных злаковых культур
универсального назначения, которую выращивают для продовольственного, кормового и
технического использования.
Кукуруза, как пропашная культур имеет важное агротехническое значение. При
соблюдении требований агротехники она оставляет поле чистым от сорняков с
разрыхленных грунтом. Значительная часть органики возвращается кукурузой в виде корней
и стеблевых остатков. То есть, запахивания листостебельной массы при уборке и вывозе с
поля только зерна кукурузы является важным элементом биологизации растениеводства.
Опыт проведения по следующей схеме:
1. Посев семян кукурузы гибрида ЛГ 3258сивалкою VEGA 8 profi;
2. Посев семян кукурузы гибрида ЛГ 3258сивалкою Tempo Väderstad;
3. Посев семян кукурузы гибрида Адевей сеялкой VEGA 8 profi;
4. Посев семян кукурузы гибрида Адевей сеялкой Tempo Väderstad;
5. Посев семян кукурузы гибрида ЛГ 30360 сеялкой VEGA 8 profi;
6. Посев семян кукурузы гибрида ЛГ 30360 сеялкой Tempo Väderstad;
7. Посев семян кукурузы гибрида ЛГ 3350 сеялкой VEGA 8 profi;
8. Посев семян кукурузы гибрида ЛГ 3350 сеялкой Tempo Väderstad;
Выбор орудия для точного размещения семян в строке приводит к лучшему
получению семенем площади питания, а в конечном счете к увеличению урожайности. Так,
пневмомеханические посевные аппараты вакуумной действия могут травмировать семена
элементами конструкции, а посевные аппараты избыточного давления имеют преимущества
воздушного потока, которое транспортирует семя в борозды.
Таким образом, можно утверждать, что при выращивании различных гибридов
оптимальным является вариант с посевом семян кукурузы гибрида ЛГ 3350 сеялкой Tempo
Väderstad.
Научный руководитель: Катерина Васильковська, кандидат технических наук, доцент
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УДК: 631.54
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОСЕВ - ЗАЛОГ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ
ВАДИМ СИДОРЕНКО, ДМИТРО ГОЛОВЧЕНКО,
Агротехнический факультет, Центральноукраинский национальный
технический университет, Украина
Качественный посев зависит от многих факторов. Во-первых – это подготовка почвы
под посев, во-вторых,  создание посевного ложа, в-третьих,  прикатывание поверхности
поля для сохранения влаги. Также необходимым условием получения высокого урожая
является выбор посевного материала с хорошей всхожестью и энергией роста.
Обработка почвы перед посевом пропашных культур  необходима для накопления и
сохранения влаги в почве, а также для борьбы с сорняками. Производительность культуры
возрастает, если почва получила отдых и необходимое увлажнение зимой, имела осеннюю
обработку перед отдыхом, поскольку корневая система пропашных культур хорошо
развивается на рыхлых почвах, с большим количеством песка. Если на полях не многолетние
сорняки, целесообразно применять полупаровую обработку почвы с глубоким вспахиванием
поля в летне-осенний период.
После проведения вспашки, поле необходимо содержать в черном паре регулярно
проводить боронование и культивацию на небольшую глубину. Весной почву необходимо
как можно раньше обработать тяжелыми боронами, выровнять и прокультивировать. Перед
самым посевом желательно обработать кольчатым катками. Надо учесть, что прополка
обязательно после широкорядных культур том, что в противном случае плохо перегнивают
остатки растений, существенно сказывается на качестве пахоты и вследствие чего снижается
качество посева.
Сегодня на полях Украины наблюдается стойкая потеря плодородия, что является
следствием интенсивного ведения хозяйствования, выращивания монокультур, посева семян
сельскохозяйственных культур, истощающих почву, и загрязняющих окружающую среду,
уменьшение количества органических веществ в обрабатываемом горизонте, системного
использования эрозионно-опасных сельскохозяйственных орудий.
Поэтому поиск новых технологий и средств механизации с целью сохранения плодородия
почв и экономию энергетических ресурсов, устойчивость агроэкосистем, сохранение
окружающей среды будут способствовать выращиванию экологически безопасной
продукции и станут залогом будущего урожая.
Программирование урожайности является одним из важных и перспективных
направлений в технологиях производства, в частности пропашных культур, что позволяет
рационально использовать материальные, трудовые и энергетические ресурсы для
максимального выхода продукции надлежащего качества. Сегодня существуют отдельные
направления программирования урожайности, которые на разных этапах жизненного цикла
помогают анализировать и оценивать качество выращивания пропашных культур, однако
они лишь частично выполняют задачи обеспечения качества и урожайности продукции
растениеводства. Полноценное внедрение технологии программирования урожайности в
реальные хозяйственные условия сдерживает ряд проблем, которые требуют комплексного
решения, а именно: выбор орудий для обработки почвы, что позволит обеспечить
реализацию технологий почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия; точный высев,
поскольку равномерное размещение семян по площади питания  залог хорошего урожая в
будущем.
Научный руководитель-Катерина Васильковська, кандидат технических наук,
доцент
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УДК: 619:614:637.5
SIGURANȚA CALITĂȚII CĂRNII PUILOR DE GĂINĂ PENTRU OUĂ
SUB INFLUENȚA ADITIVULUI ECOLOGIC NON-TRADIȚIONAL DIN TURBĂ
CREȚU DOINA
masternand an. I, Facultatea Agronomie, UASM
Domeniul de cercetare îl reprezintă Managementul Producțiilor Animaliere și Siguranța
Agroalimentară.
Scopul acestui studiu a fost de a constatata în consolidarea creșterii siguranței calității cărnii
puilor de găină pentru ouă prin beneficiile folosirii în alimentația aditivului ecologic non-tradițional din turbă.
Investigațiile s-au efectuat pe pui de o zi, rasa Adler de argint identici după, vârstă, masă corporală, stare de
sănătate, repartizați în două loturi, dintre care unul-martor şi experimental câte 2800 capete în fiecare lot.
Condițiile de întreținere și microclimatul au fost identice pentru toate loturile, diferența fiind în
particularitățile de furajare. Puii din LM primeau nutreț combinat de bază pe când lotul experimental a primit
NCB suplimentat cu aditiv din turbă. În experiența științifică au fost luați în considerare următorii indicatori:
dinamica modificărilor în greutatea vie (prin cântărirea individuală periodică a păsărilor); sporul mediu zilnic
în greutatea vie a puilor; siguranța păsărilor (cauzele decesului) pe tot parcursul experienței; consumul de
furaje prin evidența în grup; cheltuieli de furaje pe o unitate de producție, calitatea cărnii chimică şi
organoleptică.
Rezultatele sacrificării de control indică faptul că masa vie înainte de sacrificare a puilor din lotul
experimental, comparativ cu analogii lotului martor au fost de 2018,10 și 2015,18 respectiv. Masa
carcaselor eviscerate din lotul martor a fost 1,412 iar în lotul experimental 1,396 kg, respectiv. În baza
studiilor, carcasele de pui din grupul martor și experimental nu au arătat diferențe evidente în valorile
parametrilor fizico-chimici și chimici. Indicatorii au fost în limite normale.
Pentru o evaluare finală a productivității cărnii, s-a efectuat tăierea anatomică a carcaselor de pui luați
pentru cercetare. Mai mult de atât, masa musculară medie la pui din lotul experimental a fost mai mare decât
cea a analogilor din lotul martor, cu 25,49 (2,26%). Analizându-se rezultatele tranșării carcaselor s-a
determinat că greutatea fileului din totalul greutății carcasei a alcătuit în lotul martor 275,6g şi în lotul
experimental 287,33 g, sau 13,68% şi 14,24% respectiv, diferența fiind nesemnificativă . Greutatea pulpelor
a fost obținută în lotul martor de 5,47%, iar în lotul experimental 5,83% s-au mai scăzut cu 0,36 %.
Greutatea aripilor şi șalelor a variat în toate lotourile. Randament maxim la scarificare au avut puii din
lotului martor 70,07 % în comparație cu lotul experimental 69,18%.
Efectuând o analiză a rezultatelor se poate constata că, în compoziția chimică a cărnii de pui
conținutul de apă a variat de la 67,1% până la 67,3%. Conținutul de proteină în carne a înscris valori
între 23,4% şi 24,6% (Anexa 4), iar conținutul de grăsime între 10,4% şi 11,2%.
Studiile organoleptice au constatat că în lotul experimental și cel de control, carcasele după maturizare au
fost bine de sângerate și au avut o suprafață uscată. Carcasele aveau mușchii pieptului și șoldurilor bine
dezvoltați și numai la unii reprezentanți din lotul martor, chilia sternului a fost ușor evidențiată. În zona
abdomenului inferior a existat o depunere de grăsime subcutanată.
În urma studiului dezvoltării puilor Adler de argint, în diferite perioade ale creșterii nu s-au
înregistrat diferențe însemnate între valorile greutății corporale la puii lotului martor și cel experimental. La
sfârșitul perioadei de creștere puii au avut greutatea corporală în mediu la loturile martor și experimental de
2015,18g și 2018,10g respectiv, sau mai scăzută comparativ cu puii lotului experimental cu 0,14%. La
efectuarea examenului organoleptic, carnea și bulionul au fost apreciate cu punctaj maxim, având gust
superior, miros și aspect plăcut dar și valoare nutritiv biologică ridicată. Testele efectuate au confirmat
fezabilitatea utilizării aditivului furajer din turbă pentru creșterea tineretului avicol pentru producția de ouă,
care trebuie hrăniți începând cu vârsta de o zi cu o cantitate de 1 kg la o tonă de furaj.
Conducător ştiinţific – dr.hab.., prof. univ. Caisin Larisa
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CZU: 636.5.034
CONTRIBUȚIILACUNOAȘTEREAPERFORMANȚELORPRODUCTIVEALEGĂINILOR
OUĂTOAREEXPLOATATEÎNBATERIIDETIPEUROVENT
ȘTEFAN-FLORIN BOZ
student, Facultatea Zootehnie,USAMV IAȘI
Domeniul de cercetare îl reprezintă Managementul Producțiilor Animaliere și Siguranța
Agroalimentară.
Scopul acestui studiu a fost acela de a analiza gradul de influență al sistemului de creștere
asupra performanțelor productive la găinile ouătoare.
Investigațiile s-au efectuat pe 10.344 păsări aparținând hibridului de găină ISA Brown,
cazate în baterii de tip Eurovent (furnizate de firma Big Dutchman) și s-au derulat pe o perioadă de
41 săptămâni (de la vârsta de 20 săptămâni a păsărilor și până în săptămâna a 60-a, inclusiv), timp
în care au fost urmăriți factorii de microclimat asigurați (temperatura, umiditatea relativă a aerului
și concentrația de noxe) și indicatorii productivi realizați de păsările studiate (dinamica greutății
corporale, producția numerică de ouă, intensitatea de ouat, consumul de nutrețuri combinate și
situația ieșirilor din efectiv).
Datele privitoare la factorii de microclimat au fost preluate din sistemul de control ale halei
utilizate, în timp ce aprecierea indicatorilor productivi s-a realizat în baza tehnicilor și a metodelor
agreate în cercetarea avicolă.
În hala folosită pentru creșterea păsărilor studiate au fost asigurate temperaturi ambientale de
+20,2…..+21,9oC și umidități relative ale aerului de 55,5….58,5%, niveluri foarte apropiate de cele
recomandate de ghidul de creștere al hibridului utilizat.
Dozarea bioxidului de carbon din spațiul de creștere a păsărilor a relevat concentrații de
numai 350-680 ppm, față de max. 2100 ppm cât prevede legislația actuală pentru normele de
bunăstare.
În cele 41 săptămâni de ouat, efectivul mediu de 10.133 cap. a depus un număr total de
2.626.182 ouă, revenind o producție medie de 258,08 ouă/cap; acest nivel productiv foarte bun
(potențialul teoretic al hibridului ISA Brown este de 249 ouă) a fost datorat unui bun management
al condițiilor de creștere asigurate și a calității furajelor administrate.
Păsările studiate au atins intensitatea maximă de ouat în săptămâna a 31-a de viață, cu un
nivel de 93,85%; pe întreaga perioadă studiată (41 săptămâni), intensitatea medie de ouat a fost de
89,88%, față de 89,29% cât este intensitatea teoretică la ISA Brown.
În perioada de vârstă 20-45 săptămâni, furajarea păsărilor s-a realizat cu un nutreț combinat
având 18,6% PB și 2748,6 kcal EM/kg, iar în perioada 46-60 săptămâni cu un nutreț combinat la
care nivelul proteic a fost de 16,43% PB, iar cel energetic de 2786 kcal EM/kg.
Referitor la consumul de hrană, datele obținute au indicat niveluri de 115,29 g n.c./cap/zi în
cazul consumului mediu zilnic și respectiv, de 127,66 g n.c./ou pentru indicele de conversie a
hranei.
Din datele obținute cu privire la influența sistemului de creștere asupra ratei de supraviețuire
a găinilor ouătoare s-a constatat că ieșirile totale din efectiv s-au situat la un nivel de 4,26%, ghidul
de creștere al hibridului ISA Brown indicând o mortalitate de numai 3,1% în același interval de
timp.
Concluzia studiului nostru a fost aceea că exploatarea găinilor ouătoare în baterii de tip
Eurovent (agreate la nivelul U.E.) este o soluție tehnologică care permite exteriorizarea
potențialului genetic al hibrizilor ouători, concretizată în performanțe morfo-productive superioare
obținute în condiții de eficiență economică.
În consecință, recomandăm fermelor specializate în producerea ouălor de consum utilizarea
bateriilor de tip Eurovent, cel puțin cât cererea consumatorilor pentru ouăle provenite dintr-un astfel
de sistem de creștere rămâne constantă.
Conducător ştiinţific – dr., prof. univ. Usturoi Marius Giorgi
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CZU: 631.95
LUNCA BOTNEI INFERIOARE- TERITORIU CU ÎNVELIȘ DE SOL ENDEMIC
PRETABIL PENTRU UTILIZARE ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ.
DIDENCO VICTOR
doctorand anul 2, Facultatea Agronomie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la: În procesul de cercetare a învelișului de sol al luncii
Botnei inferioare s-au utilizat metodele aprobate în Moldova la efectuarea cercetărilor pedologice
în teren, laborator și birou. În teren s-au amplasat 2 profile de sol cu adâncimea până la apa freatică.
Nivelul apei freatice în lunca recent desecată variază de la adâncimea de 2,5 m în partea de mijloc a
luncii până la 1,5m – în lunca de lângă albia râului.
Scopul cercetărilor constă în evidenţierea prin cercetări a particularităţilor genetice,
modificărilor negative ale însuşirilor solurilor aluviale din lunca Botnei Inferioare în rezultatul
utilizării la arabil, aprecierea pretabilităţii acestora la diferită folosinţă agricolă și recomandarea
măsurilor pentru refacerea stării lor de calitate.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:

amplasarea pe teritoriul luncii Botnei Inferioare a unei rețele de profile de
sol în părțile de sub terasă, de mijloc și de lângă albia râului. Descrierea morfologică a
profilelor.
 organizarea câmpului experimental pentru aprecierea efectului pedoameliorativ a mazăriche
de toamnă, cultură intermediară, masa verde a căreia se va încorpora în sol ca îngrășământ
organic.
Cercetările au fost realizate în Laboratorul (IPAPS Nicolae Dimo.). Au fost folosite următoarele
metode de cercetare Densitatea aparentă, Metoda cilindrilor-; Humusul, Metoda Tiurin; Fosforul
total, Metoda Kinzburg;
În baza rezultatelor obținute s-a constatat (demonstrat, dovedit, urmărit). Un indice extrem de
important pentru aceste soluri este conținutul foarte mare a fosforului mobil în soluri pe întreg
profilul humifer până la adâncimea de cca 2 m (> 10 mg/ 100 g sol). Așa soluri, cu condiții istorice
analogice de solificare - acumulare treptată pe parcurs de mii de ani și amestecare sinergetică a
depozitelor fine aluviale - proluviale cu cele organice, bogate în fosfor mobil, formate în codiții de
pedogeneză de mlaștină, se întâlnesc foarte rar.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări:
1. Procesul depedogeneză în condiții sinergetice de mlaștină și de revărsare periodică a Nistrului pe
parcurs de milenii au condus la formarea în lunca Botnei Inferioare unor aluvisoluri humice
post-mlăștinoase (conținutul de humus în stratul superior 4,0-5,0 %) cu profil humifer extrem
de profund – până la 1,7- 2 m, foarte bogate în fosfor mobil.
2. La moment învelișul de sol al luncii Botnei Inferioare se utilizează în agricultura neirigată. În
perioada post-sovietică, cca 30 ani în urmă, după desecarea din anii 60, terenurile cu aceste
soluri endemice au fost irigate; după reforma funciară sistemul de irigare a fost complet
deteriorat.
3. Solurile cercetate se caracterizează cu nivel înalt de fertilitate naturală, sunt bogate în humus și
fosfor mobil, însă este doar necesar de refăcut starea fizică nefavorabilă a stratului arabil al
acestora prin majorarea fluxului de substanță organică calitativă în acest strat.
Conducător ştiinţific -dr. hab., prof. univ. Cerbari Valerian
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CZU: 633.1:631.52
EVALUAREA UNOR ELEMENTE ALE CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE CORELATE
CU CEDAREA RAPIDĂ A APEI DIN BOABE, LA PORUMB
SPÎNU ANGELA
doctorandă an. 2, Facultatea Agronomie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la evaluarea unui set de linii consangvinizate de porumb din
diferite grupe heterotice după unele caractere morfobiologice care influențează capacitatea de
cedare rapidă a apei din boabe la hibrizii de porumb fără a diminua producția de boabe.
Scopul cercetărilor este de a identifica particularități specifice la liniile consangvinizate, în
procesul de sintetizare a combinațiilor hibride, cu umiditate scăzută în boabe la momentul
recoltării.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
- descrierea fenotipică a unui set de linii din diferite grupe de precocitate pentru includerea întrun sistem dialel de încrucișări;
- studiul dinamicii pierderii umidității din boabe după maturitatea fiziologică la formele parentale și
hibrizii rezultați de la încrucișări;
- studierea corelațiilor dintre capacitatea de producție, umiditatea boabelor și alte caractere
morfologice;
- studierea eredității caracterelor evaluate;
Cercetările au fost realizate în Laboratorul de Seminologie din cadrul Institutului de
Fitotehnie Porumbeni. Au fost folosite ca obiect de cercetare 10 linii de precocitate medie și 10 linii
de precocitate semitardive din grupele de germoplasmă Reid, Iodent, Lancaster și Lacaune.
Descrierea liniilor a fost efectuată după indicii morfobiologici, conform ghidului TG7/2,
elaborat de UPOV:
Au fost creați un set de hibrizi în baza în baza schemei de încrucișări tip dialel incomplet n-(n1)/2, pentru experimentări în culturi comparative de orientare.
A fost efectuată determinarea ratei de pierdere a apei din boabe prin măsurători succesive ale
umidității boabelor după maturitatea fiziologică la un interval de 3 -5 zile.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că caractere morfologice: lungimea și grosimea
știuletului, masa a 1000 boabe, numărul și lungimea pănușilor, lungimea și grosimea pedunculului,
numărul de zile de la înfloritul organelor reproductive până la recoltare, consistența bobului
influențează ritmul de pierdere a apei din bob.
In rezultatul cercetărilor efectuate s-a observat o corelație negativă între umiditatea boabelor la
recoltare și rezistența la secetă.
În perioada de vegetație a anului 2019-2020, liniile respective au fost multiplicate în cantități
suficiente pentru efectuarea experiențelor ulterioare.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări:
1. Conținutul redus de apă din boabele de porumb este influențat de genotip și condițiile
climaterice
2. Pentru ameliorarea formelor cu umiditate scăzută a bobului, este mai eficient de a selecta plantele
cu știuleți lungi și subțiri, cu masa a 1000 boabe mică, înveliți cu pănuși scurte și alte caractere
morfologice.
3. Pentru a obține hibrizi de porumb cu un potențial înalt de producție și umiditate scăzută în boabe,
este recomandabil să se implice în încrucișari linii consangvinizate care combină aceste caractere.
Conducător ştiinţific – dr.,conf. cerc. Vanicovici Nicolai
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CZU: 636.32/.38.033/.034
FONDUL GENETIC AL RASELOR DE OVINE EXPLOATATE
PENTRU PRODUCȚIA DE CARNE ȘI LAPTE
OPREAINA
Masterand an. I, Facultatea Agronomie, UASM
Rezultatele studiului se referă la ramura creșterii și exploatării ovinelor, în special evaluarea diferitor
rase de ovine crescute pentru obținerea producției de carne și lapte.
Scopul investigațiilor realizate constă în revelarea principalelor rase de ovine specializate pentru carne
și lapte care ar putea fi importate și a celor crescute pe teritoriul țării, precum și particularităților acestora
pentru a evita eșecurile ce țin de eventuală adaptare a lor în condițiile pedoclimatice și nutritive ale Repblicii
Moldova.
Pentru realizarea scopului propus au fost punctate următoarele obiective:
- analiza și sinteza surselor bibliografice pe tema abordată, inclusiv a evoluției efectivelor de ovine la nivel
continental și regional;
- studiul principalelor caracteristici morfoproductive ale diferitor rase de ovine exploatate pentru carne și
lapte.
Cercetările au fost realizate în cadrul Laboratorului Tehnologii de Creștere și Exploatare a Ovinelor și
Caprinelor a IȘPBZMV și Departamentul „Managementul producției animaliere și siguranța produselor
agroalimentare” a Facultății de Agronomie, UASM.
Actualitatea temei abordate este determinată de aportul speciei ovine, în general, și a raselor de carne
și de lapte, în special, la asigurarea populației crerscânde a globului cu produse alimentare de origine animală
care posedă o valoare biologică superioară, precum: carne, lapte și produse obținute în urma procesării
acestora, precum și de un spectrul larg a materiilor prime indispensabile pentru industrie prelucrătoare: lână
(fina, semifină, semigroasă și groasă), piei, blănuri originale (prelucrate pe dermă sau pe înveliș pilos). Prin
urmare s-a constatat că creșterea și exploatarea ovinelor este o activitate realizată pe toate continentele și în
majoritatea țărilor. Cel mai mare efectiv de ovine se remarcă în țările Asiatice – cu 525 748,9 mii capete sau
45 % din totalul mondial (2012), din care efective mai mari sunt în China, India, Iran, Pakistan. Pe plan
mondial, în perioada anilor 1961- 2012, în Asia și Africa, numărul de ovine a avut o creștere continuă, iar în
țările din Europa, America, Oceania a diminuat.
Conform datelor FAO (Organizația pentru Alimentație și Agricultură) în lume se cresc mai mult de
1300 de rase de ovine, care aparțin mai multor tipuri morfo-productive, inlusiv specializate pentru
producerea lânii, laptelui, cărnii etc.
În ce privește laptele de oaie și produsele obținute din prelucrarea lui, acesta constituie alimentul de bază
în alimentația omului în mai multe țări datorită valorii biologice și nutritive înalte și de asemenea este hrana
de bază a mielului în primele săptămâni de viață.
La nivel mondial, producția de lapte este în creștere, mai ales în țările economic dezvoltate ce se
datorează, în special, activităților de ameliorare genetică a producției de lapte la rasele de ovine crescute.
Dintre țările lumii cel mai mult lapte de oaie produc China, Iranul, Grecia, Italia, Spania etc., iar cea mai
recunoscută rasă de lapte este Friza, fiind și rasa cu cea mai mare producție de lapte din Europa. Producția de
lapte pe lactație este de 400-600 litri, obținută în aproximativ 200 zile de lactație, cu 6% grăsime. Alte rase
cunoscute sunt: Assaf, Awassi, Lacaune du lait.
Carnea de ovine este un produs mult solicitat de consumatori în majoritatea țărilor, deoarece are o
valoare biologică ridicată, posedă însușiri nutritive și dietetice remarcabile și, totodată, constituie o
importantă sursă de materii prime pentru industria alimentară. Practic, jumătate din volumul mondial de
producere a cărnii de ovine revine continentului asiatic, după care urmează Africa. Acest fapt se datorează
populației numerice și, respectiv, cererii de consum al cărnii, legat de specificul țărilor islamice. Cantități
mari de carne se produc în China, Australia, Noua Zeelandă, Iran, Anglia, Franța. Cele mai importante rase
crescute pentru producția de carne sunt: Suffolk, Hampshire, Lincoln, Romney (Marea Britanie), Ile de
France, Charollaise, Berrichon du Cher (Franța), Texel (Olanda), rasa Cap negru German ș.a.
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Concluzii: La nivel mondial fondul de ovine al raselor pentru carne și lapte este unul vast,
caracterizându-se prin diversitate mare de rase, iar majoritatea din cele specializate sunt create și se cresc pe
continentul european.
Cele mai recunoscute și pe larg practicate rase provin din Anglia, Franța, Olanda, Germania.
În Republica Moldova efectivul de ovine din rasele de carne și lapte încă este relativ mic, dar se atestă o
creștere continuă a șeptelului, aparținând raselor respective.
Conducător științific – dr., conf., Mașner Oleg

УДК: 633.34:631.8(477)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СОИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЙ В СТЕПИ
УКРАИНЫ
ВИКТОР КУЗЬМИЧ
Агротехнический факультет Центральноукраинского национального
технического университета
Исследования по изучению влияния удобрений на продуктивность сои проводились в
условиях Степи Украины в 2019-2020 гг. Цель исследований – определить влияние минеральных
удобрений и инокуляции семян на продуктивность раннеспелого сорта сои Золушка. Для
реализации этой цели необходимо было решить такие задачи: изучить влияние удобрений на
густоту стояния растений и полевую схожесть семян; определить массу растений и урожайность
сои. Агротехника общепринятая для зоны выращивания. Был заложен полевой опыт методом
блоков. Варианты первого порядка включали минеральные удобрения: 1) контроль (без удобрений),
2) N30, 3) P30K30.Варианты второго порядка включали инокуляцию семян: 1) контроль (без
обработки), 2) Био-минералис (1,5 л/т). Соотношение факторов 3:2. Повторность в опыте
трехразовая. Удобрения вносили под передпосевную культивацию. Изучали биопрепарат Биоминералис, производитель «Минералис Украина». В составе смесь азотфиксирующих
клубеньковых бактерий Rhizobium japonicum и нанокарбоксилаты Со, Мо, Mg.
В результате проведенных исследований выявлено, что использование удобрений
способствовало увеличению полевой схожести семян. При внесении фосфорно-калийных
удобрений схожесть увеличивалась на 4,9%. Инокуляция семян Био-минералис также
способствовала увеличению схожести семян на 2,8%, на фоне азотных удобрений – на 2,1%, на фоне
фосфорно-калийных на 1,1%.
Наибольшая схожесть семян отмечена при совместном использовании фосфорно-калийных
удобрений и Био-минералис – 87,8%, что больше, чем в абсолютном контроле на 6,0%.
Определение массы растений показало, что в период налива семян на фоне азотных
удобрений она была большей – 38,5-39,1 г, прирост к контролю составил 16,0-17,8%. Биопрепарат
Био-минералис способствовал увеличению массы растений к контролю на 10,8%. На фоне
фосфорно-калийных удобрений прирост составил 10,7%.
Урожайные данные показали, что использование азотных минеральных удобрений дало прирост
урожая 0,17 т/га, фосфорно-калийных – 0,19 т/га. Это составляет соответственно 9,7 и 10,8%.
Биопрепарат дал прибавку урожая 0,15 т/га, или 8,5%. Тогда как на фоне минеральных удобрений
его эффективность была незначительной. Наибольшую урожайность сои сорта Золушка дает
внесение фосфорно-калийных удобрений и обработка семян биопрепаратом Био-минералис – 1,99
т/га, что больше от абсолютного контроля на 0,23 т/га, или 13,1%.
Научный руководитель - Шепилова Тамара кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент
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CZU: 338.439.6
ORGANISME MODIFICATE GENETIC ȘI ASIGURAREA
SIGURANȚEI BIOLOGICE
VĂDĂNESCU ANA
studenta an. 3, Facultatea Agronomie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la natura și siguranța organismelor și alimentelor modificate genetic.
Scopul cercetărilor este formarea unei idei mai clare despre problemele care aparîn legătură
cu obținereași introducerea pe piață a GM-organisme și GM-produse (alimente) în ultimii ani.
La realizarea scopului determinatau fost înaintate următoarele obiective:
 identificarea noțiunii de organisme și alimente modificate genetic (OMG), metodele de
creare și necesitatea producerii lor;
 stabilirea sferelor de implementare a GM-organisme și GM-produse, precum și potențialele
riscuri legate cu folosirea acestora;
 evaluarea principalelor componente (instituționale , legale) a sistemei pentru asigurarea
siguranțeiGM-organisme și GM-produse la nivel internațional, european și național.
Cercetările au fost realizate în cadrul Departamentului Managementul Producțiilor Animaliere
și Siguranța Agroalimentară, Facultatea de Agronomie. Ca metode de cercetare au servit:
revizuirea analitică a literaturii științifice, a documentelor oficiale și a publicațiilor Organizației
Mondiale a Sănătății (OMS), Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură
(FAO), precum și legislația Uniunii Europene și al Republicii Moldova în domeniul GM-organisme
și GM-produse
În baza rezultatelor obținute s-a constatat:
OMG-uri pot fi definite ca plante, animale sau microorganisme în care genomul (ADN) a fost
modificat artificial prin transfer de gene de la alte specii.Alimentele produse din/sau folosind OMG
sunt denumite alimente modificate genetic. Sunt create prin: transformarea mediată de bacteriile
Agrobacterium tumefaciens și Agrobacterium rhizogenes; transferul indirect și direct de AND.
OMG-urisunt create și comercializate, deoarece există un avantaj perceput fie pentru producătorul,
fie pentru consumatorul acestor alimente. Ca exemplu: plantele devin mai rezistente la secetă,
îngheț și dăunători, nu conțin proteine alergene. Suprafața globală cultivată cu OMG-uri ajunge în
prezent la 134 mil. hectare. OMG-urile pot avea și efecte adverse, precum: subdezvoltare,
infertilitate, cancer, mortalitate infantilă, alergie, imunitate și metabolism afectat, care îngrijorează
pe consumatori.Organele competente, menite să asigure biosecuritatea la nivel internațional este OMS,
Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, iar la nivel national -Agenţia Naţională pentru
Siguranţa Alimentelor. Statele reglementează GM-produse în moduri diferite. S-au stabilit factori
care vor stimula dezvoltarea ulterioară în domeniul OMG-urilor: а) cerere crescută la alimente cu
60-110%, ca consecință a creșterii prognozate a populației lumii, în 2050 peste 9 miliarde de
oameni; b) reducerea resurselor naturale, a biodiversității, schimbarea climei, care aduce după sine
productivitate scăzută a culturilor și a animalelor. De aici, viitorul OMG-urilor, posibil, se va
prezenta cu trăsături valoroase, precum: plante cu rezistență crescută la boli și secetă sau la
nivelurile de nutrienți; specii de pești sau animale îmbunătățite cu caracteristici de creștere,
producând proteine farmaceutice importante, vaccinuri noi.
Concluzii: Atitudinea consumatorilor de GM-produse sunt contradictorii.
Recomandări:De continuat cercetările, acordând o atenție specială întrebărilor, precum:
conformitatea legislației naționale cu cerințele actelor juridice internaționale; siguranța OMG ale
noilor generații, păstrarea principiului precauției. Problemele din domeniul OMG-urilor de luat în
considerare la actualizarea Planului de Învățămînt la specialitatea 0811.7
Conducător ştiinţific – dr. hab., prof. univ.Radionov Vladimir
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CZU : 637.04
EVALUAREA CALITĂȚII ȘI SIGURANȚEI PRODUCȚIEI
DE LAPTE ÎN CONDIȚIILE FERMEI SRL „DoKsancom”
ȚUGULEA VASILIȚA
studenta an. 4, Facultatea Agronomie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la managementul calității și siguranței producției de lapte în condițiile
fermei SRL„DoKsancom”.
Scopul cercetărilor este de a fundamenta științific producția de lapte cu un grad ridicat de calitate și
siguranță alimentară pe baza principiilor de analiză a riscurilor și punctelor critice de control (Hazard
Analysis and Critical Control Points - HACCP).
Pentru realizarea scopului propus au fost determinate următoarele obiective:
 descrierea elementelor tehnologice de producere a laptelui;
 elaborarea unui plan de măsuri pentru a asigura calitatea și siguranța alimentară a laptelui crud
conform principiilor HACCP;
 evaluarea calității și siguranței laptelui crud și a produselor lactate acide la prelucrarea acestuia,în
urma utilizării principiilor HACCP.
Cercetările au fost realizate în cadrul fermei SRL „DoKsancom”, s.Tomai, UTA.În calitate de metode
de cercetare a fost folosit Regulamentul Uniunii Europene nr. 852/2004, Decizie Nr. 611 din 05.07.2010 și
HotărîreGuvernului Republicii Moldova Nr. 221 din 16.03.2009, Reglementările tehnice „Pentru siguranța
laptelui și a produselor lactate "(TR CU 033/20135". Producția globală de lapte în decursul unei zile, luni și
an, precum și conținutul mediu de grăsime, densitatea, aciditatea, indicatorii microbiologici ai laptelui au fost
determinați conform metodelor adoptate în zootehnie. Materialele de cercetare au fost prelucrate biometric,
folosind pachetul software Exel.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat:
Elementele tehnologice de producție a laptelui la ferma SRL „DoKsancom” include: 1) producerea
furajelor cu rotația culturilor în câmp; 2) păstrarea furajelor în camere speciale și saci de plastic; 3) utilizarea
vacilor de rasa holstein ca obiect biologic de producție; 4)întreținerea vacilor în boxe ne-legate; 5) alimentația
vacilor în mod liber: 6) mulsul în sală și reglarea computerizată a procesului, precum și înregistrarea
producției de lapte a vacilor; 7) prelucrarea primară, depozitarea și transportarea lapteluicu transport
specializat; 8) controlul calității și siguranței laptelui în laborator special.La efectuarea proceselor
tehnologice numerotate la 5,6,7 a fost dezvăluit cel mai mare număr de puncte critice de control (n = 24).
Conform principiilor HACCP, aici au fost identificate 3 grupe de factori de risc și anume: biologici, chimici
și fizici, care pot duce la: scăderea calității laptelui, înbolnăvirea efectivului de vaci și a personalului. Pentru
fiecare punct critic de control, au fost elaborate acțiuni corective. Efectuarea acțiunilor prescrise pentru
fiecare punct critic de control este obligatorie și regulată, cu înregistrarea lor în registre speciale. Aceste
condiții au permis companiei să asigure producția de lapte și produse lactate de înaltă calitate. Deci, pe
parcursul anului, compania SRL „DoKsancom” a vândut 1191,7 tone de lapte, care este din primul grup de
puritate și calitate foarte înaltă. Media acidității laptelui pe parcursul anului a fost de 17,6 ± 0,04%, densitatea
- de 28,4 ± 0,01%, iar coeficientul de variabilitate (Cv,%) a fost de 2,7% și respectiv 0,91%. Dreptul de a
vinde astfel de produse fără restricții a fost confirmat de certificate sanitar-veterinare.
Concluzii: A fost elaborat și implementat un plan de măsuri, bazat pe principiile HACCP, care asigură
stabil calitatea înaltă a laptelui crud și a produselor lactate, confirmată oficial.
Recomandări:De asigurat executarea regulată a acțiunilor pentru 24 de puncte de control critice
identificate, cu înregistrarea lor obligatorie în registrele speciale.
Conducător ştiinţific – dr. hab., prof. univ.Radionov Vladimir
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УДК: 632.36

К ВОПРОСУ БИОМОРФОЛОГИИ МЫШЦ ПОЛЕТА НЕКОРЫХ
СОВООБРАЗНЫХ
МЕЛЬНИК А.С.
студентка 4 курс ФВМ, Национальный университет
биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев
Одним из важных аспектов сравнительно-анатомические исследования животных
организмов остается исследование механизмов становления мускулатуры плечевого сустава
птиц, особенно мышц полета. Наша задача заключалась в исследовании биоморфологичних
особенностей мышц полета некоторых представителей Отряда Совообразных.
Совообразные способны к быстрому и маневренному, но не длительного машущего
полета, который иногда чередуются с парящим, что отражается и на строении мышц полета.
Материалом для наших исследований послужили некоторые представители Отряда
Совоподобных, в частности: серая неясыть - Strix aluco, ушастая сова - Asio otus, домашний
сыч - Athene noctua. На трупах проводилось обычное анатомическое препарирование мышц
полета. После описания точек фиксации мышц, каждую мышцу рассекали с целью
выявления наличия или отсутствия перистости.
Среди мышц плечевого сустава исследуемых совообразных наблюдаются видовые
особенности строения. Так, краниальная надлопаточная и подлопаточная мышцы
представляют собой одну мышцу. Проксимальная часть этой мышцы дифференцирована на
два пласта - латеральный и медиальный. Латеральный пласт соответствует краниальной
надлопаточной, а медиальный - подлопаточной мышце. Начинаются оба пласта типично для
указанных мышц - на латеральной и медиальной поверхностях краниальной части лопатки.
Однако следует отметить, что большая часть этой надлопаточно-подлопаточной мышцы
является недифференцированной и заканчивается сухожильно на медиальном бугре
плечевой кости. Кроме того, необходимо отметить, что у ушастой совы от медиального
(подлопаточного) пласта дифференцируется еще и коракоидная часть, фиксируется на
каудальной поверхности средней части коракоида. Такая дифференциация краниальной
надлопаточной и подлопаточной мышц описана впервые нами. По внутренней структуре
надлопаточно-подлопаточная мышца двоперистая. В отличие от краниальной, каудальная
надлопаточная мышца совообразных по точкам фиксации является типичнлой для птиц.
Следует отметить, что типичными по точкам фиксации у совообразных есть и дельтовидная
и коракоидно-лучевая мышца.
Особенностью пропатагиальной мышцы совообразных является то, что его длинное
сухожилие является эластичным, а на месте фиксации к запястью осифицыруеться и
формирует своеобразный костный рычаг.
Таким образом мы можем увидеть что наибольшее развитие среди мышц полета птиц,
достигается в грудной мышце. Это обусловлено большими физическими нагрузками во
время полета, так как опускание крыла требует больших физических нагрузок, чем подъем
так как при опускании крыла нужно преодолевать большее сопротивление воздуха.
Научный руководитель Мельник А.О. к. вет. н., доцент
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FACULTATEA INGINERIE AGRARĂ ȘI TRANSPORT AUTO
CZU: 637.117
METODOLOGIA DE CERCETARE A INSTALAȚIILOR DE RĂCIRE A LAPTELUI CU
UTILIZAREA FRIGULUI NATURAL ȘI ARTIFICIAL
VOLCONOVICI INA
doctorand an. 2, Facultatea IATA, UASM
URSATII NICOLAI
doctorand an. 2, Facultatea IATA, UASM
Metodologia de cercetare constă în determinarea eficienței energetice a instalației frigorifice
pentru fundamentarea tehnologică a utilajului ecologic automatizat cu frig natural și artificial pentru
răcirea laptelui. Problema acumulării frigului este condiționată de necesitatea de economisire a
resurselor energetice. Motivele principale ale actualității problemei date sunt cheltuielile relativ
mari pentru generarea frigului, precum și tariful semnificativ mai ieftin la energia electrică pe timp
de noapte.
Creșterea permanentă a prețului la energia electrică și la utilajul frigorific duce la creșterea
prețului de cost al laptelui și, respectiv, al produselor lactate. În legătură cu cele relatate, sporirea
eficacității utilajului frigorific și dezvoltarea tehnologiilor de producere a frigului fără freoni are o
mare importanță statală, deoarece va permite reducerea esențială a consumului de energie electrică
și asigurarea securității ecologice prin diminuarea acțiunii nocive a freonilor asupra stratului de
ozon al terei. Metodologic, la crearea schemelor principiale ale instalației s-a ținut cont de
beneficiile mașinilor frigorifice combinate dotate cu acumulatoare cu frig natural, după cum
urmează:
 construcția compactă a blocului compresor-condensator și necesitatea minimală de freoni;
 puterea mare de acumulare a frigului și frecvența redusă de includere a compresoarelor;
 posibilitatea interacțiunii cu receptoarele de frig natural, inclusiv cu turnurile de tip apă-gheață,
instalate la aer liber pentru refrigerarea directă a laptelui;
 reducerea capacității stabilite și costului surselor de frig artificial.
Utilizarea instalațiilor frigorifice combinate, dotate cu acumulatoare cu frig natural
sporește fiabilitatea sistemelor de răcire și siguranța ecologică, permite reechiparea gospodăriilor
cu instalații frigorifice combinate, create pe baze constructive moderne, ceea ce va permite:
reducerea cheltuielilor capitale și de exploatare la răcirea laptelui prin reducerea capacității
stabilite a compresoarelor, evaporatoarelor, utilajului auxiliar și substațiilor transformatoare de
alimentare; reducerea cheltuielilor și consumului de energie pentru producerea frigului prin
utilizarea tarifului preferențial de noapte, a unei mai joase temperaturi de condensare a agentului
frigorific, inclusiv pe timp de noapte, utilizării frigului natural, aerului din exterior și a apelor
subterane pentru răcirea agentului frigorific; sporirea fiabilității sistemului de răcire din contul
existenței rezervei operative de frig.
Conducători științifici – dr., conf. univ. Malai Leonid
dr., hab. prof. univ. Volconovici Liviu
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CZU: 637.117
IPOTEZA ȘI OBIECTIVELE CERCETĂRII INSTALAȚIILOR DE CONSERVARE A
PRODUSELOR ALIMENTARE CU UTILIZAREA FRIGULUI NATURAL ȘI
ARTIFICIAL
SLIPENSCHI VICTORIN
doctorand an. 4, Facultatea IATA, UASM
VOLCONOVICI ONORIN
doctorand an. 2, Facultatea IATA, UASM
Cercetări în domeniul conservării produselor alimentare (în special pentru răcirea laptelui)
cu utilizarea frigului natural și artificial se efectuează de un grup de de cercetători la facultatea de
Inginerie agrară și transport auto al UASM.
Sub aspect aplicativ, au fost preconizate realizarea următoarelor obiective:
- studierea utilizării frigului natural și a celui artificial în procesul de răcire a laptelui;
- analiza regimurilor de funcționare și argumentarea parametrilor constructivi și tehnologici ai
instalațiilor cu frig natural și artificial pentru răcirea laptelui;
- identificarea duratei și a eficienței de utilizare a instalațiilor cu frig natural cu acțiune
sezonieră pe teritoriul în Republica Moldova;
- elaborarea modelului matematic al instalației pentru răcirea laptelui cu frig natural și
artificial;
- elaborarea schemelor funcțional-structurale, a grafurilor automate și a algoritmilor de
funcționare a instalației automatizate frigorifice cu consum redus de energie electrică pentru
răcirea laptelui în răcitoare în flux și în răcitoare capacitive;
- evaluarea resurselor de reducere a energiei electrice la utilizarea frigului natural și a celui
artificial pentru răcirea laptelui;
- evaluarea eficacității utilizării instalațiilor pentru răcirea laptelui cu frig natural și artificial
ținând cont de defectarea echipamentelor electrice;
- elaborarea mostrelor experimentale necesare și efectuarea experimentărilor de laborator și în
producție cu evaluarea indicilor tehnici, energetici și economici la Complexul DidacticoExperimental al UASM.
Ipoteza care stă la baza cercetării constă în: eficiența utilizării acumulatorului cu frig pentru
răcirea laptelui în perioada rece a anului, precum și a acumulatorului cu frig și a instalației
frigorifice, care permite de a asigura cantitatea de frig necesară în acumulator în afara orelor vârf în
perioada caldă a anului. Utilizarea acumulatorului cu frig, inclusiv în perioada caldă a anului, la
răcirea apei în acumulatorul de la instalația frigorifică creează posibilități favorabile pentru a reduce
puterea electrică a instalației frigorifice, precum și pentru reducerea consumului specific de energie
electrică în comparație cu utilizarea doar a instalației frigorifice, iar în perioada rece a anului,
utilizarea acumulatorului cu frig pentru răcirea laptelui creează posibilități pentru reducerea
esențială a consumului specific de energie electrică.
Conducători științifici – dr.,hab. prof. univ. Volconovici Liviu
dr., conf. univ. Popescu Victor
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CZU: 637.117
SOLUȚII DE REDUCERE A CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ A
INSTALATIEI FRIGORIFICE DE RĂCIRE A LAPTELUI
URSATII NICOLAI
doctorand an. 2 Facultatea IATA, UASM

-

-

-

În lucrare sau analizat diverse modele constructive ale rotoarelor motoarelor asicrone prin
reproiectarea acestora în motoare sincrone cu magneţi permanenţii.
Scopul lucrării este stabilirea schemei constructive optime a rotorului cu magneți
permanenți, suportând cheltuieli reduse de materiale şi tehnologie simplă la fabricare.
Pentru realizarea scopului propus au fost inaintate următoarele obiective:
Stabilirea materialului pentru fabricarea rotorului cu magneți permanenți.
Stabilirea modului de amplasare a înfășurării de pornire.
Studiul realizat a dat posibilitate de a determina, care ar fi schema constructivă, cu cheltuieli
reduse de materiale şi tehnologie simplă de modificare a motorului de acționare a compresorului
instalației frigorifice de răcire a laptelui.În acest context este oportun de a modifica motorul
asincron a instalației frigorifice în motor sincron cu magneţi permanenţi.
Cerințele față de motorul sincron cu magneţi permanenţi propus sunt următoarele:
Să asigure în regim de funcţionare cu randament şi factor de putere majorat față de
randamentul şi factorul de putere a motorului asincron.
Să pornească în regim asincron sub sarcină după care să intre în sincronizm;
Ținând cont de cele menționate au fost propuse mai multe modele de scheme constructive, ale
rotoarelor, realizate în baza motorului asincron clasic.
Luând în considerație că fabricarea mostrelor experimentale pentru fiecare model propus este
costisitoare, pentru început sa mers pe următoarele căi:
elaborarea calcului electromagnetic pentru fiecare schemă în parte;
utilizarea programului FEMM bazat pe metode de calcul a câmpului magnetic.
Elaborarea calculului electromagnetic la prima etapă prevede un volum mare de
calcule.Deacea fiind cunoscută geometria maşinii electrice şi parametrii de baza a acesteia cu ajutorul
programului FEMM se determină tabloul câmpului magnetic în secţiunea transversală a maşinii respective.
Rezultatele obținute în baza studiului câmpului magnetic pentru diferite scheme constructive
şi diferite regimuri de funcționare permit de a efectua anumite corecții a parametrilor și de a
selectat schema constructivă optimă, care ar respecta cerinţele de pornire în sarcină şi de
funcţionare optimă în regim nominal.
Pentru verificarea rezultatelor obținute în urma studiului câmpului magnetic pentru schema
constructivă selectată se efectuiază calculul electromagnetic, după care în baza acestuia se poate
realiza mostra experimentală pentru stabilirea parametrilor reali.
Varianta constructivă optimă a rotorul sa stabilit din oţel feromagnetic masiv. Înfăşurarea de pornire sa
propus a fi montată în crestăturile frezate în corpul rotoric între magneții permanenți.
În lucrare a fost realizat calculul motorului sincron cu magneţi permanenţi în baza motorului asincron
corespunzător dimensiunilor celui de 4 kW.
În urma studiilor realizate s-au stabilit următoarele rezultate, randamentul motorul sincron cu magneti
permanenti este egal cu 0,85 si este mai mare cu 9 % față de cel al motorului asincron care este 0,78, iar
factorul de putere a motorului sincron (0,97) este mai ridicat cu 27% in comparație cu a motorului asincron
(0,76). Prin urmare pentru reducerea consumului de energie se recomandă înlocuirea motorului asincron a
instalației frigorifice de răcire a laptelui cu motorul propus în lucrare.
Conducator științific – dr. hab., prof. univ. Volconovici Liviu
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CZU: 637.117
ACTUALITATEA ȘI IMPORTANȚA CONSERVĂRII PRODUSELOR ALIMENTARE CU
UTILIZAREA FRIGULUI NATURAL ȘI ARTIFICIAL
VOLCONOVICI ONORIN
doctorand an. 2, Facultatea IATA, UASM
SLIPENSCHI VICTORIN
doctorand an. 4, Facultatea IATA, UASM
Instalațiile frigorifice cu frig artificial pentru răcirea laptelui existente la etapa actualănu sunt
adecvate din punct de vedere ecologic, deoarece folosesc diferite tipuri de freon, având o putere
electrică instalată înaltă și consum specific de energie electrică relativ mare.
E știut faptul, că în tehnica conservării produselor alimentare, chiar și o reducere mică a
consumului de energie electrică la consumator este extrem de importantă. Spre exemplu, din
literatura de specialitate e cunoscut, că economisirea 1 kWh de frig la consumator permite de a
economisi 9 kWh la centrala electrică cu randamentul η=0,45, utilizând o linie de alimentare cu
energie electrică cu η=0,9 și o instalație frigorifică cu η=0,32. Instalațiile cu frig natural și artificial
au mai multe avantaje în comparație cu instalațiile frigorifice cu frig artificial, și anume:
–

sunt mai ecologice, deoarece exclud utilizarea freonului în perioada rece a anului,
corespunzând astfel, Hotărârii Convenției de la Viena și Protocoalelor de la Montreal și
Kyoto care impun unele măsuri ecologice în domeniul conservării produselor alimentare
prin înlocuirea agenților frigorifici ce distrug stratul de ozon din atmosferă;

–

putere electrică de circa 1,6 – 1.,7 ori mai mică și un consum de energie electrică redus în
limitele de la (78,1...104,1) kW h/t până la (14,0...17,0) kW h/t.

–

construcție simplă;

–

nivel mai înalt de fiabilitate.

Studiile în domeniu permit de a afirma că problematica îmbunătățirii performanțelor
instalațiilor cu frig natural și artificial pentru răcirea laptelui este intens abordată atât în lucrările
savanților de peste hotare, cât și ale cercetătorilor din Republica Moldova. În acest sens pot fi
menționate lucrările cercetătorilor autohtoni L. Volconovici, M. Cernei, V. Crețu, A. Volconovici,
A. Daicu, precum și ale cercetătorilor de peste hotare B. Horbaniuc, Gh. Dumitraşcu, A. Musin, Iu.
Țoi, A. Ucevatchin și alții. În lucrările autorilor nominalizați, sunt propuse soluții de utilizare a
frigului natural și a celui artificial în procesul de răcire a laptelui și de păstrare a fructelor și
legumelor la nivel de sistem, totodată constatăm, că actualmente se impune necesitatea studierii și
îmbunătățirii performanțelor instalației cu frig natural și artificial pentru răcirea laptelui, îndeosebi
în Republica Moldova, cu rezerve energetice primare limitate.
Prin urmare, problema sporirii performanțelor instalației cu frig natural și artificial pentru
răcirea laptelui este nu doar relevantă, dar și necesară, în special pentru Republica Moldova.
Conducători științifici – dr., conf. univ. Popescu Victor
dr., hab. prof. univ. Volconovici Liviu
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CZU: 637.117
MODELUL MONITORINGULUI BIOTEHNOLOGIC DE PRODUCERE ȘI
PRELUCRARE PRIMARĂ A LAPTELUI CU UTILIZAREA FRIGULUI NATURAL ȘI
ARTIFICIAL LA FERMA DIDACTICĂ A UASM.
VOLCONIVICI INA
doctorand an. 2, Facultatea IATA, UASM
URSACHI NICOLAI
doctorand an. 2, Facultatea IATA, UASM
Modelul monitoringului biotehnologic nominalizat este prezentat în Fig. 1

Fig. 1. Modelul monitoringului biotehnologic de producere și prelucrare primară a laptelui, cu
utilizarea frigului natural și artificial la Complexul Didactico-Experimental al UASM.
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Pentru testarea utilajului pentru muls, răcire și control tehnic al parametrilor principali ai
procesului, utilizăm microprocesorul EXITEST-3, elaborat de SA “Institutul ELIRI” în comun cu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM) și OAO “Brațlav” .
Monitoringul biotehnologic oportun producerii și prelucrăriiprimare a laptelui la Complexul
Didactico-Experimental al UASM va conduce la optimizarea productivității echipamentului
tehnologic, la reducerea cheltuielilor de energie, la majorarea duratei de exploatare la reducerea
riscului apariției situațiilor de urgență. Un rol deosebit poate fi atribuit utilizării sistemului electronic
de dirijare cu programul de tipulAfiFarm.
Conducători științifici – dr., conf. univ. Malai Leonid
dr.,hab. prof. univ. Volconovici Liviu

CZU: 631.3
TOCĂTOR DE RESTURI VEGETALE
GRIȚCU VASILE,
student an. 1, Facultatea IATA, UASM
Rezultatele prezentate se referă la achiziția personală a tocătorului de resturi vegetale. Scopul
achiziționării acestui utilaj agricol a fost prelucrarea terenurilor lăsate în păragină, cât și reducerea
numărului de incendii toamna după colectarea porumbului.
Achiziția tocătorului de resturi vegetale a fost posibilă cu finanțare nerambursabilă 60% din
partea Grupului de Acțiune Locală ,,Lunca Bîcului” cu suportul USAID și Solidarity Fund în anul
2019.
Astfel, s-a achiziționat tocătorul ZANON TFX 1700, produs în Italia, suprafața de lucru este
de 1,7 m, puterea minimă necesară de 40 CP, având o greutate de 365 kg. Tocătorul dispune de un
cadru robust din oțel și un rotor echilibrat electronic montat pe rulmenți oscilanți complet închiși.
Rotorul poate fi echipat cu 24 bucăți de ciocane și 48 bucăți de cuțite și se cuplează câte 2 bucăți de
tip Y. Tocătorul cu ciocane se folosește în mărunțirea crengilor cu grosimea de până la 5 cm în
diametru, într-o 1h se realizează 0,4-0,5 ha. iar partea păioasă este tocată cu cuțitele, într-o 1h se
realizează 1 ha. Resturile tocate sunt împrăștiate pe teren.
Am optat pentru astfel de model deoarece resturile, în urma procesului de tocare, rămân pe
teren și pot fi introduse în sol, mai apoi devenind un fertilizant natural pentru teren. Pe parcursul
anilor 2019-2020 s-a urmărit care este beneficiul asupra naturii, agricultorului și societății.
În urma rezultatelor obținute s-a constat un număr mult mai redus de incendii toamna la
pregătirea terenurilor pentru arat. În procesul de arat toamna, tractorul merge mai ușor unde sunt
tocate resturile vegetale decât unde sunt lăsate netocate. Pentru locuitorii localității este un mare
ajutor deoarece cu costuri minime și timp redus livada, via sau terenul este pregătit pentru
următoarea etapă.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări:
Tocătorul de resturi vegetale este un ajutor atât pentru mediu cât și pentru agricultor, iar o
recomandare a fi ca în fiecare localitate din Republica Moldova să fie un astfel de utilaj agricol.
Conducător ştiinţific – dr., conf. univ. Malai Leonid
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CZU: 631.37
STUDIUL MATERIALELOR FOLOSITE LA CONSTRUCȚIA MAȘINELOR
ELECTRICE
URSATII NICOLAI
doctorand an. 2 Facultatea IATA, UASM
În lucrare sa efectuat un studiu asupra materialelor electrotehnice folosite la construcția mașinelor
elctrice.
Scopul lucrării este analiza caracteristicilor materialelor magnetice care pot fi folosiți eficient în
producerea mașinilor sincrone cu magneți permanenți s-au la recondiționarea mașinelor asincrone în
sincrone. Pentru realizarea scopului propus au fost inaintate următoarele obiective:
- Clasificarea din punct de vedere magnetic a materialelor folosite în construcția mașinelor
electrice
- Analiza materiei prime de producere a magneților permanenți pentru implimentarea acestora în
mașinile electrice.
Studiul a fost realizat în baza cercetărilor documentației de specialitate și analizei mașinelor electrice
existente. Sa stabilit că materialele electrotehnice folosite în construcția mașinelor electrice se clasifică în
dependanță de permiabilitatea magnetică relativă μr a acestora
μr= μ/ μ0
unde μ0 - permeabilitatea absolută a vidului (4 π.10-7 H/m), μ - permeabilitate magnetică absolută a
materialului
Ținânduse cont de cele menționate materiale electrotehnice se împart în trei categorii:
- diamagnetice - unde μr are valori mai mici ca unu, acestea fiind cuprul, argintul, aurul s.a.
- paramagnetice - unde μr are valori apropiate de unitate, ca exemple fiind aluminiul, cromul,
platina, manganul etc.
- feromagnetice (materialele magnetice) - unde μr are valori mult mai mari de unitate, acestea
reprezentând fierul, nichelul, cobaltul, aliajele, compușii din pământuri rare etc.
Pentru recondiționarea mașinelor asincrone în sincrone au fost analizate mai profund materialele
magnetice, care se împart în materiale magnetice moi folosite la circuitele magnetice ale maşinilor
electrice și materiale magnetice dure în baza cărora sunt produși magneții permanenți cu proprietăți de a se
magnetiza greu, dar care îşi mentin proprietăţle magnetice timp indelungat, având inducţie remanentă şi
cîmp coercitiv mare.
Momentan pentru obținerea magneților permanenți se folosesc oţelurile cu carbon, aliajele din
metale pretioase, aliajele alni si alnico, feritele magnetice dure, compuşii din pamanturi rare.
În baza studiilor efectuate sa constatat că proprietățile magnetice ale magneților permanenți din
aliaje alni si alnico au următoarele avantaje pentru a fi folosite în construcția mașinelor electrice în
comparație cu alte tipuri de magneți (cu exceptia celor din pământuri rare):
- stabilitatea la variaţia temperaturii şi la şocuri mecanice,
- inducție remanentă mare
Actualmente magneții permanenți fabricați din compuşi cu pămînturi rare ca samariul şi cesiul
împreună cu cobaltul reprezintă compuşi feromagnetici cu proprietaţi magnetice înnalte.
Producerea magneţilor permanenți din pământuri rare potpoate fi realizată prin presare rece, turnare
sau sinterizare.
Valorile parametrilor magnetici obţinuți cu magneţii produși din pamanturi rare actualmente sunt cei
mai atrăgători pentru specialistii din domeniul mașinilor electrice, însă prețul de piață ale acestora față de
magneții din aliaje alni si alnico sunt mai majore.
Prin urmare pentru recondiționarea motoarelor asincrone în sincrone de puteri de pâna la 10 kW se
rocomanda folosirea magneților permanenți din pământuri rare deoarece magneții din aliaje alni si alnico
sunt mai complicat de fabricat la dimensiuni mici.
Conducator științific – r. hab., prof. univ. Volconovici Liviu
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CZU: 637.117
EFICIENȚA IMPLIMENTĂRII SISTEMULUI DE MONITORING DE PRODUCERE ȘI
PRELUCRARE PRIMARĂ A LAPTELUI LA COMPLEXUL DIDACTICOEXPERIMENTAL AL UASM
MELNIC TONI
doctorand an. 2, Facultatea IATA, UASM
MANCUȘ LIVIU
doctorand an. 1, Facultatea IATA, UASM
Funcționarea eficientă a echipamentului tehnologic este cheia succesului în ceea ce privește
calitatea înaltă a produsului valoros cum este laptele, fortificării sănătății și productivității înalte a
bovinelor de lapte. Totodată, monitorizarea biotehnologică permite optimizarea productivității
echipamentului, reducerea cheltuielilor de energie electrică, majorarea duratei de exploatare
reducerea riscului apariției situațiilor de urgenta .
Producerea laptelui de calitate la Complexul Didactico-Experimental al UASM este asigurată
de interacțiunea complexă a tuturor verigilor sistemului: animalele, echipamentul tehnologic și
operatorii, cu utilizarea sistemului electronic de dirijare a programului de tipul AfiFarm. Funcționarea eficientă a acestui proces este posibilă datorită implementării monitorizării biotehnologice
a proceselor de producere și prelucrare a laptelui.
Ideile principale ale monitorizării biotehnologice sunt expuse în „Modelele monitoringului
biotehnologic de producere și prelucrare primară a laptelui la Complexul Didactico-Experimental al
UASM”, elaborate de un grup de cercetători, care au activat fiind dirijați de către profesorul
universitar V. Pobedinschi .
După cum reiese din modelul monitoringului biotehnologic, sistemul Complexului DidacticoExperimental este divizat într-o serie de subsisteme, fiecare dintre acestea desfășurând un proces
tehnologic bine determinat (distribuirea hranei, mulsul și prelucrarea primară a laptelui, curățarea
gunoiului de grajd etc.), constituindu-și, astfel, linii tehnologice cu un anumit echipament
tehnologic și mijloace energetice.
Numărul de utilaje (elemente) care sunt incluse în linia tehnologică va fi diferit, acesta
depinzând de structura ei. Structura liniei tehnologice va depinde, de asemenea, de volumul și tipul
lucrului efectuat. Totodată, funcționarea fiecărei linii tehnologice trebuie să aibă ca obiectiv
obținerea unui produs calitativ, realizat în cadrul întreprinderii zootehnice vizate. Astfel, scopul
aplicării sistemului tehnic al întreprinderii zootehnice constă în realizarea întregului volum de lucru,
prevăzut de tehnologia de producere cu cheltuieli de muncă și resurse cât mai mici, având grijă,
totodată, de sănătatea și productivitatea animalelor.
Pentru atingerea acestui scop, sistemul tehnic trebuie să asigure două condiții, care,
convențional, pot fi numite „necesare” și „suficiente”. Prin condiția „necesare” vom subînțelege
eficacitatea funcționării sistemului tehnic, ceea ce înseamnă că este necesar de a asigura
funcționalitatea acestuia, deoarece doar un sistem tehnic funcțional va asigura mecanizarea și
automatizarea proceselor tehnologice, fiind vorba, în particular, de răcirea laptelui. Prin condiția
„suficiente” vom subînțelege eficacitatea economică a funcționării sistemului tehnic, cea ce
presupune că se realizează condiția „necesară”, adică sistemul tehnic se află în stare funcțională.
Astfel, sistemul respectiv va dispune de un ansamblu de parametri tehnici şi economici, care vor
asigură un preț de cost minimal al producției fabricate. La elaborarea modelului, s-a ținut cont de
posibilele dereglări ale sănătății și productivității animalelor, provocate de exploatarea neeficace a
echipamentului tehnic și a elementelor componente ale încăperii de producere.
În baza rezultatelor monitoringului biotehnologic, se identifică şi se propun măsuri de
prevenire și înlăturare a unor acțiuni negative, acestea presupunând implementarea tehnologiilor noi
de întreținere a utilajului tehnologic modern, a mijloacelor moderne de control biotehnologic și a
servicii sistemului senzorilor de control, a aparatelor și instrumentelor, a programelor de control și
comandă. În consecință, se preconizează un efect al complexului de măsuri propuse în ceea ce
privește acțiunea sistemului monitoringului biotehnologic.
Conducător științific – dr.,hab. prof. univ. Volconovici Liviu
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CZU: 637.117
BLOC-SCHEMA CONTROLULUI PARAMETRILOR UTILAJULUI DE PRODUCERE ȘI
PRELUCRARE PRIMARĂ A LAPTELUI
MELNIC TONI
doctorand an. 2, Facultatea IATA, UASM
MANCUȘ LIVIU
doctorand an. 1, Facultatea IATA, UASM
Studiu efectuat ne-a permis să selectăm pentru implimentare la Complexul DidacticoExperimentală al UASM bloc-schemă de tipul EXITEST, Fig.1

Fig. 1 Bloc-schema contorului parametrilor utilajului de producere și
prelucrareprimară a laptelui de tipul EXITEST
Progresul dezvoltării ramurii şi exploatarea bovinelor de lapte presupune implementarea
monitoringului biotehnologic la producerea și prelucrareaprimară a laptelui cu utilizarea eficace a
mijloacelor performante de control biotehnologic și de testare a utilajelor de muls și de răcire a
laptelui, atât a celor autohtone, cât și a unora de origine străină. Ne referim, în special, la aparatul
microprocesor EXITEST-3 (cu mamelon-senzor artificial). Pentru efectuarea testării umede a
utilajului de muls, este rațional de utilizat sistemul BioСontrolVaDia. Utilizarea acestuia va asigura
calitatea înaltă a laptelui, precum şi menținerea sănătății și productivității înalte a bovinelor de lapte.
Totodată, monitoringul biotehnologic oportun producerii și prelucrăriiprimare a laptelui la
Complexul Didactico-Experimental al UASM va conduce la optimizarea productivității
echipamentului tehnologic, la reducerea cheltuielilor de energie, la majorarea duratei de exploatare la
reducerea riscului apariției situațiilor de urgență. Un rol deosebit poate fi atribuit utilizării sistemului
electronic de dirijare cu programul de tipulAfiFarm.
Conducător științific – dr.,hab. prof. univ. Volconovici Liviu
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CZU: 637.117
STUDIU PRIVIND INSTALAȚIILE FRIGORIFICE PENTRU RĂCIREA LAPTELUI
CUȘNIR NATALIA
doctorand an. 3, Facultatea IATA, UASM
MANCUȘ NATALIA
doctorand an. 1, Facultatea IATA, UASM
Instalațiile frigorifice de răcire a laptelui existente, au un șir de dezavantaje: recipientul din
metal și consum mare de energie electrică, influență negativă asupra mediului ambiant din cauza
utilizării freonului și a uleiurilor din freon .
Instalația pentru răcirea instantanee a laptelui este destinată pentru păstrarea maximă a
calității laptelui și permite, prin intermediul schimbătorului de căldură, răcirea laptelui până la
temperatura de păstrare din momentul direcționării acestuia din colectorul de lapte în vasul de
răcire. Se recomandă pentru utilizarea la fermele de lapte, la punctele de colectare a laptelui,
precum și la fabricile de prelucrare a laptelui .
Construcția instalațiilor permite preechiparea cu utilaj a oricărui vas de răcire. Vasul de
răcire are rolul de răcitor de rezervă și de răcire prealabilă, Fig.1

a)

b)

Fig. 1 a) Instalația pentru răcirea instantanee a laptelui cu vasul de răcire
b) Instalația pentru răcirea instantanee a laptelui fără vasul de răcire .
Noul standard al calității laptelui proaspăt a diminuat considerabil limita admisibilă a
contaminării bacteriene a laptelui și exclude totalmente prezența în el a antibioticilor. Standardul
respectiv prevede divizarea calității laptelui în trei categorii: lapte de calitate superioară, de calitatea
I și de calitatea a II-a.
Pentru a menține calitatea laptelui după mulsoare,este necesar de a-l răci cât mai repede
posibil (instantaneu), înainte ca în acesta să înceapă a se înmulți bacteriile nocive pentru sănătate. În
acest scop se folosește schimbătorul de căldură cu plăci, care permite asigurarea eficacității
schimbului de căldură din contul prin mărireavitezei fluxului apei reci.
Doar prin răcirea instantanee – răcirea în fluxse poate obține lapte de calitate superioară, cu
asigurarea concomitentă a unor condiții optime de muls și de spălare minuțioasă a conductei de
lapte.Sistemul tehnologic de răcire instantanee a laptelu care răcește laptele timp de câteva secunde,
înainte ca acesta să ajungă în vasul de păstrare.
După mulsoare, laptele se evacuează prin filtru cu viteză constantă în răcitorul cu plăci.
Răcitorul cu plăci este elementul de bază al sistemului de răcire. Acesta constă din plăci ondulate
din oțel inoxidabil, pe de o parte a cărora laptele curge într-o direcție, iar pe altă parte a lor apa rece
curge în direcția opusă. Când laptele este evacuat din răcitorul cu plăci, temperatura scade până la
4°C. Laptele este pompat încontinuu în vasul de păstrare, unde acesta se păstrează, fiind mestecat
periodic până la momentul transportării.
Conducător științific – dr.,hab. prof. univ. Volconovici Liviu
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CZU: 621.56/57+637.47. (043.3)
AVANTAJELE, ELEMENTELE COMPONENTE ȘI CARACTERISTICILE TEHNICE
ALE ECHIPAMENTULUI INSTALAȚIEI DE RĂCIRE INSTANTANEE A LAPTELUI
CUȘNIR NATALIA
doctorand an. 3, Facultatea IATA, UASM
MANCUȘ NATALIA
doctorand an. 1, Facultatea IATA, UASM

-

-

Elementele componente ale echipamentului instalației de răcire instantanee a laptelui sînt:
acumulatorul de gheață cu unitatea frigorifică.
rezervorul de recepționare cu pompa de lapte;
filtrul de lapte;
schimbătorul de căldură cu plăci.
Caracteristicile tehnice:
dispune de schimbător de căldură cu plăci, de rezervor de recepționare cu pompă de lapte, iar
tuburile evaporatorului generatorului de apă rece sunt fabricate din oțel inoxidabil AISI 304;
temperatura laptelui la recepție este de +35°С;
durata răcirii (durata aflării laptelui în schimbătorul de căldură) – 8-12 secunde;
temperatura laptelui la ieșirea din schimbătorul de căldură este de +4°С;
viteza răcirii este egală cu viteza mulsului, laptele se răcește instantaneu – din momentul
scurgerii din conducta de lapte;
agentul frigorific – apa rece din schimbătorul de căldură, exclude înghețarea laptelui;
laptele se amestecă de la diferite mulsori în rezervorul-răcitor, având temperatura de +4 С;
regimul de funcționare a instalației de răcire a laptelui – automat, timp de 24 de ore.
Avantajele răcirii instantanee a laptelui:
stoparea imediată a dezvoltării bacteriilor;
minimizarea contaminării bacteriene;
se exclude înghețarea laptelui, ceea ce influențează asupra calității acestuia. Înghețarea distruge
structura proteinelor și grăsimealaptelui;
influențează calitatea laptelui. Doar laptele răcit instantaneu este bun pentru fabricarea
produselor ca, de exemplu, iaurtul, hrana pentru copii, cașcavalul ș.a.;
permite obținerea laptelui de calitate superioară prin crearea unor condiții optime de muls și
spălarea calitative a conductei de lapte;
nu este necesarăumplerea prealabilă a rezervorului (tancului);
nu se admite ca laptele cald să se amestece cu cel rece;
la amestecul laptelui de la diferite mulsori, calitatea laptelui nu se diminuează, deoarece pătrunde
în instalație având aceeași temperatură – +4 С;
este redus consumul total de energie electrică.
Conducător științific – dr.,hab. prof. univ. Volconovici Liviu
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CZU: 631.544
PERFECȚIONAREA TEHNOLOGIEI DE PRODUCERE A MATERIALULUI SADITOR
DEDOV GHEORGHE
master an. 1, Facultatea IATA, UASM
Rezultatele prezentate se referă la modernizarea mașinilor cu aspersoare pentru a îmbunătăți
uniformitatea procesului de irigare.
Scopul cercetărilor este prezentarea câtorva modele de instalații de irigat cu tambur şi furtun,
descrierea acestora, a pârților componente si modul de funcționare, precum și stabilirea condițiilor
optime de exploatare a acestora prin îmbunătățirea indicilor calitativi de lucru.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: reducerea presiunii
şi debitului de lucru; îmbunătățirea indicilor calitativi ai udării, micșorarea consumului energetic.
Cercetările au fost realizate în Laboratorul Departamentului Inginerie in Agricultura și
Transport Auto, Facultatea IATA, UASM. Au fost folosite următoarele metode de cercetare: pentru
efectuarea observaților normative și contabilitate a indicatorilor de performanță a mijloacelor
tehnice de irigare prin stropire, inclusiv: consumul și presiunea sprinklerelor; suprafață irigată dintro poziție, m2; lățimea de captare (pentru mașinile care lucrează în mișcare); distribuția intensității și
frecvenței medii a intensității ploii; mm/min; coeficientul de uniformitate al irigațiilor; harta de
distribuție și un strat de ploaie pe trecere, mm; diametrul mediu la picăturilor de ploaie, mm, au fost
efectuate în conformitate cu cerințele STO AIST 11.1 - 2004 "Mașini și instalații de irigare.
Testarea mașinilor agricole. Metode de evaluare a indicatorilor funcționali", iar pentru testarea
caracteristicilor de distribuție metodologia conform GOST ISO 7749-2-2004.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat pentru aspersorul cu raza lungă JET 65, o fluctuație
a intensității ploii pe raza de irigare destul de neuniformă pe lungime cu abateri de până la 43% pe
raza de acțiune. Cantitatea de apă este distribuită mai mult spre periferia zonei de irigare.
Coeficientul irigării efective a constituit 0,77, față de cel recomandat de 0,8. Pentru aspersoare cu
raza de acțiune medie P/25-S, distribuția apei este mai uniformă pe zona scurtă cu o abatere de la
cea medie de 13% până la distanța de 8m. Coeficientul irigării efective a constituit 0,69, față de cel
recomandat de 0,8.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări: rezultatele experimentale arată că, la instalațiile de irigat îmbunătățirea indicilor calitativi ai udării
se realizează prin udarea cu un singur aspersor sau cu rampă; - coeficientul de uniformitate al udării
este mai bun la instalația de irigat prin utilizarea de aspersoare cu două duze şi realizarea unei viteze
de avans a căruciorului aproximativ constantă (cu o variație maximă de 15 %); - la instalațiile de
irigare gradul de suprapunere în schema de udare, se reduce la udarea cu cărucior cu rampă (0,19),
neinfluențând uniformitatea udării. De asemenea, zonele udate la începutul şi sfârșitul udării au
aplicate norme de udare aproximativ constante la udarea cu cărucioare cu rampă cu duze; - pentru
reducerea gradului de vătămare a plantelor, se recomandă realizarea de drumuri de acces a
agregatului la sursa de apă şi a unor drumuri tehnologice în zona de derulare a furtunului; - pentru
udarea culturilor cu talie mică şi medie, se recomandă utilizarea de instalații echipate cu cărucioare
cu rampă, cu duze cu deflector, care reduc cheltuielile de exploatare; - pentru zonele cu pante mici
pe direcția de udare, se recomandă udarea cu instalaţii echipate cu un singur aspersor, în acest caz
intensitățile şi normele de udare fiind mai mici.
Conducător ştiinţific – dr.,conf. univ. Gadibadi Mihail
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CZU: 629.3(478)
PERSPECTIVELE FOLOSIRII AUTOMOBILELOR
HYBRIDE IN REPUBLICA MOLDOVA
SÎRBU GHEORGHE, MAZUR CRISTIAN
studenți an. 4, Facultatea IATA, UASM
Rezultatele prezentate se referă la dezvoltarea vehiculelor electrice hibride care au rezolvat
majoritatea problemelor de performanță prin combinarea unui motor cu combustie internă cu un
motor electric, care este reîncărcat de generatorul mașinii ca frâne auto.
Scopul cercetărilor este de-a familiariza studenții instituțiilor de învățământ superior cu
tendințele privind sistemele de propulsie neconvenționale a automobilelor. Pentru realizarea
scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
- extinderea, modernizarea și raționalizarea infrastructurii la nivelul Uniunii Europene;
- crearea unor rețele transfrontaliere, care să prezinte continuitate între diferitele tipuri de
transport.
Cercetările au fost realizate în Laboratorul materiale de exploatare pentru automobile al
departamentului de Inginerie în Agricultură și Transport Auto. A fost folosită următoarea metodă de
cercetare – metoda studiului de caz, aceasta a permis descrierea parțială a problemei în domeniul
automobilelor hybride în Republica Moldova.
În baza rezultatelor obținute s-a dovedit că regimurile de exploatare ale autovehiculelor hibride cu
transmisie în serie se realizează:
pentru pornirea din loc, se utilizează motorul electric, care se alimentează de la bateria de
acumulatoare;
pentru regimurile de deplasare cu viteză redusă și medie, propulsia se realizează de la motorul electric,
care se alimentează de la bateria principală și generator în cazul în care motorul termic este pornit;
la regimul de accelerare, propulsia se realizează utilizând motorul electric, care se alimentează de la
generatorul de curent (motorul termic funcționează) și de la bateria generală (doar pentru regimurile de
forță);la regimurile de decelerare și frânare motorul electric, în general, nu realizează reîncărcarea bateriei de
acumulator, aceasta fiind reîncărcată de surplusul de energie electrică de la generator prin intermediul
circuitului invertor, dacă motorul electric poate funcționa și ca generator, atunci aceasta va converti energia
cinetică primită de la roți în energie electrică utilizată pentru încărcarea baterii de acumulatoare.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii și recomandări:
- motorul termic poate funcționa numai în regimul de randament maximal, deoarece este complet
decuplat de la roțile motoare. Mai mult, decuplarea mecanică a motorului termic de la roțile motoare permite
utilizarea unui motor termic de turație mare (și cuplu mic). Randamentul și emisiile de noxe ale motorului
termic pot fi mult îmbunătățite printr-un control optimal;
- motoarele electrice au o caracteristică cuplu-viteză bună și nu necesită transmisii cu trepte multiple
de viteze. În acest fel, construcția se simplifică foarte mult, iar costurile de producție scad corespunzător. Mai
mult, se pot utiliza două motoare electrice, care să acționeze individual la fiecare roată. Această configurație
permite o decuplare mecanică între roți, că și un diferențial mecanic, dar acționează, de asemenea, și că un
diferențial de limitare a patinării în scop de control al tracțiunii. De asemenea, se poate realiza o acționare la
fiecare din cele patru roți (4x4) fără utilizarea de arbori de transmisie și diferențiale mecanice;
- strategiile de control sunt simple, deoarece există decuplarea mecanică dintre roțile motoare și
motorul termic.
Conducător științific – dr.,prof. univ. Lacusta Ion
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CZU: 621.7
TEHNOLOGIA DE RECONDIȚIONARE A ARBORELUI COTIT AL MAI PRIN
METALIZARE GAZO-TERMICĂ CU COMPOZIȚII DE PULBERI METALICE
LĂZĂRESCU PETRU,student an. 3,Facultatea IATA, UASM
CĂLĂRAȘ PETRU,student an. 2,Facultatea IATA, UASM
Având în vederea creșterea continuă a numărului de autovehicule în R. Moldova, conform
datelor statistice din Registrul de stat al transporturilor la 1.01.2021 sunt aproape 960 mii de
autovehicule, și majoritatea din ele sunt cu o resursă epuizată fiind procurate de mâna a doua.
Totodată ținând cont de faptul că sistemul de reparație capitală centralizată este distrus, în lucrarea
dată ne-am pus scopul să identificăm o tehnologie de recondiționare a suprafețelor uzate ale
arborilor cotiți ai MAI, care n-ar necesita investiții mari și ar aduce profit.
Una dintre cele mai studiate și mai simple metode de depunere ale metalelor este metoda de
metalizare prin pulverizare gazo-termică. Esența tehnologiei propuse constă în faptul că acoperirea
pulverizată constă din trei materiale compozite suprapuse succesiv sub formă de pulbere, fiecare
dintre acestea îndeplinind funcții specificate în acoperire:
- primul strat sau substrat, este destinat obținerii unei adeziuni bune cu metalul de bază, ca
urmare a trecerii unei reacții exoterme, are loc micro sudarea între metalul arborelui cotit (bază) din
oțel și particulele pulverizate;
- al doilea strat amortizant de disipare a căldurii, care este un material moale pe bază de cupru,
conceput pentru a amortiza valorile maximale de presiune în timpul funcționării arborelui cotit și
pentru a îndepărta excesul de căldură din acoperire către metalul de bază, menținând în același timp
viscozitatea peliculei de ulei în punctul de contact dintre fusuri și cuzineți.
- stratul de lucru, care este un material rezistent la uzură, care se aplică pentru a asigura
proprietățile de performanță necesare, care se manifestă în timpul funcționării arborelui cotit.
Procesul tehnologic de recondiționare a fusurilor arborilor cotiți din oțel include următoarele
operații: demontarea; spălarea; detectarea defectelor arborilor cotiți; rectificarea suprafețelor
fusurilor uzate; controlul fusurilor arborilor cotiți după rectificare prin metode de detectare a
defectelor ascunse; pregătirea fusurilor prin sablare; metalizarea fusurilor uzați; prelucrarea
acoperirii.
Pentru aplicarea substratului 1, se folosește un cablu de marca „NIALID” este utilizat folosind
un arzător cu flacără cu gaz la o viteză de rotație a arborelui cotit în intervalul 30...40 min -1 și o
viteză de avans longitudinal a căruciorului cu arzător în intervalul 200...240 mm/min.
Apoi, se aplică un stratul 2 de amortizare și de disipare a căldurii cu o grosime de 0,2...0,3
mm utilizând un cablu de marca SFEKORD-EKZO nr. 10/40T, după care stratul de lucru 3 este
pulverizat folosind un cablu de marca SFEKORD-EKZO Nr. 40
Prelucrarea mecanică a acoperirii se efectuează prin rectificare după răcirea naturală a
arborelui cotit și menținerea timp de 12 ore.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii:
1. Ca rezultat al metalizării și al prelucrării mecanice ulterioare prin rectificare, fusurile
arborelui cotit recondiționate capătă: dimensiuni nominale; rezistență la uzură; rezistență la gripare
și la coroziune;
2. Acoperirea obținută permit funcționarea arborilor cotiți ai MAC cu: aderență garantată la
metalul de bază; menținând în același timp rezistența la oboseală la nivelul unui arbore nou;
excluzând fisurarea și variația grosimii stratului.
Conducători științifici: - dr., conf. univ. GOROBEȚ Vladimir; dr., conf. univ. ȚAPU Veaceslav
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УДК: 621.3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ РАСЧЕТА
ТРЕХФАЗНЫХ ЛИНИЙ
ГАЙДАРЖИ НИКОЛАЙ
master an. 1, Facultatea IATA, UASM
В работе рассматривается метод расчета переходных и установившихся процессов в
многопроводных линиях без потерь при произвольных начальных и граничных условиях с учетом
пропускной способности трехфазных линий с различной волновой длиной.
Трехфазная система энергоснабжения является величайшим изобретением человечества, но,
многие технические явления еще не до конца изучены. В технической литературе по электротехнике
да электроэнергетике отсутствуют технические сведения о точных количественных характеристиках
процессов передачи мощности по линиям переменного тока различной волновой длины. Для
источника синусоидального напряжения частотой 50 Гц длина волны равно λ=6000 км, которую
электромагнитная волна пробегает за (Δt=20)мс.
Под пропускной способностью ЛЭП подразумевается величина активной мощности, которую
линия может передать при выполнении всех условий, определяющих ее нормальную работу.
Натуральная мощность, пропускная способность и предельная длина воздушных ЛЭП на
напряжения 35 кВ и выше.
Натуральная мощность кабельных линий на порядок больше, чем воздушных.Передаваемая
мощность зависит от длины линии, волновых характеристик (волнового сопротивления и
коэффициента изменения фазы).
В специальной литературе можно встретить много рассуждений общего характера о том, что
линии с длиной, близкой к полуволновой, обладают рядом неоспоримых преимуществ по
сравнению со всеми остальным. Не меньший интерес вызывает длина λ/8, по которой согласно
«анатомии» линии переменного тока нельзя передать больше одного номинала мощности. Много
также говорится об эффекте увеличения натурального тока вследствие сближения фазных проводов.
Однако какие-то конкретные численные данные на сей счет отсутствуют, хотя по нашему мнению
они должны фигурировать в учебной и справочной литературе.
Поэтому представляет очевидный интерес определение зависимости передаваемой мощности
не только от длины трехфазной электропередачи, но и ее волнового сопротивления, которое уже не
является скалярной величиной как в случае использование однопроводной модели.
Результаты исследования позволили сформулировать следующие выводы:
Из предварительного параметрического анализа влияния длины трехфазной линии и ее
нагрузочного сопротивления на передаваемую мощность в переходном и установившемся режиме
возникает вопрос как на практике реализовать режим бегущих волн, чтобы вся подводимая к
нагрузке электромагнитная энергия полностью ею поглощалась. Для этого нужны как минимум два
потребителя, один из которых подключается по схеме «звезда», а другой - по схеме «треугольник».
Conducător ştiinţific – dr. hab., prof. univ. Erhan Fiodor
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CZU: 621.013.01
INFLUENȚA UZURII SCUTURILOR MOTOARELOR ELECTRICE ASINCRONE
ASUPRA FACTORULUI DE PUTERE (COS φ) A MOTORULUI
ELECTRIC ASINCRON TRIFAZAT
SAMOILĂ ROMAN
student an. 3, Facultatea IATA, UASM

Câmpul magnetic cilindric al motorului asincron se transformă în câmp magnetic elipsoidal și
ca rezultat final factorul de putere (cos φ) își schimbă valoarea.
În procesul de exploatare a motoarelor și acționărilor electrice ca rezultat al deformărilor
axiale ce apar la scuturile de fixare a rulmenților arborelui motorului electric (în dependență de
materialele de confecționare a scuturilor motorului) apar devieri axiale a rulmenților și ca rezultat al
vibraților rotorului sporește sarcina dinamică asupra scutului motorului.
Uzura suprafețelor scutului se petrece neuniform și ca rezultat se schimbă simetria spațială de
amplasare a rotorului în interferul motorului și ca rezultat final câmpul magnetic rotitor se
transformă din câmp circular într-un câmp magnetic elipsoidal.
Ca rezultat al acestui fenomen se poate de constatat, că unghiul de defazaj (φ) va spori, iar
factorul de putere (cos φ) se va micșora.
Dacă uzura locului de amplasare a rulmenților constituie 0,15mm, apoi așa scuturi necesită o
reparație capitală. Metodele de reparație pot fi cele mai diverse. Ca rezultat final va spori puterea
reactivă (Q) în circuitul electric analizat.
Vectorii rotativi direcți și cei opuși a forțelor magnetice (F1 și F2), precum și vectorul
rezultant a forțelor magnetice (FР) în diverse momente de timp (∆t) dispun de diverse valori.
Putem constata, că axa mare a elipsei este egală cu suma îndoită a axei mici, cărui îi
corespunde diferenței duble a forțelor de magnetizare F1 și F2, dacă una din forțele de magnetizare
va deveni nulă (F1 sau F2) câmpul magnetic rezultant devine circular, cilindric, iar dacă forțele
magnetice devin egale între ele (F1 = F2) , apoi câmpul magnetic rezultant devine pulsator, și elipsa
respectivă se transformă în linie.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări:
Din analiza proceselor tehnologice de funcționare a acționărilor electrice trifazate de curent
alternativ în dependență de mai mulți factori care pot varia aleatoriu și de regimurile de funcționare
are loc uzarea scuturilor de menținere a rulmenților motoarelor electrice trifazate de curent
alternativ.
Uzarea scuturilor de menținere a rulmenților motoarelor electrice trifazate de curent alternativ
poate fi diferită în dependență de tipul scuturilor și regimurile de funcționare și poate să se afle în
limitele (0,05-0,24mm).
Uzarea scuturilor de menținere a rulmenților motoarelor electrice trifazate de curent alternativ
aduce la variația interferului motorului electric ca ce influențează asupra factorului de putere (cos φ)
a motorului trifazat respectiv.
Conducător ştiinţific – dr. hab., prof. univ. Erhan Fiodor
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CZU: 664.8
АНАЛИЗ РАБОТЫ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕЛЕКТРОПЛАЗМОЛИЗА
ПЛОДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
ИВАН ВАРФОЛОМЕЕВ
Инженерно- Энергетический Факультет, ННАУ, Украина
Плодово-сырье представляет собой очень важную и ценную базу для получения
продуктов здорового питания.
Поэтому технологии переработки плодов и овощей должны быть ориентированы на
рациональное использование сырьевых ресурсов с максимальным сохранением физиологически ценных компонентов сырья и увеличением гарантийных сроков хранения готовой
продукции.
Использование различных электрофизических воздействий позволяет значительно
интенсифицировать технологические процессы, а иногда получать результатов не
достижимы при традиционной обработке. Поэтому исследования и разработка
электротехнологического оборудования необходимо для повышения качества производства
сельскохозяйственной продукции.
Целью работыявляется разработка установки для анализа процесса электроплазмолиза
растительного сырья.
Для решения поставленной задачи был проведен анализ существующих схем и
существующего оборудования для електроплазмолизу растительной массы. С помощью
установки можно снять зависимость тока от времени при обработке растительного сырья.
Вследствие процессов происходящих в клетках изменяется характер прохождения
электрического тока через исследуемый образец.
С помощью биологического микроскопа и цифровой камеры проводилась обработка
результатов эксперимента. Данные свидетельствуют о наличии явления електроплазмолизу
при прохождении электрического тока через растительное сырье, так как наблюдается
частичная деформация или полное разрушение оболочки клеток, что в свою очередь
приводит к высвобождению влаги.
Результаты исследования позволили сформулировать следующие выводы:
Во время лабораторных испытаний было установлено перспективность использования
електроплазмолиза для повышения эффективности производства различных соков.
Анализ характеристик прохождения электрического тока через растения позволяет
создать систему мониторинга качества обработки и автоматическое регулирование
производительности агрегатов.
Научный руководитель - к.т.н., ст. преподаватель, СадовыйАлексей
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CZU: 631.3
МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ ЭЛЕКТРОКАРИ
НИКИТА ГРИГОРЬЕВ
Инженерно- Энергетический Факультет, ННАУ, Украина
Надежность работы электрооборудования электрокар, как и раньше, остается крайне низкой.
Срок службы тяговых двигателей, контролеров и аккумуляторных батарей не слишком большой.
Кроме того, 40-50% электроэнергии, которая потребляется электрокарами, "теряется" в пусковых
реостатах. На внеплановые ремонты и замены электрооборудования электрокар ежегодно тратится
часть прибыли хозяйства.
Достижение современной полупроводниковой техники - массовое производство тиристоров,
биполярных транзисторов с изолированным затвором (Insulated Gate Bipolar Transistor) (IGBТ),
спецконденсаторов и другой элементной базы - раскрывают дополнительно широкие возможности в
создании надежных энергохранящих систем электропривода (ЭП) с импульсными
преобразователями (ИП) для аккумуляторных электрокар. Однако, механическая замена
контакторов и тиристоров новыми полупроводниковыми элементами приводит к созданию дорогих
и малоэффективных устройств, которые потребляют непродуктивно много электроэнергии.
Целью является усовершенствование энергохранящего электропривода аккумуляторной
электрокары с компактным энергохранящим импульсным преобразователем, рассмотреть
электромагнитные и электроэнергетические процессы в электроприводе аккумуляторных
электрокар с импульсными системами регулирования напряжения питания тяговых двигателей.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: - исследовать
методы многокритериального анализа и синтеза импульсных преобразователей, обобщив их; установить зависимость потерь электроэнергии в элементах импульсных преобразователей от
режимов работы электропривода; - разработать новые схемотехнические решения импульсных
преобразователей для аккумуляторных электрокар с существующим типом двигателей постоянного
тока последовательного возбуждения;
Соединение тиристоров и IGBТ обеспечивает низкие капитальные расходы на изготовление
ИП в сравнении с схемами, реализованными полностью на IGBT, при одинаково высоких частотах
широтно - импульсной модуляции (ШИМ), а также снижения потерь электроэнергии, уменьшения
массы и объема ИП, повышения надежности.
Проанализировав это можно предложить базовую структуру тягового электропривода (ТЕП)
для аккумуляторной электрокары, которой является схема с импульсным преобразователем,
который плавно переключает тяговые двигатели параллельно-последовательный из ШИМ
напряжения на них при двухступенчатом регулировании в тяговом режиме и с перекрестным
взаимовозбуждением в тормозном режиме.
Результаты исследования позволили сформулировать следующие выводы:
В условиях тенденции повышения цен на электроэнергию предложенные варианты
дальнейшего развития методов оптимизации структур и параметров ТЕП из ИП, что открывает
возможность создания системы управления (СУ) аккумуляторными электрокарами с ожидаемыми
энергохранящими показателями.
Научный руководитель - к.т.н., ст. преподаватель, Садовый Алексей
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CZU: 631.3
РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕР
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ДЛЯ АПК
ИЛЬЯ БАШМАКОВ
Инженерно- Энергетический Факультет, ННАУ, Украина
В работе рассмотрены методы совершенствования оборудования для полезного
использования солнечной энергии, в частности для опреснения воды с применением
электротехнологии ее разрядно-имплульснои минерализации.
Выполнен анализ современного состояния разработки оборудования для опреснения
воды. Обоснованно структурную схему технологической установки для опреснения воды с
применением. Выполнена разработка модулей технологической установки для опреснения
воды, обоснованно конструкцию модуля дистиллятора, солнечного коллектора.
Целью работывыполнена разработка модулей технологической установки для
опреснения воды, обоснованно конструкцию модуля дистиллятора, солнечного коллектора.
- выполнен анализ современного состояния разработки оборудования для опреснения
воды;
- проведен энергетический расчет технологического процесса опреснения воды;
- разработана структурная схема технологической установки;
- выполнено численное моделирование тепловых характеристик солнечного
коллектора;
- разработан дистиллятор;
- выполнен проект солнечной электростанции для обеспечения потребностей
опреснения.
Также в работе решен вопрос стоимости и эффективности в опреснителей воды и
элементов установки. Одной из главных проблем Юга Украины, в частности зоны сухой
степи, где среднегодовые нормы осадков едва превышают 300 мм, является нехватка
пресной воды высокого качества. Ситуация усугубляется тем, что сухая степь в прибрежной
зоне Черного моря характеризуется большими запасами подземных вод с высокой общей
минерализацией от 1 до 35 г/л. Такая вода не может быть использована для нужд
водоснабжения за высокого содержания растворенных в ней солей, в частности солей
кальция, натрия, калия, магния. Эти воды могут стать источниками водоснабжения только
при условии их дальнейшего опреснения. Известно, что технологические процессы
опреснения воды очень энергоемкими.
Результаты исследования позволили сформулировать следующие выводы:
Вовремялабораторных
испытанийбылоустановлено:технико-экономические
обоснования результатов исследований и проектных решений; разработан модуль разрядноимпульсной минерализации воды с использованием принципов естественных грозовых
процессов;выполнена разработка солнечной электростанции для обеспечения потребностей
функционирования солнечной установки; выполнен анализ современного состояния
разработки систем опреснения; разработана структурная схема опреснительной установки,
которая работает на принципе адиабатного испарения воды в атмосфере подвижного
горячего воздуха; разработаны основные модули опреснительной установки.
Научный руководитель - к.т.н., ст. преподаватель, СадовыйАлексей
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CZU: 621.6
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ
ТРЕХФАЗНЫЙ ГРУППОВОГО ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА УГЛУБЛЕННО ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
ДМИТРИЙ НЕПОМНЯЩИЙ
Инженерно- Энергетический Факультет, ННАУ, Украина
В современных разработках в области автоматизации технологических процессов,
систем контроля защиты электрооборудования, приборостроении, радиоэлектронике,
электрических системах и комплексах, системах энергосбережения, а также подводно
(подземно) - технологического и авиакосмического назначения. Одним с габаритных и
материалоёмких элементов современного электротехнического оборудования является
однофазные трансформаторы и реакторы.
В аппаратах и комплексах подводного поискового и подводно-технического
назначений, а также в судовых погружных аппаратах и элементах авиакосмического
оборудования, содержатся прочные сферические или цилиндрические трубчатые оболочки, в
которые встроены оборудования.
Согласно эвристического направлении усовершенствования электрических машин и
аппаратов предложена нетрадиционная тристрижневая пространственная радиальная
структура ЭМС одно и трехфазных ЭСП, которая является аналогом формообразования
приведенных выше тороидальных ЭМС.
Целью работыявляется определение, повышение и сопоставления показателей
технического уровня (ПТР) вариантов ЕМСОТ и реакторов с тороидальным и радиальным
магнитопроводами для установки их в цилиндрические трубчатые оболочки ограниченного
диаметра.
В данной научной работе указана возможность усовершенствования системы
электроснабжения электропривода погружных насосов. Модернизация осуществляется за
счет замены конструкции однофазных тороидальных трансформаторов, из которых состоит
групповой трансформатор на пространственные однофазные трансформаторы с радиальной
электромагнитной системой.
Основной задачей является определение и сравнительный анализ показателей
технического уровня вариантов пространственных витых электромагнитных систем.
Для решения поставленной задачи используется метод оптимизации целевой функции,
содержит безразмерные показатели технического условия, а также относительные
геометрические управляемые переменные. Экстремум относительных составляющих
целевой функции является функцией обмоточного окна токопроводящих материалом
обмотки и трех универсальных идентичных геометрических управляемых переменных,
применяемая для любого из существующих вариантов электромагнитных систем.
Результаты сравнительного анализа показателей технического уровня (минимумы
массы, стоимости активных материалов и потерь активной мощности) показали, что
конструкция витой радиальной электромагнитной системы с прямоугольным сечением
стержней обеспечивает в среднем значительное снижение массы, стоимости и потерь, по
эквивалентного аналога с тороидальной электромагнитной системы.
Научный руководитель - к.т.н., ст. преподаватель, СадовыйАлексей
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CZU: 631.3
ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В ОБОЛОЧКИ ОГРАНИЧЕННОГО
ДИАМЕТРА ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СТАНИСЛАВ ЛОБЧУК
Инженерно- Энергетический Факультет, ННАУ, Украина
Целью работы является анализ специфики применения, существующих аналогов и
технических решений усовершенствования, а также постановка задачи разработки
трансформаторов систем электрооборудования объектов специальной техники.
При проектных опытах силовых трансформаторов основными являются
характеристики, определяющие энергетические и ценные показатели технического уровня
(ПТУ). При специальном исполнении трансформаторов (измерительных, сварочных
преобразователей, встраивания, ...,) до сих конструкций и характеристик предъявляют
соответствующие специфические требования.
Массогабаритные и другие технические характеристики блоков и систем
электрооборудования могут быть существенно улучшены преобразованием ЭМС и
предоставлением трансформаторам необходимой формы.
Нетрадиционным техническим решением повышения компактности трехфазного
трансформатора является использование пространственной аксиальной ЭМС с секторными
образующими контурами сечений стержней, обеспечивающих параллельность стенок
обмоточных окон. Однако витой стыковой магнитопровод ЭМС, как и магнитопровод ЭМС
содержит ярмо с плоскими параллельными стыковыми и внешними торцевыми
поверхностями, не в полной мере соответствует сферической форме.
Все варианты нетрадиционных конструкций компактных ЭМС характеризуются
"безотходной" технологии изготовления магнитопроводов известными способами из
исходного рулона ЕТС постоянной ширины. При организации их серийного изготовления не
требуется коренной перестройки существующего производства трансформаторов.
Для решения задач практического использования новых технических решений
активной части трансформаторов компактного исполнения необходима разработка
соответствующих математических моделей структурной оптимизации и методики расчета
геометрических соотношений вариантов ЭМС.
Результаты исследования позволили сформулировать следующие выводы:
1. Структура и геометрические соотношения ЕМС компактных трансформаторов, в
частности электроэнергетических систем подводных аппаратов и комплексов, должны
соответствовать сферам и цилиндрах минимальных диаметров и, совместно с другим
оборудованием, максимально заполнять их внутренний объем.
2. Технические решения традиционных и состоят в производстве ЭМС однофазных и
трехфазных трансформаторов не удовлетворяют в достаточной мере требованиям
компактности и надежности.
3. Совершенствование и повышение показателей компактности трансформаторов при
использовании традиционных способов и вариантов «безотходной» технологии производства
магнитопроводов может быть достигнуто на основе структурной оптимизации ЭМС с
нетрадиционной конфигурацией стержней, ярм и катушек обмоток.
Научный руководитель - к.т.н., ст. преподаватель, СадовыйАлексей
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FACULTATEA DE ECONOMIE
CZU: 338.1(478)
ABORDĂRI CONCEPTUALE ȘI EFECTELE ECONOMIEI CIRCULARE ÎN
REPUBLICA MOLDOVA
CALDARE TATIANA
Studentă an. I, ciclul I, Facultatea Economie, UASM
Prezenta lucrare are în vedere oferirea unor răspunsuri cu privire la însemnătatea conceptului
de economie circulară, dar și să evidențieze avantajele pe termen lung cu privire la implementarea
acesteia în diferite structuri care au posibilitatea de a o implementa în extenso. Pentru a ne asigura
că viitoarele generații vor trăi și ele într-un mod durabil, resursele naturale ale Pământului trebuie
utilizate într-un ritm în care există posibilitatea ca acestea să se poată reface. Modul în care
producem și consumăm contribuie la multe dintre problemele de mediu existente în prezent, iar
dintre acestea putem aminti: poluarea, epuizarea resurselor naturale, încălzirea globală, precum și
pierderea biodiversității. Așadar, calitatea vieții noastre, precum și creșterea de natură economică
depind de consumul raționalizat al resurselor disponibile.
Scopul cercetărilor constă în promovarea unei astfel de dezvoltare durabilă, un nou model de
afaceri care poate lua în considerare principiile dezvoltării durabile. În acest context, un pas
progresiv de la o economie liniară către o economie circulară ar avea un impact bun, din punct de
vedere ecologic, economic și social.
Cercetările au fost realizate în departamentului „Economie, marketing și științe socio-umane”
cu utilizarea datelor BNS al Republicii Moldova. Atingerea scopului și a sarcinilor a fost posibilă
prin aplicarea metodelor de studiu a datelor statistice, metodelor de comparare în timp și spațiu,
analiză și sinteză, generalizare, observația neparticipativă și participativă, etc.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că există marele risc de a ne îndrepta rapid spre
diminuarea resurselor naturale. Energia utilizată azi pentru autovehicule, lumină și alte tehnologii care
funcționează pe baza acesteia, are nevoie de miliarde de ani pentru ca planeta să o poată colecta și să o
stocheze în plante și în combustibili fosili. Îngrijorător este faptul că ajungem să utilizăm mai mult decât
planeta noastră poate să producă. Se observă astfel că acest tip de economie liniară amenință epuizarea
capitalului natural de pe planetă, care de altfel este și casa noastră. Mai exact, conform prognozelor
ONU, dacă tendințele actuale sunt de creștere continuă, pentru buna funcționare a Planetei, omenirea va
avea nevoie de resursele a două Pământuri până în anul 2030, respectiv de resursele a trei Pământuri
până la finele anului 2050. Forumului Economic Global consideră că obiectivul economiei circulare este
de a păstra modul nostru actual de viață, făcându-l viabil tehnic pe termen mai lung, prin producerea în
cadrul unui sistem închis, sau buclă închisă, în care firmele reutilizează, printr-un proces de
dezasamblare, amortizare și recuperare, consolidând, și, în cele din urmă, reconvertind materialele
folosite deja. Tendințele actuale care au accelerat tranziția spre o economie de tip circular sunt cauzate
de consumul aflat în creștere, o nouă generație de consumatori, urbanizarea și creșterea ocupării forței
de muncă, o exigență legislativă crescută, precum și salturile tehnologice accelerate.
Astfel, putem concluziona că eeconomia circulară reprezintă opusul economiei liniaremodelul clasic de producție și consum, care a fost utilizat pe scară largă în secolul XX. Conceptul ar
putea reprezenta soluția pentru problemele existente azi în Europa și pentru întreaga economie de la
nivel mondial. Trecerea la modele economice mai circulare promite un viitor mult mai bun pentru
economia globală, lumea ar putea să facă față provocărilor actuale și viitoare reprezentate de
presiunea exercitată asupra resurselor la nivel mondial și de insecuritate în creșterea aprovizionării.
Consolidarea în practică ai celor trei piloni ai economiei circulare, reducerea volumului de deșeuri
și diminuarea dependenței de aprovizionări nesigure constituie o rută directă către îmbunătățirea
completivității și creșterii economice.
Conducător științific – dr.,conf. univ. Sârbu Olga
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CZU: 504.062
ASIGURAREA GESTIONĂRII DURABILE A RESURSELOR NATURALE ȘI DE MEDIU
ÎN ECONOMIA VERDE
CEBAN DORINA
studenta an. 2, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la analiza performanțelor dezvoltării economiei verzi în
Republica Moldova. Evaluarea performanțelor dezvoltării economice verzi în Republica Moldova
trebuie să devină o parte integrantă a unei guvernări durabile economice și de mediu.
Scopul cercetărilor constă în analiza gestionării durabile a resurselor naturale și de mediu în
economia verde. Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
аbоrdаrеа соnсерtului privind economia verde, studiеrеа indicatorilor economiei verzi, analiza
gestionării durabile a resurselor naturale și de mediu în economia verde; idеntifiсаrеа oportunităților
economice în dezvoltarea economiei verzi. Au fost folosite următoarele metode de cercetare:
analiza, compararea, metoda grafică și metoda statistico-economică.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că conceptul „economia verde” nu substituie
dezvoltarea durabilă, dar se recunoaște tot mai mult interconexiunea dintre durabilitate și economia
verde. Disponibilitatea resurselor de apă este crucială pentru asigurarea dezvoltării economice și
reprezintă cheia pentru atingerea obiectivelor economiei verzi. În Republica Moldova se atestă o
descreștere lentă a volumului de apă utilizată de entități datorită contorizării și creșterii tarifelor, pe
când volumele consumate în industrie și agricultură au rămas practic constante. Nesemniﬁcativ s-au
redus pierderile de apă (circa 9%).
Ecosistemele forestiere din Moldova ocupă 379,5 mii ha (11,2% din teritoriul țării). Suprafața
totală acoperită de păduri este în creștere. În poﬁda creșterii suprafeței totale acoperite cu pădure,
gradul de împădurire a țării rămâne practic constant în ultimii cinci ani.
Resursele de sol sunt esențiale pentru producerea produselor alimentare, protecția
ecosistemelor și a diversității biologice. Agricultura ecologică asigură dezvoltarea durabilă a
sectorului agrar și a marcat o creștere semniﬁcativă în suprafețe în anii 2010-2018. În aceste
circumstanțe, ținta de a extinde terenurile pentru agricultura ecologică de la 1,9% din terenurile
agricole, în anul 2011, la 3,9% în 2019, nu a fost atinsă și va fi nevoie de politici cuprinzătoare și
mecanisme de suport pentru a atinge ținta de 20% până în anul 2020.Numărul agenților economici
care practică agricultură ecologică în Republica Moldova în anul 2018 au constituit 127 persoane.
În anul 2018 numărul agenților economici înregistrați în agricultura ecologică s-a micșorat cu
20,62% față de anul 2010, însă față de anul 2017 are o tendință ascendentă cu 58,75%.
În Republica Moldova accentul s-a pus pe energia verde și eco-tehnologii pentru dezvoltare
durabilă în agricultură. Principalele eco-tehnologii utilizate sunt „tehnologiile verzi” (68,6%),
instrumentele de monitorizare a mediului sunt utilizate de 13,1% din beneficiari, dintre care 9,5%
folosesc tehnologii cu „procese curate”, 9,5% – tehnologii de management al deșeurilor, 6,6% –
”tehnologii de control al poluării” și 2,2 % – materiale de construcție ecologice.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor recomandări: sporirea eficienței
energetice, ceea ce înseamnă implementarea unor măsuri care ar permite optimizarea relației dintre
cantitatea de energie consumată și produsele/serviciile obținute; reducerea consumului de energie;
reducerea poluării și a emisiilor de carbon; elaborarea unei baze solide pentru eco-inovații prin
dezvoltarea unei „personalități naționale ecologice”, prin intermediul educației în domeniul
mediului și prin sporirea conștientizării cetățenilor asupra problemelor ecologice.
Conducător științific – dr., conf.univ., Moroi Elena
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CZU: 631.15(478)
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: КОНТРОЛЬ УРОВНЯ И
ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ РОСТА
КУМПЫТА ЮРИЙ
Студент 3 курса, специальность Общая Экономика, ГАУМ
Представленные результаты работы помогают нам дать чёткую оценку уровню
развития АПК Республики Молдова, а также выявить перспективы развития именно отрасли
сельского хозяйства, которая сегодня является одной из ведущих отраслей нашей страны.
Целью исследования является определение конкурентоспособности предприятий
Республики Молдова на мировой арене, а также выявление сильных и слабых сторон в этом
плане.
Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие методы: политика
повышения заработной платы в данной отрасли, реструктуризация и модернизация обьектов
предназначенных для производства с целью повышения занятости населения в данной
отрасли, приобретение необходимого оборудования и техники для повышения
производительности труда.
В результате исследований было определено, что страна обладает достаточно богатым
природным потенциалом для развития отрасли, но именно уровень механизации оставляет
желать лучшего, страна слабо оснащена технически чтобы производить продукцию
соответствующую международному стандарту качества.
Результаты исследований позволили сформулировать следующие выводы и
рекомендации: Республика Молдова обладает необходимыми ресурсами для развития
сельского хозяйства и его конкуренции на мировой арене. Однако, анализируя
конкурентоспособность аграрных предприятий страны, определены главные проблемы
отрасли. Только проведя политику реструктуризации и модернизации отрасли можно
добиться повышения эффективности сельского хозяйства. Минимизировав риски
производства можно получить наибольшую отдачу. Это требует больших затрат, поэтому
здесь необходимо привлечение инвестиционного капитала, который будет иметь быстрый
срок окупаемости при производстве качественной продукции отвечающей стандартам
международного качества.
Научный руководитель – dr.,conf.univ. Todorova Liudmila
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UDC: 658
RISKS IN THE FIELD OF THE ENTERPRICE
DARIA SARNYTSKA,
Accounting and Financial, Nikolaev National Agrarian University
MAXIM FILISHIN,
Kiev National Academy of Accounting, Statistics and Auditing
NATALIA HOLESTIAKOVA,
European Institute of Continuing Education
With the gradual development of market relations, business activity takes place in conditions
of growing uncertainty. It is the uncertainty of the external and internal environment that forces the
entrepreneur to take risks, which can lead to both benefits and losses.
According to the results of the research, the article presents the definition of the essence of
the risk category as a unity of three parties - risk as a phenomenon, risk of the enterprise as a whole
and risk of the sphere of activity of enterprises. The concept of risk management in business as a
system is defined by targeted measures aimed at identifying and assessing the scale of the whole set
of risks that affect the activities of the enterprise, in order to develop mechanisms to counteract their
possible negative impact.
The purpose of this work is to study the process of risk management of enterprises, to
identify the main risks that negatively affect the activities of organizations, as well as to develop
recommendations for their optimal management.
In accordance with this goal, the main objectives of this research are:
- consider the essence of economic categories "risk", "risk management";
- consider the risk management mechanism at the enterprise;
- to determine the basic principles of risk management in the enterprise.
Risk is the probability that an enterprise will lose part of its resources, lose income or incur
additional costs as a result of carrying out certain production and financial activities.
Risks should be high on business owners. They are most interested in identifying all risks,
developing and implementing a risk management program.
The process of risk management in the justification of business decisions includes the
implementation of the following actions: risk management planning; risk identification; qualitative
risk assessment; quantitative assessment; risk response planning and monitoring and risk control.
To improve the risk management system it is necessary:
1. Integrate risk assessment into strategic and operational processes.
2. Introduce effective analytical methods and early warning methods.
3. Improve the measurement and monitoring of specific risks.
Scientific advisor-doctor of Economics, professor, head of the Department of Accounting
and Taxation,Dubinina Marina
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CZU: 331.1(478)
EFECTELE FORMĂRII COMPETITIVITĂȚII CAPITALULUI UMAN ÎN REPUBLICA
MOLDOVA
DUBCEAC VASILE
masterand an. 1, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la analiza competitivității capitalului uman pe piața muncii.
Calitatea capitalului uman, în mare măsură, influențează nivelul și calitatea ocupării.Problema
calității capitalului uman este calificată drept una din cele mai importante și stringente, urmărinduse în mod special îmbunătățirea calității studiilor în vederea reducerii decajului dintre necesitățile
pieței muncii și oferta educațională.
Scopul cercetărilor este analiza efectelor formării competitivității capitalului uman în
Republica Moldova. Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
аbоrdаrеа соnсерtului privind capitalul uman, analiza capitalului uman în Republica Moldova;
argumentarea măsurilor de prevenire a exodului și menținerii capitalului uman din Republica
Moldova. Cercetările au fost realizate în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica
Moldova. Au fost folosite următoarele metode de cercetare: analiza, compararea, metoda statisticoeconomică.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că în anul 2018 valoarea IDU pentru Republica
Moldova a constituit 0,711— ceea ce a plasat țara în categoria de dezvoltare umană înaltă –
poziționând-o pe locul 107 din 189 de țări și teritorii. În perioada 2015–2018, speranța de viață la
naștere în Republica Moldova a crescut cu 0,3 ani, media anilor de școlarizare a rămas constantă.
VNB pe cap de locuitor în Republica Moldova a crescut cu circa 13,28 % în perioada 2015–2018.
Oferta de muncă, pe lângă procesele demografice și cele migratorii, este influențată și de
procesele de educație și formare profesională. În perioada analizată numărul absolvenților cu studii
superioare au o tendință descendentă. Numărul lor s-a micșorat cu 3744 persoane.
Lipsa ocupării productive generează repercusiuni adverse și asupra calității vieții umane. Cu
toate că pe parcursul perioadei de referință veniturile populației au crescut, situația la acest capitol
rămâne destul de incertă. În anii 2014–2018 ponderea populației situate sub pragul sărăciei relative
a variat, iar începând cu anul 2016 a înregistrat o scădere continuă. Astfel, acest indicator a scăzut
de la 18,2 procente în anul 2014 până la 17,2 în anul 2018.
În anul 2018, cheltuielile totale pentru forța de muncă la nivel național reprezentau 30% din
PIB, în creștere față de 28% în 2014-2015, dar sub nivelul din 2011-2012. Ponderea salariilor în
PIB este foarte mică în Republica Moldova în comparație cu țările din Uniunea Europeană, în care
media este de 48%.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor recomandări: consolidarea
creșterii economice pe termen lung și crearea locurilor noi de muncă, creșterea gradului de
competitivitate a Republicii Moldova pe piața internațională, din perspectiva costurilor forței de
muncă, mobilității, calificării profesionale și capacității de adaptare a resurselor umane la
imperativele unei piețe flexibile a forței de muncă; alinierea la standardele europene cu privire la
dezvoltarea economică și umană și asigurarea de către stat a garanțiilor minime cetățenilor țării.
Conducător științific – dr., conf.univ., Moroi Elena
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CZU: 331.2(478)
ПОЛИТИКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РМ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ В ЕС.
ИНДЕКСАЦИЯ ДОХОДОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМОЙ.
ГЕЛАН АННА
Студентка 3 курса, факультет Экономика, ГАУМ
Представленные результаты относятся к зарплатной политике Республики Молдова.
Цель исследования: сделать вывод по изменениям зарплатных и пенсионных выплат
за время интеграции Молдовы в Евросоюз.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие цели:
● проанализировать изменения зарплатной политики в Молдове за период с 20152021год;
● проанализировать изменения пенсий в Молдове за период с 2015-2021 год;
● найти и исследовать информацию о последних изменениях в зарплатной политике
Молдовы.
Исследования проводились онлайн. Использовались следующие методы:
экономическое наблюдение, экономическая индукция, построение экономических гипотез,
исторический анализ экономических явлений.
Основа полученных результатов была отслежена благодаря банку статистических
данных Республики Молдова.
Результаты исследований позволили сформулировать следующие выводы и
рекомендации: За время интеграции Республики Молдова в Евросоюз наблюдается
увеличение зарплат и пенсий. Начиная с 2014 года средняя заработная плата по стране в
номинальном выражении увеличивалась ежегодно более чем на 10%. Высокая инфляция,
однако, привела к тому, что реальный рост был незначительным вплоть до 2016 года. Уже
после 2016 года на фоне уменьшения темпов роста цен рост зарплат заметно отразился на
благосостоянии населения – темпы реального роста составили, например в 2018 году, 9%.
Вопреки повышению в последние годы, зарплаты в Молдове остаются на самом
низком уровне по Европе. Несмотря на то, что заработная плата, выраженная в евро, выросла
на 66% с 2011 года по 2018 год, среднегодовой рост за последние 4 года составил 10%.
Брутто-зарплаты в Молдове остались на 44% меньше, чем в стране ЕС с самыми низкими
зарплатами – в Болгарии. Средняя заработная плата по-прежнему наполовину меньше, чем в
Румынии. В среднем работник в Германии получает в месяц столько же, сколько работник в
Молдове получает за год. Такой большой разрыв не может быть преодолен повышением
зарплат на несколько процентных пунктов. Более того, нынешний темп роста зарплат
углубляет разрыв по зарплате между Молдовой и западными странами.
Научный руководитель – ассист.универ. Фиштик Мария
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CZU: 339.138 (100)
DEVELOPMENT OF DROPSHIPPING IN THE MODERN WORLD
KUHLYAR ANNA,
Faculty of Accounting and Finance, Mykolayiv National Agrarian University.
Modern global marketing provides the opportunity to serve customers regardless of the
distance and the availability of developed retail infrastructure. This circumstance affects the system
of product promotion and customer service, even for small companies with limited primary
resources, opening up new opportunities in the development of consumer markets. Due to this,
significant prospects for regional economic development and organization at a new level are opened
through the dropshipping system, which takes into account the interests not only of large companies
but also of small private entrepreneurs and specific consumers.
According to research by the International Center for Internet Trade Allbiz, 78% of small
businesses consider social networks to be an effective customer acquisition channel, and 50% of
companies already have their pages. One-third of respondents use social networks to raise
awareness of their product among potential customers, 28% - to communicate with customers, just
as many are convinced that they receive a new sales channel. And 7% of entrepreneurs believe that
with the help of social networks they will be able to interest customers to make new purchases.
Media development is an important aspect that allows a drop shipper to attract more
customers through social media. The global pandemic and the implementation of lockdown in most
countries of the world have shown how relevant online shopping is.
The main platform for such a model is the cooperation between the supplier of the goods and
its seller in order to make a profit. There are many positive aspects to running a business that makes
dropshipping a popular and sought-after way of selling. Getting a stable income while working
under the dropshipping scheme, does not derive from renting retail space, solving problems with
warehouse stocks and having your own logistics database. The necessary tool for selling goods is
just Internet access and means of implementation.
Needless to say, the supplier, agreeing on such cooperation, expands the geography of his
sales. The intermediary does not risk being left with unsold goods in stock. While the customer can
purchase the product from a seller he trusts.
Nowadays, the most successful work of dropshipping is in Western countries. As for Ukraine,
the current scheme is focused on the purchase of goods from abroad and its distribution in the
country. It stems from the fact that the purchase of goods is made in foreign currency and therefore
is more profitable for the dropshipper when calculating profits.
Conclusions. The spread of dropshipping worldwide is due to some benefits achieved by
participants of this process. Like any activity, such cooperative scheme has both positive and
negative aspects. We found that this business model is quite relevant in nowadays’ economic
environment. The positive point is that consumer demand was focused on Ukrainian marketplaces.
This is due to several reasons, among which are the convenience and availability of delivery within
the country.
Scientificadvisor - Doctor of Economics, Associate Professor of the Department of Finance,
Banking and InsuranceLunkinaTеtiana
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CZU: 338.24(478)
ANALIZA ACTIVITĂȚII ZONELOR ECONOMICE LIBERE
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
MOROI ALEXANDRA
studenta an. 1, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la analiza zonelor economice libere în Republica Moldova,
carereprezintă instrumente eficiente de dezvoltare regională și de atragere a investițiilor.Scopul
creării ZEL este dezvoltarea social economică a anumitor teritorii ale țării prin atragerea
investițiilor, implementarea tehnicii și tehnologiilor moderne, dezvoltarea producției destinate spre
export, aplicarea experienței avansate în domeniul producției și a managementului și crearea
locurilor de muncă.
Scopulcercetărilor constă în analiza activității zonelor economice libere în Republica
Moldova. Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: аbоrdаrеа
соnсерtului privind zonele economice libere, studiеrеа eficienței zonelor economice libere, analiza
activității și caracteristica zonelor economice libere din Republica Moldova; analiza activității
investiționale în cadrul zonelor economice libere,relatarea problemelor și perspectivelor zonelor
economice libere în Republica Moldova. Cercetările au fost realizate în baza datelor Biroului
Naţional de Statistică din Republica Moldova pe anii 2015-2018. Au fost folosite următoarele
metode de cercetare: analiza şi sinteza, metoda grafică şi metoda statistico-economică.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că contribuția zonelor economice libere la
dezvoltarea economiei naționale înregistrează, în mare parte, o dinamică ascendentă. Astfel, peste
18% din producția industrială a țării în anul 2018 a fost generată de producția produsă în cadrul
zonelor economice libere. Activitatea de bază a rezidenților zonelor economice libere naționale se
referă la producerea producției industriale. Prin urmare, circa 13,5% din salariații antrenați în
industria națională sunt angajați în cadrul rezidenților zonelor economice libere. Salariul mediu
lunar al unui angajați din cadrul rezidenților zonelor economice libere în anul 2018, a fost mai mare
decât salariul mediu din sectorul real al economiei naționale cu circa 11,3%
Unul din scopurile principale ale creării zonelor economice libere este atragerea investițiilor
în economia națională. Deși ponderea investițiilor realizate în cadrul zonelor economice libere din
total investiții în active imobilizante realizate în economia națională dețin o pondere semnificativă
(circa 27,9%), totuși față de anul precedent ponderea s-a diminuat cu circa 1,79 p.p.
În prezent, mișcarea intensivă a capitalului și a tehnologiilor creează premise de accelerare a
activității comerciale internaționale pentru țările cu economie în tranziție și în curs de dezvoltare.
Exporturile realizate de către rezidenții zonelor economice libere în anul 2018, înregistrează o
pondere de circa 20,8% din exporturile totale ale țării. În comparație cu perioada similară a anului
precedent, acest indicator denotă o creștere de circa 7,26 p.p.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor recomandări: stabilirea unor
scopuri bine determinate de creare a ZEL (stimularea producției, exportului și a tehnologiilor hightech) și diferențierea condițiilor de plasare a investițiilor, elaborarea politicilor de dezvoltare a ZEL
trebuie sa fie strâns legată de politicile de creștere economică regională și a ramurilor prioritare din
regiunea respectivă, diversificarea facilităților în funcție de regiunile în care se plasează ZEL,
sistemul de gestionare eficientă a ZEL trebuie să fie organizat atât la nivel macroeconomic cât și la
nivel de administrare a zonei economice libere.
Conducător științific – dr.,conf. univ. Moroi Elena
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CZU: 338.22(478)
CONTRIBUŢIA ANTREPRENORILOR AUTOHTONI ÎN DEZVOLTAREA
ECONOMICĂ A REPUBLICII MOLDOVA
MOROI CRISTIAN
student an. 1, Facultatea Trafic auto, CET
Rezultatele prezentate se referă la evaluarea contribuției antreprenorilor autohtoni în
dezvoltarea economică a Republicii Moldova.Antreprenoriatul este considerat de pretutindeni o
forță motrică a economiei naționale, întreprinderile mici și mijlocii reprezentând piatra de temelie a
durabilității și sustenabilității dezvoltării acesteia.
Scopul cercetărilor este de a analiza contribuția întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea
economică a Republicii Moldova. Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele
obiective: abordarea conceptului de antreprenoriat, evaluarea dinamicii și structurii întreprinderilor
mici și mijlocii în economia națională, analizarea eficienței economice a întreprinderilor mici și
mijlocii în Republica Moldova. Cercetările au fost realizate în baza datelor Biroului Naţional de
Statistică din Republica Moldova pe anii 2015-2019. La baza cercetării au stat metode științifice de
cercetare ca: inducția, deducția, analiza, sinteza, analiza comparativă; prezentarea grafică și tabelară
a materialelor cercetării.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că întreprinderile mici și mijlocii creează
aproximativ două treimi din totalul locurilor de muncă. Contribuția întreprinderilor mici și mijlocii
la PIB este de circa 35 la sută în țările în curs de dezvoltare și de 50 la suta în țările dezvoltate. În
dezvoltarea economiei Republicii Moldova întreprinderile mici și mijlocii dețin un rol important,
ponderea lor la formarea PIB în anul 2019 a constituit 32%. În anul 2019 numărul întreprinderilor
mici şi mijlocii a constituit 55,9 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,6% din numărul total de
întreprinderi. Numărul persoanelor care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de
referință a constituit 335,8 mii, deținând 61,6% din numărul total de persoane al întreprinderilor.
Veniturile din vânzări (mil. lei) în anul 2019 în comparație cu 2018 la toate categoriile de
întreprinderi cresc, întreprinderile mici și mijlocii înregistrează o creștere a veniturilor din vânzări
cu 9,14% față de 2018 și cu 14,42% față de 2017. Evoluția veniturilor din vânzări generate de
întreprinderile mici și mijlосii din Rерubliса Mоldоvа în cadrul desfășurării activității în
principalele sectoare economice pentru ultimii cinci ani are о tendință ascendentă. În particular,
ritmul creșterii veniturilor din vânzări în perioada analizată constituie 166,03%. Suma profitului
obținut de întreprinderile mici și mijlосii în anul 2019 а constituit 12386 mil lei sau cu 1166,6 mil
lei mai mult față de anul 2018 și cu 1817,1 mil lei mai mult față de anul 2017.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor recomandări: stimularea înființării,
dezvoltării și creșterii performanțelor întreprinderilor mici și mijlocii, ținând cont de specificul lui și
de exigențele ce decurg din presiunile concurențiale pe piețele UE și pe piețele globale, creșterea
cotei și ponderii de piață a întreprinderilor mici și mijlocii, în condițiile lărgirii pieței interne și
îmbunătățirea oportunităților de acces a acestora pe piețele externe, subvenționarea inovării, înnoirii
tehnologice și îmbunătățirii investiționale în întreprinderile mici și mijlocii, consolidarea
întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor lor, în rând cu stimularea
inițiativelor și susținerea intrării pe piață a întreprinderilor nou create prin prisma perfecționării și
facilitării la obținerea resurselor financiare la condiții favorabile
Conducător științific – lect. univ.,Moroi Aliona
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CZU: 631.16:636
PROGNOZAREA COSTURILOR ÎN DOMENIUL SECTORULUI ZOOTEHNIC AL
REPUBLICII MOLDOVA
MUNTEANU DANIELA
Studentă an. 3, ciclul I, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele expuse aferente studiului cu privire la fundamentarea deciziilor sau prognozării
pe viitor a costurilor în domeniul sectorului zootehnic al Republicii Moldova, necesită studierea
eficienţei economice a producerii produselor zootehnice, inclusiv şi a rezervelor de sporire, cere
identificarea legităţilor cauzale dintre factorii care influenţează asupra indicatorilor rezultativi.În
acest fel legăturile dintre indicatorii rezultativi şi factorii ce influenţează la eficienţa producţiei în
domeniul sectorului zootehnic pot fi reunite în analiza regresiei şi corelaţiei. Aici se studiază
dependenţa dintre o variabilă (caracteristică) rezultativă y şi una sau mai multe variabile
(caracteristici) independente x.
Scopul cercetărilor constă în studiul menţinerii creşterii economice în condiţiile unor resurse
limitate, care presupune creşterea continuă a eforturilor de cercetare ştiinţifică, organizare,
implementare a tehnologiilor avansate, calificare. Creşterea economică prezintă efectul economic
obţinut în rezultatul economic al combinării şi utilizării factorilor de producţie, are importanţă atât
din punct de vedere al necesităţilor care trebuie satisfăcute, cât şi al aprecierii eficienţei utilizării şi
combinării optime a factorilor de producţie.
Cercetările au fost realizate în componența departamentului „Economie, marketing și științe socioumane”. Ca obiect de studiu au fost cercetate 140 întreprinderi agricole ale unităţilor administrativteritoriale din Republica Moldova. Atingerea scopului și a sarcinilor a fost posibilă prin aplicarea metodei
de observare statistică directă,metodei regresiei şi a corelaţiei statistice.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că creșterea suinilor reprezintă un sector al ramurii
zootehnice în cadrul economiei naționale. Sectorul de creștere a suinilor autohton la moment
reprezintă un șeptel de circa 397 mii capete. Doar 51% din șeptel sunt în sectorul corporativ,
cealaltă jumătate se regăsește în gospodăriile casnice.Pentru o dezvoltare durabilă a sectorului este
necesar și o competitivitate a producției, ceea ce presupune și un nivel al costurilor competitiv, dar
și identificarea căilor de reducere al costurilor și sporire a nivelului rentabilității producției.
În cazul modelului matematic de studiere a nivelului costului unitar au fost incluşi următorii
factori: X1 – costuri privind retribuirea muncii, inclusiv contribuții de asigurări sociale de stat
obligatorii, X2 - costurile furajelor, X3 - costurile medicamentelor de uz veterinar. În rezultatul
prelucrării informaţiei, putem afirma că nivelul costului unitar al producţiei de carne este influenţat
preponderent de costurile privind retribuţia muncii şi costurile medicamentelor de uz veterinar. Prin
urmare, eforturile crescătorilor de porci trebuie să fie orientate spre reducerea acestor costuri.
Totodată, autorii au analizat nivelul rentabilităţii aplicând acelaşi model al regresiei liniare multiple.
Ca variabilă dependentă a fost determinat nivelul de rentabilitate, iar ca variabile independente –
profitul în calcul la 1 q de producţie şi costul 1 q de producţie. S-a constatat, că reieşind din
tendinţele actuale ale ramurii de creştere a suinilor la carne, a cerinţelor tehnologice, de
comercializare, particularităţile de producere şi a calculelor prezentate mai sus se propune modelul
economic de obţinere a rentabilităţii de 25 %.
Astfel, putem concluziona că pe piața internă este necesar să se stabilească un echilibru la
prețul mărfii între producătorii agricoli, procesatori și comercianții angro și cu amănuntul, reieșind
din eficiența fiecărui participant. Actualmente, prețul de comercializare a cărnii în masă vie la
fermele de porci constituie 32-35% din cel al produsului final. Cele mai mari venituri revin
procesatorilor și intermediarilor care operează în sector din contul adaosului comercial pe care îl
atribuie la produsele din carne.
Conducător științific – dr.,conf. univ. Chișlaru Angela
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CZU: 339.5
ESTIMAREA TENDINȚELOR COMERȚULUI INTERNAȚIONAL
NEGRITU ADRIANA
Studenta an. 3, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la analiza comerțului internațional, importanța căruia constă
în faptul că contribuie la modificarea structurii materiale a Produsului total Brut, ritmurilor de
creștere a Produsului Intern Brut și volumului valoric al acestuia. Comerțul internațional a devenit
unul dintre factorii determinanți ai creșterii economice și soluționării problemelor sociale ale
populației fiecărei țări.
Scopul cercetărilor constă în estimarea tendințelor comerțului internațional al Republicii
Moldova. Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: studierea
aspectelor teoretico-metodice cu privire la comerțul internațional; analiza dinamicii și structurii
comerțului internațional în economia națională; argumentarea direcțiilor de dezvoltare a comerțului
extern al Republicii Moldova. Cercetările au fost realizate în baza datelor Biroului Naţional de
Statistică din Republica Moldova pe anii 2015-2019. Au fost folosite următoarele metode de
cercetare: analiza, compararea, metoda grafică și metoda statistico-economică.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că exporturile de mărfuri realizate în ianuarienoiembrie 2019 au înregistrat o valoare de 2561 mil. dolari SUA, mai mult cu 73,7 mil. dolari
comparativ cu ianuarie-noiembrie 2018, iar importurile – 5301,9 mil. dolari, mai mult cu 61,1 mil.
dolari. În termeni nominali exporturile s-au majorat cu 3,0%, iar importurile – cu 1,2%.
Decalajul în evoluția exporturilor și importurilor a determinat acumularea unui deficit al
balanței comerciale de 2740,9 mil. dolari, înregistrând o ușoară diminuare de 0,5% (12,5 mil.
dolari) față de cel înregistrat în ianuarie-noiembrie 2018. În cadrul comerțului exterior pe grupe de
țări, s-a atestat majorarea deficitului balanței comerciale în raport cu țările UE în proporție de 8%,
iar cu țările CSI și cu celelalte țări ale lumii a fost înregistrată o diminuare cu câte 4,5%.Gradul de
acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2019 a constituit 57,2%, față de 54,4%
înregistrat în ianuarie-februarie 2018.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 2,0 miliarde dolari SUA (71,9% din total
exporturi), fiind în creștere cu 7,9% față de anul 2018, care a contribuit la majorarea pe total
exporturi cu 5,4%.
Valoarea importurilor de bunuri efectuat de Republica Moldova în ianuarie-februarie 2019 a
constituit 831,8 mil. dolari, cu 3,7% mai mult față de ianuarie-februarie 2018. Valoarea importurilor
s-a majorat în țările Uniunii Europene cu 0,2 mil. dolari (+0,1%), în țările CSI – cu 27,2 mil. dolari
(+13,7%), iar în alte țări – cu 2,5 mil. dolari (+1,2%).
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor recomandări:performanțele
viitoare la export a Republicii Moldova să se bazeze pe avantajele competitive, pe dezvoltarea
capacității și competenței sectorului de export și pe crearea unei economii care să poată să se
dezvolte în condiții de liber schimb într-o piață din ce în ce mai globalizată; identificarea
sectoarelor și entităților cu potențial de export, susținerea structurilor economice în procesul de
cooperare și asociere cu producătorii străini; diversificarea, lărgirea ofertei de export, crearea unei
rețele mai puternice, eficiente și formalizate de export care va depăși mai repede constrângerile de
competitivitate, percepută pozitiv atât de exportatori cât și de entitățile interesate.
Conducător științific – dr.,conf. univ. Moroi Elena
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CZU: 338.1:37(478)

IMPACTUL NIVELULUI DE EDUCAȚIE ȘI ȘTIINȚĂ ASUPRA CREȘTERII
ECONOMICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
PALADE SERGIU
Студент 3 курса, специальность Общая Экономика, ГАУМ
Образование в Молдавии является в основном государственным. По Конституции
Республики Молдовы образование является обязательным с 7 лет; государственное
образование бесплатно. Ответственность за развитие системы образования в стране
возложена на Министерство просвещения Республики Молдова.
Недостатки системы образования в Молдове:
1.Проблема: огромным минусом в образовании в республике Молдова является то что,
учебная программа часто не совпадает с финансовыми возможностями учебного заведения.
Решение: пересмотреть план и требования учебной программы, адаптировать её под
финансовые возможности учреждений и максимально интергрировать систему с
современными достижениями науки.
2.Проблема: значительным недостатком системы образование в стране является то, что
система образование практически абсолютно не направленно на социальные и
экономические нужды страны. Система образования максимально стандартизировано под
международные нормы, но проигнорированы внутренние потребности. Такой недостаток
сглаживают колледжи и профессиональные школы, но как правило в 95% случаев туда идут
учится люди с не самым большим желанием развиваться, и как следствие в результате такой
политике за 30 лет в стране образовался критический недостаток действительно хороших
специалистов. И следовательно, это возможно одна из причин крайне низкого уровня
промышленности в стране, что и привело к ничтожному уровню экспортного потенциала
страны, что в свою очередь ровно бедность. Решение: интегрировать в школьную систему
образования азы ряда важных профессий для того, чтобы после окончания школы у
выпускников был более осознанный выбор профессии и уже имелись некоторые зачатки
профессиональных навыков.
3.Проблемы: огромными недостатками обладают и высшие учебные заведения: 1)
Одним из недостатков является крайне низкий процент применения теоретических знаний на
практике. И как следствие низкий уровень теоретических знаний и практически нулевой
уровень практических навыков. 2) Явный недостаток профессоров, получивших свои знания
и навыки работая в той сфере, которой преподают. В результате чего больше похоже на то,
что в университетах Молдовы студентов учат, учить других студентов учить своей
специальности. 3) Ну и минусом можно назвать недостаточно гибкую систему получения
образования в университете. Решение: 1) сделать больший упор на применения
теоретических знаний на практике; 2) параллельно со стандартными профессорами
привлекать к передачи опыта реальных предпринимателей даже если у них нет нужного
документа об окончании университета; 3) сделать более широкие возможности получения
университетского образования и не ограничиваться только очной и заочной системами.
Научный руководитель – dr.,conf.univ. Todorova Liudmila
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CZU: 633.85:581.9(100)

CARACTERISTICA ȘI AMPLASAREA GEOGRAFICĂ
A CULTURILOR OLEAGINOASE PE PLAN MONDIAL
RUSS CĂTĂLINA
studenta an. 1, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la caracterizarea producerii mondiale a culturilor oleaginoase,
precum și produsele obținute din acestea (uleiul). Scopul cercetărilor este de a descrie
caracteristicile culturilor oleaginoase, precum și analiza principalelor producători mondiali a
culturilor oleaginoase. Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
specificarea aspectelor biologice a plantelor oleaginoase și importanța acestora precum și piața
mondială de producere a culturilor. Cercetările au fost realizate în baza datelor FAO, s-au folosit
așa metode de cercetare ca:inducția și deducția, analiza și sinteza, grafică, etc.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că producerea culturilor oleaginoase pe plan
mondial are o importanță esențială pentru populația mondială. Plantele oleaginoase reprezintă
plante din care se obțin uleiuri, ce se extrag din semințe, fructe, rădăcini și frunze. Pe plan mondial
cea mai mare producere de uleiuri se obțin din soia, rapița, floarea soarelui și arahidele. Soia este
principala plantă oleaginoasă după volumul producției. Ea este bogată în fosfați și săracă în glucide,
are o valoare nutritivă semnificativă datorită proteinelor, grăsimilor și vitaminelor pe care le
conține. Totodată este planta cu cea mai mare importanță economică pentru alimentația umană,
industrie și hrana animalelor. Soia poate fi folosită în scopul prevenirii cancerului; în tratamentul
bolilor cardiovasculare; pentru îmbunătățirea apărării imune etc. Rapița se cultivă pentru semințe
din care se obține ulei, ce este utilizat în alimentație și în industrie pentru fabricarea
biocombustibilului. Uleiul are un gust amar din cauza nivelului ridicat de acizi. Floarea-soarelui
este bine cunoscută pentru folosirea semințelor și a uleiului.Uleiul de floarea-soarelui este
considerat unul dintre cele mai bune uleiuri vegetale, având un conținut scăzut de grăsimi saturate și
colesterol și un conținut ridicat de vitamine. După procesul de industrializare și obținerea uleiul,
rămân șroturile, utilizate în hrana animalelor.Arahidele conţin cantităţi mari de vitamina B3,
vitamina E şi zinc, ce este important pentru dezvoltarea proteinelor şi pentru regenerarea ţesuturilor.
Din boabele de arahide se poate extrage ulei care este folosit în alimentația omului sau la fabricarea
margarinei, untului, pâinii, etc.Turtele şi şroturile de arahide constituie un nutreţ concentrat deosebit
de valoros pentru hrana animalelor.
Analizînd piața mondială a culturilor oleaginoase se poate observa că conform datelor FAO
recolta globală a principalelor culturi oleaginoase în perioada anilor 2015-2019 s-a majorat
semnificativ de la 464 mln.tone (a.2015) pînă la 586 mln.tone (a.2019). Totodată analizînd structura
culturilor oleaginoase s-a constat că ponderea cea mai mare de 61% din producția mondială revine
soii, principalii producători fiind Brazilia, SUA, Argentina, India și China. O pondere de 12% din
producția mondială revine rapiței, principalii producători fiind Canada, India, China, statele U.E. și
Australia. O pondere de 9% revine florii soarelui, principalii producători fiind Ucraina, Rusia,
Argentina, China și România. Cîte 7% revine producerii de arahide și bumbac și mai puțin de 4%
revin altor culturi oleaginoase.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări: se poate
menționa că plantele oleaginoase au un rol important, deoarece din ele se obțin uleiuri vegetale
utilizate atît în alimentația omului, cît și alte domenii ca industria săpunurilor, vopselelor, industria
de cosmetică și farmaceutică, etc. Aceste uleiuri reprezintă o formă concentrată de energie, cu o
putere calorică ridicată, comparabilă cu cea a grăsimilor animale. Turtele și șroturile rezultate în
urma obținerii uleiului sunt utilizate în hrana animalelor, fiind bogate în proteină (30-55%), grăsimi
și vitamină. În ultima perioadă se observă o tendință de creștere a producției mondiale de
principalele culturi oleaginoase.
Conducător ştiinţific – dr.,conf. univ. Nazar Nadejda
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CZU: 658.153.2:334.732
APRECIEREA ECHILIBRULUI FINANCIAR PRIN PRISMA FONDULUI DE RULMENT
ȘI A RATELOR FINANCIARE ÎN ENTITĂȚILE AGRICOLE
SANDU VALERIA
Studentă an. 2, ciclul II, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la aprecierea echilibrului financiar prin prisma fondului de
rulment și a ratelor financiare în entitățile agricole.
Scopul cercetărilor este de a evalua starea entității analizate în aspectul riscului de
insolvabilitate și a identifica metodele de reducere a acesteia pentru evitarea falimentării entității.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: calculul și analiza
ratelor de lichiditate, determinarea indicatorilor de solvabilitate, analiza fondului de rulment și
aprecierea riscului de faliment, formularea concluziilor și elaborarea recomandărilor.
Cercetările au fost realizate la Departamentul Economie, marketing și științe socio – umane în
baza datelor SRL ”Casmerlin” din r. Rîșcani, satul Nihoreni. În calitate de metode de cercetare au
fost utilizate: analiza, sinteza, inducția, deducția, metoda tabelară, metoda ratelor.
În baza rezultatelor obținute am constatat că societatea se află în insolvabilitate deoarece
lichiditatea curentă se modifică negativ de la o perioadă la alta cu 0,41 puncte ceea ce nu se
încadrează în limitele stabilite și entitatea nu-şi poate onora datoriile curente.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări:
Echilibrul economico-financiar al unei întreprinderi, ca expresie a corelațiilor dintre
lichiditatea activelor si exigibilitatea capitalurilor care au asigurat finanțarea lor, constituie o
premisă dar și o consecință a desfășurării normale a activității întreprinderii, în conformitate cu
obiectul său. În sistemul analizei financiar-patrimoniale, analiza aptitudinii întreprinderii de a fi
solvabilă şi de a învinge riscul de faliment ocupă un loc central. Orice dereglare privind achitarea
obligațiilor generează prejudicii şi necesită o corectură urgentă. Totodată, echilibrul financiar este
un imperativ absolut, adică nu poate fi omis sub nici o motivație. În practica economică, se poate
concepe ca o întreprindere care cunoaște o perioadă mai dificilă să renunțe provizoriu la unele
obiective de creștere, obiective economice sau sociale. În schimb, ea nu poate renunța la asigurarea
obiectivului de solvabilitate, care constituie condiția financiară de supraviețuire.
În vederea evitării falimentului, este necesară elaborarea unei strategii de dezvoltare a
entității, care să vizeze: schimbarea managementului neperformant; instituirea unui control
financiar centralizat şi eficient; reducerea cheltuielilor; atragerea de surse suplimentare de finanțare;
elaborarea şi adoptarea unei strategii de consolidare, scopul căreia să constituie obținerea unui profit
pentru o perioadă cît mai îndelungată. Este necesară elaborarea strategiei de dezvoltare pe termen
mediu şi lung a S.R.L. „Casmerlin”, care presupune realizarea unor obiective bine definite, şi
anume introducerea şi aplicarea practicilor internaționale de administrare corporativă şi evaluare a
oportunităților de reorganizare instituțională, estimările privind cererea, tarifele şi aspectele
contractuale, precum şi o bună poziționare a imaginii companiei constituie componente de
importanță majoră ale acestei strategii. Este necesară, de asemenea, aplicarea strategiei financiare,
care vizează creșterea viabilității şi durabilității financiare a S.R.L. „Casmerlin”, restructurarea
structurii activelor, creșterea veniturilor, scăderea costurilor şi îmbunătățirea situației fluxului de
numerar al entității, prin utilizarea eficientă a mijloacelor financiare destinate investițiilor capitale.
Conducător ştiinţific – dr.,conf. univ. Nirean Elena
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CZU: 658.567.3
GESTIUNEA DEȘEURILOR O PROBLEMĂ NAȚIONALĂ ȘI
INTERNAȚIONALĂ
SOROCEAN IRINA
Studentă an. 2, ciclul I, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la studiul cu privire la gestiunea deșeurilor, care la moment
este o problemă nu doar de ordin național, ci și internațional. Dezvoltarea economică nu poate fi
separată de consecințele activității umane asupra mediului. Efectele consumului și utilizării
resurselor, asupra mediului sunt în creștere. O problemă de însemnătate decisivă este aceea a
nivelului și a ritmului dezvoltării economico-sociale. Ca urmare a creșterii economice generale, a
progreselor obținute în toate domeniile vieții economice și sociale, omenirea dispune astăzi de
mijloace tehnice atât de perfecționate, încât consumă cantități imense de resurse naturale
regenerabile și neregenerabile, exploatând tot mai intens factorii de mediu ș modificând natura în
ritm rapid. Fără a impune un control adecvat și conștient asupra acțiunilor sale, omul lasă cale liberă
dezlănțuirii unor dezechilibre economice, cu efecte negative atât asupra calității vieții sale cât și
asupra evoluției biosferei. Devine tot mai evident faptul că, în condițiile unui mediu puternic
degradat și poluat, un standard de viață materială fie el și foarte ridicat își pierde orice sens,
nemaiținând seama de influența negativă a acestui mediu asupra evoluției în perspectivă a
fenomenelor naturale și biologice, asupra creșterii economice înseși.
Scopul cercetărilor constă în studiul gestiunii deșeurilor, care presupune numeroase aspecte tehnice,
dar care mai este influențată și de factori legislativi, socio-culturali, de mediu, economici și de resursele
disponibile. Având în vedere potențialul deșeurilor ca resurse, ca materie primă, dar și amenințările pe care
depozitarea acestora în condiții neconforme le poate avea asupra factorilor de mediu, managementul integrat
eficient al deșeurilor reprezintă o componentă cheie a dezvoltării durabile.
Cercetările au fost realizate în departamentului „Economie, marketing și științe socio-umane”
cu utilizarea datelor BNS al Republicii Moldova. Atingerea scopului și a sarcinilor a fost posibilă
prin aplicarea metodelor de studiu a datelor statistice, metodelor de comparare în timp și spațiu,
analiză și sinteză, generalizare, observația neparticipativă și participativă, etc.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că în ultimul timp se pune tot mai mult problema
gestiunii deșeurilor în contextul economiei circulare, care se traduce prin abordarea separată a
dezvoltării economice şi a consumului de resurse neregenerabile.. Consumăm tot mai mult din
resursele naturale și punem în pericol sistemele de mediu (apa, solul și aerul). Aceasta nu poate
continua la nesfârșit, cu atât mai mult cu cât populația lumii continuă să crească. Protejarea
factorilor naturali se impune astfel ca o cerință fundamentală a continuității vieții economice și
sociale. În Republica Moldova responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor municipale aparține
administrațiilor publice locale, care, în limita resurselor financiare aprobate în acest scop de către
consiliul local pe anul bugetar respectiv, sunt abilitate cu dreptul de a asigura crearea unui sistem
eficient de gestiune integrată a deșeurilor municipale, însă potențialul financiar al acestor autorități
este redus. Eliminarea deșeurilor municipale la moment se realizează exclusiv prin depozitare, de
cele mai multe ori în locuri neautorizate, nesupravegheate și supraîncărcate, care au un impact
negativ enorm asupra mediului și a sănătății populației, prin poluarea apelor de suprafață, a apelor
subterane, a solului, aerului şi a mediului în general, inclusiv prin efectul de seră.
Astfel, putem concluziona că în condițiile creșterii cantităților de deșeuri generate în
contextul unei economii aflate în continuă dezvoltare, demersurile întreprinse în cadrul acestei
lucrări pot contribui la integrarea gestiunii deșeurilor generate în municipiul Cluj-Napoca în cadrul
larg al economiei circulare.
Conducător științific – dr.,conf. univ. Sârbu Olga
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CZU: 347.736:334.732
ESTIMAREA RISCULUI DE FALIMENT ÎN ENTITĂȚILE AGRICOLE
STARȘII MIHAIL
student an. 2, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la analiza și estimarea riscului de faliment în baza
indicatorilor de lichiditate și sovabilitate, precum și în baza metodei scorurilor bazate pe modelul
Altman.
Scopul cercetărilor este de a evalua starea entității analizate în aspectul riscului de faliment și
a identifica metodele de reducere a acestuia în vederea minimizării pierderilor și ievitării
falimentului entității.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: calculul și analiza
indicatorilor de lichiditate, determinarea indicatorilor de solvabilitate, determinarea gradului de
îndatorare a entității, calculul scorului Z după modelul Altman și aprecierea riscului de faliment,
formularea concluziilor și elaborarea recomandărilor.
Cercetările au fost realizate la Departamentul Economie, marketing și științe socio – umane în
baza datelor SRL ”Agro - Tiras”din r. Dubăsari, satul Molovata Nouă. Au fost folosite următoarele
metode de cercetare: analiza, sinteza, inducția, deducția, metoda tabelară, modelul Altman, metoda
ratelor.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că coeficinetul de atunomie al entității analizate
atinge valoarea minimă stabilită (0,5), ceea ce serveşte drept garanţie pentru achitarea tuturor
datoriilor faţă de creditori. Coeficientul de atragere a surselor împrumutate osciliază pe lîngă
limitele stabilite de 0-0,5, însă în anul 2019 aceasta se încadrează în limitele stabilite, ceea ce ne
demonstrează un nivel minim de îndatorare a întreprinderii. Rata solvabilităţii patrimoniale pe
parcursul anilor se majorează, ajungînd în anul 2019 la o valoare de 5,19, ceea ce denotă faptul că
entitatea face faţă obligaţiilor de plată.Analizînd rezultatele după aplicarea modelului Altman,
rezultatul funcţiei este cu mult mai mare decît valoarea 3.3, ceea ce ne demostrează că pe parcursul
anilor 2017-2019 întreprinderea este calificată nonfalimentară, fiind apreciată ca avînd o situaţie
financiară sănătoasă.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări: în
vederea evitării falimentului, este necesară elaborarea unei strategii a întreprinderii, care să vizeze:
schimbarea managementului neperformant; instituirea unui control financiar centralizat şi eficient;
reducerea cheltuielilor; îmbunătăţirea marketingului; atragerea de surse suplimentare de finanţare;
elaorarea şi adoptarea unei strategii de consolidare, scopul căreia să constituie obţinerera unui profit
într-o perioadă cît mai îndelungată; în cadrul acestei strategii trebuie să fie preconizată o cale de
obţinere a unor rezultate favorabil, sarcina strategică pe termen lung trebuie să vizeze o analiză a
direcţiei de dezvoltare a ramurii şi precăutarea unor noi oportunităţi de marketing. Este necesară
elaborarea strategiei de dezvoltare pe termen mediu şi lung a S.R.L. „Agro-Tiras”, care presupune
realizarea unor obiective bine definite, şi anume introducerea şi aplicarea celor mai bune practici
internaţionale de administrare corporativă şi evaluare a oportunităţilor de reorganizare
instituţională, estimările privind cererea, tarifele şi aspectele contractuale, precum şi o bună
poziţionare a imaginii companiei constituie componente de importanţă majoră ale acestei strategii.
Este necesară, de aseenea, aplicarea strategiei financiare, care vizează creşterea viabilităţii şi
durabilităţii financiare a S.R.L. „Agro-Tiras”, restructurarea structurii activelor, creşterea
veniturilor, scăderea costurilor şi îmbunătăţirea situaţiei fluxului de numerar al întreprinderii, prin
utilizarea eficientă a mijloacelor financiare destinate investiţiilor capitale.
Conducător ştiinţific – dr.,conf. univ. Nirean Elena
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CZU: 338.1(478)
ANALIZA DEZVOLTĂRII ECONOMIEI NAȚIONALE ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII
TECLER ANASTASIA
masteranda an. 2, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la identificarea și analiza specificului evoluției economice
din Republica Moldova în condițiile globalizării.Aspectul economic constă în dezvăluirea
proceselor cărora le sunt caracteristice două direcții: - constituirea și consolidarea economiei
naționale ca un tot întreg; - și procesele de dezvoltare a economiei ca un tip “de economie deschisă”
restului lumii, fapt care mult timp a fost ignorat de sistemul centralizat.
Scopul cercetărilor este de a efectua analiza dezvoltării economiei naționale în condițiile
globalizării. Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: аbоrdаrеа
соnсерtului privind globalizarea, analiza dezvoltării economiei naționale, argumentarea direcțiilor
de dezvoltare a economiei Republicii Moldova în condițiile globalizării. Cercetările au fost realizate
în baza datelor Biroului Naţional de Statistică din Republica Moldova pe anii 2015-2019. Au fost
folosite următoarele metode de cercetare: analiza, compararea, metoda grafică şi metoda statisticoeconomică.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că în pofida anumitor dereglări, economia
națională în anii 2012-2019 deține un ritm ascendent. Produsul intern brut a crescut cu 4,8% și a
însumat 155,2 mild. lei în 9 luni 2019. Creșterea prețurilor se accentuează. Rata inflației anuală
(decembrie 2019 față de decembrie 2018) a constituit 7,5%, comparativ cu rata inflației de 0,9%
înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent. Anul 2019 s-a încheiat cu deficit bugetar de circa
3 mild. lei. Sectorul industrial este în creștere cu 2,5%. După trei ani de creștere consecutivă, în anul
2019 sectorul agricol a înregistrat un rezultat negativ (-1,9%). Această evoluție a fost determinată,
în special, de scăderea producției animaliere (-6%). Volumul producției vegetale a fost aproape la
nivelul anului 2018 (-0,3%). Câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat din economia
națională în 9 luni 2019 a constituit 7203,9 lei și s-a majorat în termeni nominali cu 15% față de 9
luni 2018. Rata șomajului la nivel de țară a înregistrat valoarea de 4% în trimestrul III 2019. La
oficiile forței de muncă în 2019 au fost înregistrați circa 31,5 mii șomeri, fiind cu 11,4% mai puțini
față de numărul acestora înregistrați în ianuarie-noiembrie 2018. Evoluția comerțului exterior în
ianuarie-noiembrie 2019 a fost influențată de temperarea cererii externe, diminuarea prețurilor la
resursele energetice, în special la gaz natural, valorificarea oportunităților oferite de acordurile de
cooperare internațională
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor recomandări: ajustarea
conjuncturală a politicilor tehnico-economice ca urmare a crizei mondiale financiare și regionale, în
funcție de impactul negativ al crizei în statele partenere, care ar limita cererea externă la produsele
autohtone destinate exportului, implementarea unui sistem de acțiuni și măsuri anticriză de către
administrația publică centrală la elaborarea unor studii profunde de evaluare a consecințelor
potențialului impact și utilizării tehnicilor de monitorizare sistematică și activă a fenomenelor de
criză în context regional, diminuarea fenomenului migrației externe și micșorarea deficitului forței
de muncă în sectoarele prioritare, alocarea suficientă a fondurilor publice, destinate formării inițiale
și continue a resurselor umane și stimulării activităților de cercetare-dezvoltare-inovare, care
formează domeniile de importanță strategică pentru o dezvoltare economică.
Conducător științific – dr., conf.univ., Moroi Elena
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УДК: 338.48
ТУРИЗМ - ВАЖНАЯ И ПЕРСПЕКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИКИ
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
УНГУРЯН СНЕЖАНА
студентка 3 курса, Экономического факультета, ГАУМ
Представленные результаты относятся к научному исследованию по развитию
сельского туризма, его функциям и социально – экономическому значению.
Цель исследования заключается в изучении туризма как отрасли для развития сельской
местности.
Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи, отражающие
логику и последовательность исследования:установить и систематизировать условия и
факторы, определяющие значимость туризма для социально-экономического развития
сёл;обосновать роль туризма как фактора диверсификации сельской экономики и
устойчивого сельского развития;выявить ресурсный потенциал развития сельского туризма и
определить пути его эффективного использования;дать характеристику современному
состоянию туристско-рекреационной деятельности, обосновать приоритетные направления
ее развития;установить организационно-экономические и институциональные предпосылки
развития сельского туризма, разработать предложения и рекомендации по комплексному
развитию сельского туризма в стране.
В процессе проведения исследований теоретической и методологической основой
выступили результаты фундаментальных и прикладных исследований, изложенные в трудах
зарубежных и отечественных ученых по проблемам устойчивого развития и сельского
туризма, а также программные, директивные и статистические документы Республики
Молдова. Информационную базу исследования составили данные ВТО и МВФ,
периодической печати, информационной сети Интернет, а также результаты собственных
исследований и наблюдений соискателя.
На основании полученных результатов было выявлено, что сегодня туризм является
одной из наиболее высокодоходных и динамично развивающихся отраслей экономики,
оказывающих сильное влияние на совокупную деятельность различных секторов экономики.
Индустрия туризма оказывает существенное воздействие на развитие молодых и
осваиваемых территорий, позволяет привлечь финансовые ресурсы из более развитых
районов, способствует общему расширению сферы обслуживания и улучшению быта
населения, вызывает дополнительный спрос на художественные и сельскохозяйственные
изделия массового производства.
Результаты исследования позволили сформулировать следующие выводы:
1. Оказывая огромное всестороннее влияние на социально-экономическое развитие и
экологическое состояние стран и регионов, туризм становится одним из инструментов
достижения параметров устойчивого развития.
2. Одним из перспективных направлений диверсификации сельской экономики в
современных условиях становится туризм и использование рекреационных ресурсов
сельских регионов. Агротуризм ориентирован на использование всех имеющихся в наличии
ресурсов сёл и их специфики для создания комплексного туристского продукта.
3. Агротуризм помогает сельским жителям повысить уровень образования и культуры,
улучшить жилище, помогает найти интересное и прибыльное занятие для членов всей семьи,
что непременно повышает качество человеческого капитала на селе.
Научный руководитель – доцент, доктор экономических наук, Захарко Сильвия
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УДК: 338.43.02(478)
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА-БЕЗУСЛОВНЫЙ
ПРИОРИТЕТ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
БЗОВЫЙ ТАТЬЯНА
студентка, 3 курса, Экономического факультета, ГАУМ
Целью работы является: разработка предложений по обеспечению устойчивого
развития сельского хозяйства Республики Молдовы и рассмотрение основных понятий,
связанных с устойчивым развитием сельского хозяйства. Для анализа устойчивого развития
сельского хозяйства необходимо, прежде всего, определить, что такое «сельское хозяйство»
и «устойчивое развитие». Сельское хозяйство - особая отрасль материального производства,
поскольку оно, прежде всего, находится в объективной зависимости от многих природноклиматических явлений: количества осадков,продолжительности периода вегетационного
развития растений, уровня солнечной радиации, непредвиденных стихийных
бедствий.Применительно к сельской местности с учетом различных трактовок устойчивое
развитие понимается как «единство социального, экономического, культурно-исторического
пространства». Устойчивое развитие невозможно представить без устойчивого развития
сельского хозяйства, которое, в свою очередь, помогает улучшить ситуацию сельского
хозяйства, чтобы можно было достичь экономических целей, обеспечить подотчетность по
охране окружающей среды и продвижению социальной справедливости. Устойчивое
сельское хозяйство определено как «интегрированная система методов производства
растений и животных, имеющиеся специфическое для конкретного участка приложение,
которое будет длиться в течение длительного времени», например, для удовлетворения
потребностей человека в пище и волокнах, для повышения качества окружающей среды и
базы природных ресурсов.
Принципами устойчивого сельского хозяйства являются:возобновляемые ресурсы
используются только в соответствии со скоростью их восстановления; ущерб окружающей
среде не превышает естественную способность восстановление основных факторов
окружающей
среды;эквивалентность
должна
поддерживаться
между временем
вмешательства и временем натурных процессов и т.д.
Основными целями, которых должно достичь устойчивое сельское хозяйство
являются: Обеспечение продовольственной безопасности (удовлетворение потребностей
человека в пище и клетчатке); Сохранение качества окружающей среды и природных
ресурсов, от которых зависит сельское хозяйство; Более эффективное использование
возобновляемых и не возобновляемых ресурсов; Поддержка жизнеспособности
сельскохозяйственной деятельности и повышение качества жизни фермеров и членов
общество в целом.
Таким образомможно cделать вывод, что обеспечение устойчивости развития
сельского хозяйства является единой общемировой целью, однако направления и механизмы
ее достижения определяются уровнем принятия соответствующих решений. Во-вторых,
всеобщими приоритетными направлениями устойчивого развития аграрного производства
являются обеспечение продовольственной безопасности, повышение уровня и качества
жизни сельского населения, охрана окружающей среды.
Научный руководитель- dr.,conf. univ. BujorTatiana
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УДК:339.9
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА ПРИМЕНИМОГО ПРАВА ПРИ
ЗАКЛЮЧЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СДЕЛКИ
ЕЛЕНА КУЦЕНКОВА,
факультет бизнеса и права, БГСХА
Внешнеэкономические отношения государства базируются в том числе и на
заключении различного рода обязательств договорного типа. Внешнеэкономическое
сотрудничество субъектов экономики может иметь различные проявления. Правовой формой
закрепления внешнеэкономической операции, которая фиксирует факт ее осуществления и
порождает правовые последствия, является внешнеэкономическая сделка. Что касается
классификации внешнеэкономических сделок, та самым распространенным видом является
договор купли-продажи товара. Помимо этого заключаются договоры мены, подряда, на
предоставление различных услуг и т.д.
Внешнеэкономическая сделка, как правило, подлежит регулированию определенной
системой права. Поэтому субъекты в момент ее заключения выбирают право, которое будет
служить основой механизма регулирования ее содержания. Данный вопрос достаточно
проблематично решить, ввиду того, что местонахождение контрагентов не совпадает.
Именно поэтому требуется выбрать право, которое послужит основой регулирования
договорных отношений (применимое право).
Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК
Республики Беларусь) определяет форму внешнеэкономической сделки независимо от места
ее заключения как письменную, когда хотя бы одной из участников такой сделки является
юридическое лицо Республики Беларусь или гражданин Республики Беларусь.
В этом и заключается особенность внешнеэкономической сделки –одна из сторон в
сделке иностранный агент, то есть иностранное юридическое или физическое лицо. Эти
сделки базируются на двух национальных правовых системах, но их может быть и больше.
При заключении внешнеэкономических контрактов процедура урегулирования споров
происходит по-разному. По законодательству Республики Беларусь урегулирование споров,
связанных с внешнеэкономическими сделками происходит в экономическом суде либо путем
применения арбитража.
Стороны внешнеэкономической сделки должны учитывать, что выбор ими
подлежащего применению права должен быть добросовестным и законным, а отказ от
применения права какого-либо государства может последовать только в случае, когда такое
применение явно несовместимо с публичным порядком, действующим в месте нахождения
суда.
Таким образом, сделки являются неотъемлемой частью экономической деятельности
любого государства, а также основой стабильного и эффективного развития экономического
потенциала страны. Важнейшими аспектами внешнеэкономической деятельности является
дальнейшее совершенствование и обновление нормативно-правовой базы, регулирующей
порядок заключения внешнеэкономических сделок, включая определение применимого
права.
Научный руководитель - старший преподаватель кафедры бщепрофессиональных и
специальных юридических дисциплин, магистр Кузьмич Андрей
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УДК:369
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЕРОНИКА КУЗЬМИЧУК,
факультет бухгалтерского учёта,
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Социальное обеспечение может быть определено как любая программа социальной
защиты, установленная законодательством или любым другим обязательным соглашением,
которое обеспечивает людям определенную степень уверенности в доходе, когда они
сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами, связанными с преклонным возрастом,
потерей кормильца, нетрудоспособностью, инвалидностью, безработицей или воспитанием
детей. Он также может предложить доступ к лечебной или профилактической медицинской
помощи.
Согласно определению Международной ассоциации социального обеспечения,
социальное обеспечение может включать программы социального страхования, программы
социальной помощи, универсальные программы, схемы взаимной выгоды, национальные
сберегательные фонды и другие механизмы, включая рыночные подходы, которые в
соответствии с национальным законодательством или практикой, являются частью системы
социального обеспечения страны.
Социальная значимость систем социального обеспечения для общества в настоящее
время широко признана. Тем не менее, существует меньшее единодушие в отношении
экономической важности систем социального обеспечения. Независимо от того, что системы
социального обеспечения следует понимать как производительный фактор экономического
развития, эта точка зрения набирает силу.
При обосновании экономической важности обеспечения социального обеспечения
европейская история социального обеспечения особенно поучительна. Многие европейские
страны внедрили программы социального обеспечения на ранних этапах своего развития;
прежде чем они были богатыми обществами. Европейская история также показывает, что
эффективная экономика и эффективные системы социального обеспечения могут
развиваться рука об руку, и что последняя не является тормозом первой. Очевидно, что все
страны должны развивать свои системы социального обеспечения в соответствии со своими
социально-экономическими потребностями и обстоятельствами. Тем не менее, исходя из
европейского опыта, идея для развивающихся стран ясна: эффективные и действенные
системы социального обеспечения являются ключом к долгосрочному социальноэкономическому развитию.
Научный руководитель - старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит»
Коробова Наталья
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УДК: 636.22/.28.034(477)
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
ОАО «ЧЕРНЯВКА-АГРО» ДРИБИНСКОГО РАЙОНА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОЛЬГА ШУБИНА,
экономический факультет,
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Производственная деятельность ОАО «Чернявка-АГРО» ориентирована на
производство и реализацию сельскохозяйственной продукции: молока, зерна, скота на мясо,
свеклы, рапса, кукурузы на зерно. Углубление специализации в развитие молочного
скотоводства требует выявить резервы роста производства молока, решить вопрос
реализации инвестиционных проектов в условиях ограниченности финансовых ресурсов.
Главная цель исследования – определить приоритетные направления развития отрасли.
Для ее реализации решены следующие задачи: вскрыты резервы роста выручки от
реализации молока, обоснован выбор реализации инвестиционного проекта.
Производство молока на предприятии сосредоточено на молочно-товарном комплексе
на 620 голов. В дальнейшем на предприятии планируется увеличение численности
молочного поголовья за счёт собственного воспроизводства с размещением коров по
группам в зависимости от их продуктивности с применением поточно-цеховой системы
содержания. В текущем 2019 г. в ОАО «Чернявка-АГРО» надоено 8253 кг молока на корову
в среднем, что на 714 кг больше, чем в 2018 г. Для поддержания и повышение
продуктивности
животных
необходимо
качественное
изменение
подходов
к
кормопроизводству и кормлению животных, внедрение современных подходов к ведению
племенной работы с поголовьем дойного стада, интенсификация направленного
выращивания ремонтного молодняка телок, создание комфортных условий содержания
животных. Основными источниками роста продуктивности животных является повышение
уровня их кормления и эффективности использования кормов, сокращения яловости коров,
улучшение возрастного и породного стада, а также условий содержания животных.
Для повышения эффективности производства молока в ОАО «Чернявка-АГРО» важно
изыскать внутрихозяйственные резервы снижения себестоимости и увеличения валового
производства молока. Расчеты показывают, что дополнительная выручка при реализации
всего молока сортом экстра составит 453,5 тыс. руб. Упущенная выгода по денежной
выручке за счет перерасхода молока на выпойку телятам равна 75,6 тыс. руб . Стоимость
недополученного молока за счет перерасхода кормов составляет 747,47 тыс. руб. Потери
выручки из-за превышения продолжительности сервис-периода равны 265,0 тыс. руб.
Реализация резервов позволила бы довести выручку от реализации молока до 4956,5 тыс.
руб. (+ 1541,5 тыс. руб. к достигнутому уровню). Экономия затрат от уменьшения расхода
кормов до нормативного составляет 232,7 тыс. руб. За счет экономии затрат, себестоимость
реализованного молока составит 2309,3 тыс. руб.. Фактически в 2019г. была получена
прибыль от реализации молока в сумме 873 тыс. руб. Возможная прибыль за реализованное
молоко составляет 2647,2 тыс. руб.
Реализация инвестиционного проекта по приобретению многофункционального
раздатчика кормов «Хозяин ИСРК-12»на сумму 51,577 тыс. руб. экономически
целесообразна. Чистый дисконтированный доход равен 11,04 тыс. руб. Простой срок
окупаемости – 5лет 7мес., динамический – 7лет 4 мес.
Дальнейшая стратегия развития отрасли направлена на увеличение объема
производства молока за счет реализации внутренних резервов предприятия.
Научный руководитель - к.э.н., доцент Хроменкова Татьяна
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УДК:331.527.4
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ХАРАКТЕРИСТИКЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
ТАТЬЯНА СЕВЕРЦОВА,
факультет бизнеса и права,
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Согласно правовым нормам гражданского законодательства создаваемое юридическое
лицо в обязательном порядке формирует свои учредительные документы, в которых должна
четко прослеживаться цель его создания. При этом главенствующую роль в достижении цели
его деятельности играют имеющиеся трудовые ресурсы. Демографическая ситуация каждого
государства определяет социально-экономическое развитие общества в целом и оказывают
большое влияние на экономический рост каждой отдельной организации в частности. При
оценке воздействия динамики народонаселения важное значение имеют не только общая
численность и прирост населения, но и его возрастная структура, отраслевая занятость,
уровень образования и профессиональной подготовки, т.е. качество рабочей силы.
Используя метод анализа, исследуем понятие трудовых ресурсов с экономической и
юридической точек зрения, а также приведем характеристику трудовых ресурсов. Начнем с
того, что понятие «трудовые ресурсы организации» характеризует его потенциальную
рабочую силу, т.е. совокупность имеющихся ней работников, заключивших трудовые
договора с данной организацией. Трудовые ресурсы (работники организации) согласно
конституционным нормам могут объединяться в профсоюзы и выступать в качестве субъекта
переговоров с нанимателем об условиях труда и оплаты при заключении коллективных
договоров в организации. Напомним, основная цель заключения коллективного договора у
нанимателя – улучшение правового положения работника по сравнению с нормами
действующего трудового законодательства. Трудовые ресурсы организации принято
характеризовать следующими категориями: списочная численность работников –
характеризуется их количеством на конкретную дату с учетом принятых и уволенных
работников в этот день; явочная численность работников – характеризуется количеством
работников, явившихся на работу на конкретное число. Явочная численность может быть
меньше списочной численности в силу того, что кто-то из работников может находиться в
отпуске (трудовом, социальном), в командировке, на больничном или просто отсутствовать
по неуважительной причине; среднесписочная численность – отражает среднее количество
работников за определенный период и определяется путем суммирования численности
работников списочного состава за каждый календарный день месяца, включая праздничные
и выходные дни, и деления полученной суммы на количество календарных дней месяца.
Суммарно списочная, явочная и среднесписочная численность работников будет
отражать количественную характеристику трудовых ресурсов организации. Трудовые
ресурсы каждой организации подвергаются анализу с учетом следующих характеристик:
показатели численности рабочей силы, ее движения, состава, структуры и
квалификационного уровня работников, использования рабочего времени, определение
влияния изменения численности работников на объем выпуска продукции; показатели
производительности труда, их динамики, расчет влияния изменения производительности
труда на объем выпуска продукции, выявление резервов повышения производительности
труда. Таким образом, грамотное формирование, распределение трудовых ресурсов, а также
применение эффективных методов управления ими позволят каждой организации в решении
вопроса получения максимальных размеров прибыли.
Научный руководитель– зав. кафедрой агробизнеса, к.эк.н., доцент Васильев Виктор
Валерьевич
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УДК: 331.5(470)
РЫНОК ТРУДА И ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЦЫПУРИНА АНАСТАСИЯ,
студентка 2 курс, Московский государственный университет технологий и управления
им. К.Г. Разумовского, Российская Федерация
В работе проведен анализ проблем совершенствования управления трудовыми
ресурсами, что предполагает непрерывное развитие и накопление трудового потенциала,
полное и эффективное использование рабочей силы на всех уровнях хозяйствования.
Человеческий фактор производства, трудовой (кадровый) потенциал имеют в
современных условиях развития рыночных отношений ключевое значение для
функционирования всех предприятий и регионов, для подъема российской экономики и ее
вхождения в мировое хозяйство. За годы рыночных реформ в отечественной экономике
накоплен определенный опыт рационального использования трудовых ресурсов на
различных уровнях управления: федеральном, региональном и внутрифирменном. Очевидно,
что эффективное использование трудовой силы (трудовых ресурсов) является важнейшим
фактором повышения конкурентоспособности страны. Для отдельного предприятия это
означает: чтобы противостоять конкуренции, оно должно производить продукцию с
наименьшими затратами и высоким качеством. Вывод же для сферы персонала гласит:
трудовой потенциал (в частности, численность и качество персонала) должен обеспечивать
достижение целей предприятия.
На национальном уровне в процессе взаимодействия работодателей и работников
формируется общее число занятых и уровень оплаты труда. Понятно, что эти два показателя
тесно связаны между собой: чем дороже труд, тем меньшим будет спрос на него,
соответственно, возможна повышенная безработица. Какой результат действия рынка труда
можно тогда считать лучшим — тот, при котором работники получают «справедливую»
оплату, или тот, который обеспечивает меньшую безработицу? Ответ на этот вопрос может
выглядеть неоднозначным для социального мыслителя, но очевиден для экономиста: само
понятие справедливой оплаты не имеет смысла вне эффективного рынка. Справедливо
платить за труд столько, сколько добавленной стоимости создает работник, а этот показатель
вряд ли можно точно рассчитать, но зато можно наблюдать, если действие рынка не
искажено неоправданными ограничениями. Соответственно, оптимальным вариантом
использования трудовых ресурсов будет тот, при котором безработица находится на своем
«естественном» уровне (определяемом временем, необходимым для поиска места), а
зарплата соответствует производительности.Что касается прогнозов развития ситуации на
российском рынке труда, то необходимо отметить следующие выраженные тренды.
Последний год был сложным для отечественного рынка труда – причем как для
работодателей, так и для самих работников. За это время они научились быстро
адаптироваться к меняющейся ситуации в экономике и на рынке труда: работодатели более
взвешенно подходят к процедуре оптимизации персонала, ставя в основу принятия решения
эффективность процессов и личную эффективность работников; сотрудники же держатся за
рабочие места, не выходя на рынок труда без «лишней надобности». Оценивая перспективы
развития рынка труда, нельзя не сказать о появлении новых форм занятости в результате
пандемии COVID-19: заемный труд (лизинг персонала, подбор временного персонала,
аутсорсинг, аутстаффинг); теле труд; гибкие формы работы (гибкое начало и окончание
рабочего дня, скользящее рабочее время, гибкое неполное рабочее время, счета рабочего
времени и т.п.)
Научный руководитель - к.э.н., доцент Сырбу Ольга
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CZU: 658.8:004(478-25)
ORGANIZAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL DE MARKETING ÎN CADRUL
ÎNTREPRINDERII (ÎN BAZA DATELOR SRL STARNET, OR. CHIȘINĂU)
COSTACHE MARIN
Student, an.3, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la studierea cerințelor și etapelor de organizare a sistemului
informaţional de marketing în cadrul întreprinderii.
Scopul cercetărilor este de a determina şi analiza strategiile de dezvoltare a sistemului
informaţional de marketing în cadrul întreprinderilor din sfera serviciilor
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: de a analiza evoluţia
şi dezvoltarea sistemului informaţional de marketing; de a determina elementele sistemului
informaţional de marketing; de a analiza dezvoltarea marketingului orientat spre clienţi în cadrul
întreprinderilor din sfera serviciilor; de a explica şi a determina perspectivele evolutiei
marketingului contemporan în cadrul companilor din sfera serviciilor; de a determina cea mai
eficientă startegie pentru dezvoltarea marketingului contemporan în cadrul companiilor din sfera
servicilor;
Cercetările au fost realizate în cadrul facultății Economie, în Biblioteca Științifică a UASM și
în cadrul departamentului de marketing al SRL STARNET. Au fost folosite următoarele metode de
cercetare economică, ca : analiza cantitativă și calitativă, sinteza, metoda istorică și comparativă,
documentarea, metoda tabelară și grafică. În acest sens am recurs la analiza corelației prin
reprezentarea grafică și studiul evoluției în dinamică a datelor supuse analizei.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că rolul SIM este de-a identifica informația necesară
persoanelor care iau decizii în organizație. Ulterior datele și informațiile sunt colectate, triate,
analizate și distribuite destinatarilor în interiorul organizației la timpul potrivit și într-o formă
prestabilită. În cadrul SIM informația de marketing este gestionată prin intermediul următoarelor
subsisteme (părți componente): subsistemul înregistrărilor interne, subsistemul de supraveghere a
pieţei, subsistemul cercetărilor de marketing, subsistemul de integrare și analiză a informației.
StarNet este o companie privată, 100% capital local, fondată în anul 2003, fiind unul dintre
liderii pieței de tehnologii informaționale și comunicații electronice din Republica Moldova.
Brandul este recunoscut pentru serviciile sale calitative de Internet, Televiziune Interactivă și
Telefonie. Însă, puțini cunosc faptul că, pe lângă revoluția internetului pe care a realizat-o în
Moldova, StarNet a devenit unul dintre motoarele de dezvoltare a economiei moldovenești. Prin
activitatea pe care o desfășoară, StarNet deservește peste 160.000 clienți și a contribuit la crearea a
peste 770 de locuri de muncă, oferindu-le angajaților șansa de a-și construi o carieră de succes aici,
acasă. Iar cele 28 de orașe acoperite cu fibră optică de către StarNet confirmă încă o dată viziunea
companiei „StarNet în fiecare casă”.
În concluzie putem menționa că realizarea unui sistem informaţional în cadrul SRL StarNet
necesită îndeplinirea unor condiţii:să conţină o bază de date care să grupeze date din toate sursele,
interne şi externe sistemului pentru care este realizat şi care să poată fi folosite în comun de toate
componentele sistemului; datele sau informaţiile să fie disponibile în forma convenabilă tuturor
verigilor sistemului considerat; să dispună de un sistem de gestiune al bazei de date uşor de
manipulat; să fie dotat cu tehnică de calcul suficientă; în toate nodurile să existe calculator dacă sunt
necesităţi de prelucrare, respectiv terminale de teletransmisie dacă nodul este doar un punct de
intrare sau ieşire, date sau informaţii; să existe componente software capabile să faciliteze utilizarea
optimă a resurselor fizice şi logice.
Conducător ştiinţific – dr.,conf. univ. Burbulea Rodica
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CZU: 339.138(478)
DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE MARKETING ÎN SECTORULUI TERȚIAR
AL REPUPLICII MOLDOVA
COSTIUC NICOLAE
Studentă an. III, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă cum se se dezvoltă activitatea de marketing în sectorul terțiar
în Repuplica Moldova. Scopul cercetării constă în determinarea nivelului de dezvoltare activității de
marketing în mai multe ramuri ai sectorului terțiar de importanță mai mare din Republica Moldova.
Pentru realizarea scopului propus au fost stabilite următoarele obiective: studierea în
totalmente a tuturor tipuri de servicii prestate în Republica Moldova, analiza nivelului de dezvoltare
a celor mai importate servicii prestate în Republica Moldova, determinarea strategielor de
marketing care ar putea dezvolta serviciile prestate în Republica Moldova
Cercetările au fost realizate în cadrul departamentului Economie, Marketing și Științe socioumane. Ca obiect de studiu au fost selectate mai multe servicii prestate din Republica Moldova. În
cadrul acestora au fost analizate mai multe servicii prestate dar și nivelul lor de dezvoltar a fiecărui
din aceste.
Au fost folosite următoarele metode de cercetare ca: analiza nilelul de dezvoltare a fiecărui
serviciu prestat în parte; analiza în care din serviciile prestate din Republica Moldova activitatea de
marketing este mai dezvoltată, analiza mai multor date statistice.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că, activitatea de marketing din sectorul terțiar al
Republicii Moldova este la un nivel incipient de dezvoltare. Nivelul de dezvoltare a activității de
marketing a rămas la o treaptă scăzută de dezvoltare, deoarece în mare măsură corespunde nivelului
de dezvoltare în totalalmente a economiei țării. Economia Republici Moldova este la nivel
deplorabil, ceea ce nu permite dezvoltarea activității de marketing. Din totalitatea servicicilor
prestate din Republica Moldova, a fost analizate serviciile prestate din serctorul transportului,
serctorul turistice, serctorul poștale, sectorul sportul, dar și sectorul de ocrotire a sănătății. Din
totalitatea servicelor prestate din Republica Moldova doar sectorul turistic este cel mai bine
dezvoltat. În sectorul transportului activitatea de marketing nu poate fii dezvoltată, deoarece
sectorul transportul în fine nu este dezvoltat. În sectorul sportului activitatea de marketing doar își
începe dezvoltarea, fiind o ramură nouă. În sectorul servicelor poștale, guvernul întreprinde o listă
de măsuri privind această ramură, pentru a ridica nivelul de prestare a servicelor poștale.
În concluzie pot menționa că, justificarea atitudinii față de servicii nu este necesară în cadrul
acestei lucrări este inutilă deoarece serviciile, prin componenta lor de cercetare şi inovare, au permis
dezvoltarea civilizației umane. De la roată şi până la cele mai sofisticate microcipuri, toate
descoperirile au avut un caracter intangibil dar au determinat practic construcţia lumii aşa cum o
vedem astăzi.
Conducător ştiinţific – dr., lect. univ.Mîrza Sergiu

193

CZU: 338.439.5:339.188.2
COMERCIALIZAREA PRODUSELOR AGROALIMENTARE ECOLOGICE
DRAGHICI VIORICA
studentă an.3, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la principalele aspecte și caracteristici ale comerțului cu
produse agroalimentare ecologice.
Scopul cercetărilor constă în studierea condițiilor și evidențierea particularităților
comercializării produselor agroalimentare ecologice.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: de a înțelege
semnificația și beneficiile produselor ecologice, de a analiza obligațiile agenților economici care
comercializează produse agroalimentare ecologice, de a evidenția regulile de etichetare a produselor
agroalimentare ecologice și cerințele pentru importul și exportul acestor produse.
Cercetările au fost realizate în baza informațiilor culese din literatura de specialitate, acte
legislative, studii și cercetări în domeniu. În calitate de metode de cercetare au servit: metoda
observării, metoda tabelelor, metodagrupării, comparaţia.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că,termenii de “bio”, “eco” sau organic, au exact
aceiași semnificație, produsele fiind obținute după aceleași reguli.Produsele ecologice
suntreprezentate de produseleobtinute și etichetate astfel încât să informezecumparatorul că
produsulsău, sau ingredientele din produsau fostobținute înconformitate cu metode deproducție
ecologică.
Agentul economic, în urma primirii certificatului de produs ecologic de la organismul
deinspecție și control, dobândește dreptul de a-și eticheta produsele cu mențiunea ecologic(eco),
biologic(bio) sau organic. Principalul rol al acestora este de a veni în sprijinul cumpărătorului,
acesta având astfelposibilitatea de a identifica mai ușor produsele care au fost cultivate/procesate
cu respectareaprincipiilor aplicabile în agricultura ecologică.
Regulile cu privire la importul şi exportul produselor agroalimentare ecologice se elaborează
de autoritatea competentă şi se aprobă de Guvern.Pe fiecare unitate de ambalaj al produsului
agroalimentar ecologic prevăzut pentru export se va aplica marca naţională „Agricultura Ecologică
– Republica Moldova”. Produsul agroalimentar ecologic importat dintr-o ţară terţă poate fi introdus
pe piaţa Republicii Moldova dacă:
a) produsul este conform cu prevederile actelor normative în vigoare cu privire la agricultura
ecologică;
b) agenţii economici sînt supuşi procedurilor de inspecţie şi certificare conforme cu legislaţia
în vigoare.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii: când discutăm de
agriculturaecologică nu avem în vedere doar procesul de producție (cultivare) ci avem în vedere
unîntreg lanț de activități economice începând cu activitatea de producție, procesare,
depozitare,comercializare, import, export, de produse ecologice, inițierea unei afaceri legate de
oricaredintre aceste activități supunându-se unor reguli specifice prevăzute de un cadru
legislativ.Pentru promovarea activă a comerțului poduselor ecologice şi recunoaşterea prestigiului
lor internaţional este necesar ca agentii economici sa comercializeze produsele ecologice conform
legii si regulilor stabilite.
Conducător ştiinţific - dr., lect. univ. Dombrovschi Ina
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CZU: 658.64(478)
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII PROMOȚIONALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERI
PRESTĂTOARE DE SERVICII
GOLDUR OLGA
Studentă an. III, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la desfășurarea activității promoționale în cadrul
întreprinderi prestatoare de servicii ,,Divers-Audit” SRL. Scopul cercetării constă în determinarea în
cadrul întreprinderi prestatoare de servicii ,,Divers-Audit” SRL.
Pentru realizarea scopului propus au fost stabilite următoarele obiective: studierea
conceptuală a promovării; analizarea de profilare și specializare a întreprinderi „Divers Audit” SRL;
desfășurarea activității promoționale.
Cercetările au fost realizate în cadrul departamentului Economie, Marketing și Științe socioumane. Ca obiect de studiu a fost analizată întreprinderea ,,Divers-Audit” SRL. A fost cercetată
întreprinderea ,,Divers-Audit” SRL, și anume activitatea promoțională pe piața a prestării serviciilor
din Republica Moldova. În cadrul acestora au fost analizate tehnicile de promovare folosite de
întreprinderea dată.
Au fost folosite următoarele metode de cercetare: analiza întreprinderii ,,Divers-Audit” SRL,
analiza tehnicilor promoționale folosite în cadrul întreprinderi date, analiza pieței de desfacere, dar
totodată și analiza serviciilor prestate. În baza rezultatelor obținute s-a constatat că, tehnici
promoționale întreprinse în cadrul întreprinderii nu sunt într-atât de eficiente.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că, întreprinderea ,,Divers-Audit” SRL fiind una
dintre întreprinderile lider de pe piața Republici Moldova prestatoare de serviciile de audit, nu
atrage atenția în măsura necesară asupra promovării serviciilor sale. Lucrarea de față reprezintă o
analiză a activității promoționale în cadrul întreprinderii prestatoare de servicii de audit. Totodată în
această lucrare sunt reprezentate toate tehnicile promoționale întreprinse în cadrul acestei
întreprinderi, sunt analizate detailat serviciile prestate de întreprindere, sunt stabilite elemente de
comunicare eficiente în cadrul întreprinderi, dar nu în ultimul rând metoda conceptuală de prestarea
a serviciului de audit
În concluzie pot spune cu certitudine că întreprinderea ,,Divers-Audit” SRL este una din cele
mai mari întreprinderi prestatoare de servicii din Republica Moldova. Activitatea promoțională în
cadrul acestei întreprinderi după considerentele proprii nu este eficientă, necesitând schimbări, dar
totodată introducerea mai multor tehnici promoționale, care ar putea dezvolta mai eficient
întreprinderea data.
Conducător științific – dr., lect. univ.Mîrza Sergiu
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CZU: 658.148
PROMOVAREA STRATEGICĂ A ÎNTREPRINDERII ÎN VEDEREA ATRAGERII
INVESTIȚIILOR
GANGAN IULIAN
masterand an. 2, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la activitatea de atragere a investițiilor străine prin
promovarea strategică a întreprinderii.
Scopul cercetărilor este analiza posibilităților de reanimare a ÎS CFM prin promovarea
imaginii în vederea atragerii investițiilor străine.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: analiza factorilor
luați în calcul de către investitorii străini în alegerea țării în care vor investi; determinarea
necesarului de investiții pentru ÎS Calea Ferată a Moldovei; aprecierea promovării strategice a
întreprinderii în vederea atragerii investițiilor străine.
Cercetările au fost realizate în cadrul Departamentului Economie, Marketing și Științe
Socio-Umane, iar ca obiect de studiu a servit ÎS calea Ferată a Moldovei..
Au fost folosite următoarele metode de cercetare: economico-statistice, sinteza, logicoabstractă ș.a.
În baza rezultatelor cercetării s-a constatat că pentru perioada 2018-2024 volumul total al
investițiilor necesare pentru modernizarea infrastructurii și a materialului rulant al CFM constituie
646,3 mil.euro pentru următoarele componente: reabilitarea infrastructurii feroviare, modernizarea
materialului rulant de tracțiune, reînnoireaparcului vagoanelor de marfă, reînnoireaparcului de
vagoane de călători.
În scopul prevenirii sistării totale a activităților CFM, rezultată din scăderea continuă a
rentabilității activităților și a scăderii constante a competitivității serviciilor, trebuie întreprinse
măsuri de promovare strategică a CFM în vederea atragerii investițiilor.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări:
- promovarea strategică a întreprinderii în vederea atragerii investițiilor trebuie sa fie un
proces continuu pentru ÎS CFM, iar Guvernul trebuie să stimuleze activ atragerea
investițiilor și implementarea cu succes a proiectelor investiționale;
- participarea activă a ÎS CFM în cadrul Organizațiilor Internaționale de profil;
- orice proiect investițional este în același timp și o modalitate de promovare a
întreprinderii
în vederea atragerii investițiilor viitoare;
- prin mediatizarea rapoartelor cu privire la implementarea proiectelor investiționale,
- asigurarea transparenței cu privire la folosirea resurselor financiare din grant sau
împrumut are loc promovarea strategică a întreprinderii, dar și a țării, anume din acest motiv trebuie
de pus accent pe calitatea Unităților de implementare a proiectelor, dar și a suportului din partea
guvernului.
Conducător ştiinţific – dr.,conf. univ.Melnic Viorel
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CZU: 658.8(478)
APLICAREA METODELOR CANTITATIVE ȘI CALITATIVE ÎN CERCETĂRILE DE
MARKETING (ÎN BAZA DATELOR SRL „MAGENTA CONSULTING”, OR. CHIȘINĂU)
VISCUN LUCIA
masteranda an. II, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la descoperirea factorilor profunzi de motivare care
stimulează clienții să urmeze un anumit tip de comportament sau de a folosi anumite bunuri și
servicii, prin intermediul metodelor cantitaive și calitative de cercetare.
Scopul cercetărilor constă în studierea rolului metodelorcantitative și calitative în domeniul
cercetărilor de piață precum și planificării strategice.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: studierea motivelor
și beneficiilor folosirii metodelor cantitative și calitative în cercetările de marketing, analiza
principalelor tipuri de cercetări cantitative și calitative utilizate în cadrul companiei „Magenta
Consulting” SRL, analiza metodologiei de organizare a cercetărilor cantitative și calitative în cadrul
companiei analizate.
Cercetarile au fost realizate în baza informației culese din compania „Magenta Consulting”
SRLși drept suport metodologic a servit lucrările științifice ale savanților economiști din țară și de
peste hotare. Au fost folosite următoarele metode de cercetare: metoda observării, metoda tabelelor,
metoda de analiză și sinteză, metoda comparațiilor, metoda monografică.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că metodele de cercetare cantitativă și calitativă
sunt un set standard de metode și tehnici utilizate în domeniul cercetărilor de piață și planificării
strategice, care de-a lungul anilor și-au confirmat fiabilitatea și sunt utilizate pe scară largă în
întreaga lume.
Aplicarea metodelor cantitative permit obținerea răspunsurilor clare la întrebări specifice,
permit evaluarea cu precizie a răspândirii anumitor fapte și fenomene existente pe piață. Prin
utilizarea unor tehnici de cercetare riguroase, care combină marketingul cu statistica și matematica,
obținem date concrete cu privire la astfel de indicatori de piață ca, de exemplu, frecvența medie de
achiziție, cota de clienți fideli, marja de cheltuieli pentru un anumit grup de produse admisă în
bugetul unei familii.
Metode de cercetare de marketing calitative sunt folosite pentru a descoperi factorii profunzi
de motivare care stimulează clienții să urmeze un anumit tip de comportament sau de a folosi
anumite bunuri și servicii. Cercetările calitative permit analiza fenomenelor studiate în detaliu,
furnizează o imagine detaliată a motivației și preferințelor consumatorilor. Cu toate acestea, ele nu
prezintă rezultatele în cifre exacte, cote sau valori procentuale.
Principalele metode utilizate sunt:
• pentru cercetarea cantitativă: ancheta pe bază de chestionar, analizacantitativă a diferite surse,
experimentul, observaţia;
• pentru cercetarea calitativă: focus grup, interviu individual deprofunzime, interviul cu experți.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii: aplicarea metodelor cantitative și
calitative de cercetare, ne ajută:
 Să descriem preferințelor consumatorilor țintă, evaluăm dimensiunile pieței pentru anumite bunuri și servicii;

 Să descoperim nevoile și așteptările unui anumit grup țintă de consumatori
 Să obținem date calitative care surprind comportamente ale indivizilor, percepții și opinii;
 Să testăm conceptele de produse noi, design, sloganuri sau campanie de publicitate înainte de lansarea lor
pe piață;
 Să studiem poziționarea companiei, unui produs / serviciu.
Conducător ştiinţific - dr., lect. univ. Dombrovschi Ina
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CZU: 658.8
PARTICULARITĂȚILE MARKETINGULUI ÎN CADRUL
ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII
SAMOILOV OXANA
Masterand, an.2, Facultatea Științe Economice, USEM
Rezultatele prezentate se referă la analiza aspectelor ce țin de particularitățile marketingului în
cadrul întreprinderilor mici și mijlocii.
Scopul cercetărilor este de a analiza aspectele teoretice ale dezvoltării marketingului în cadrul
întreprinderilor mici și mijlociipentru gestionarea acestuia și direcționarea spre eficientizarea
activităţii mediului de afaceri în contextul dezvoltării proceselor economice din Republica
Moldova.
Cercetările au fost realizate în cadrul facultății Științe Economice și în Biblioteca Științifică a
USEM. Au fost folosite următoarele metode de cercetare ca: analiza, metoda comparativă, metoda
deducției, metoda inducției.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că întreprinderile mici și mijlocii reprezintă pilonul de
bază a economiei, lucru dovedit de economiile țărilor de frunte - mai mult de 20% din PIB este
contribuția ÎMM-urilor. Acest lucru se datorează faptului că întreprinderile mici sunt capabile să
satisfacă pe deplin cererea consumatorilor, sunt mai mobile, mai inovatoare și se pot adapta rapid la
fluctuațiile pieței și la situația economică generală din țară.
Marketingul include un set de măsuri în domeniul cercetării activităților comerciale ale
întreprinderii care studiază toți factorii ce influențează procesul de producție și distribuție a
bunurilor și serviciilor de la producător la consumator. Cu ajutorul marketingului, conducerea
întreprinderii primește informațiile necesare despre prețurile pe care consumatorii sunt dispuși să le
plătească, despre regiunile în care cererea pentru un anumit tip de produs este mai mare, unde
vânzarea produselor companiei poate aduce cel mai mare profit. Marketingul în întreprinderile mici
se deosebește de cel practicat în marile întreprinderi prin tactică, strategie, durată de aplicare și
multe altele. Această diferență are la bază mărimea întreprinderii și respectiv numărul de personal
implicat, care determină organizare și utilități diferite.
Una dintre avantajele marketingului în întreprinderile mici față de organizațiile mari este
posibilitatea unei relații strânse cu clienții. Feedback-ul direct de la consumatorii de bunuri și
servicii, permite efectuarea rapidă a ajustărilor ce țin de calitate sau preț, în comparație cu
întreprinderile mari în care majoritatea deciziilor trec printr-o etapă lungă de aprobare. Un alt
avantaj al firmelor mici este posibilitatea individualizării ofertei, pentru atragerea și satisfacerea
clienților fideli. La fel un avantaj important al marketingului ÎMM-urilor față de cel al marilor
organizații este capacitatea de schimbare și adaptare la condițiile de piață. Concurența neloială,
dependența de clienți și furnizori, specializarea pe un produs ș.a. nu permite întreprinderilor mici
să-și sisteze activitatea, deoarece acestea sunt mai flexibile și permit luarea deciziilor într-o direcție
sau alta. În al treilea rând companiile mici se pot implica în proiecte în care întreprinderile mari vor
fi neeficiente, deoarece economia de piață nu permite organizațiilor mari să se specializeze doar
într-un singur domeniu sau doar cu o linie de produs.
În concluzie trebuie de remarcat că în condițiile de piață fiecare întreprindere răspunde de
rezultatele financiare și își stabilește condițiile favorabile de lucru. În același timp factorul cel mai
principal care caracterizează eficacitatea pieței este cumpărătorul de bunuri și servicii. Prin urmare,
întreprinderile mici și mijlocii nu pot evita cercetările de marketing, mai ales dacă acestea vor să
ducă o activitate de succes.
Conducător ştiinţific – dr.,conf. univ. Șargu Lilia

198

CZU: 338.439.5:339.188.2
PROMOVAREA PRODUSELOR VINICOLE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
UNGUREANU NICOLAE
Masterand, an.2, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la analiza aspectelor ce țin de promovarea produselor vinicole din
Republica Moldova.
Scopul cercetărilor este de a analiza aspectele teoretice ale promovării produselor şi a impactului
pe care o are aceasta asupra produselor vinicole în Republica Moldova, precum și a analiza industriei
vinicole naţionale, şi eleborarea unor propuneri şi strategii privitor înlăturarea lacunelor existente.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: 1. Studierea surselor
bibliografice de specialitate; 2.Prezentarea diferitor abordări conceptuale cu privire la promovare; 3.
Analiza principalelor metode de promovare a produselor vinicole în Republica Moldova;4. Analiza
comparativă dintre produsele vinicole produse în Republica Moldova și cele importate, analiza
consumurilor de produse vinicole, dinamica și evoluția pieței produselor; 3.Studierea cadrului legislativ
care reglementează domeniu promovării; 4.Formularea unor concluzii și recomandări în legătură cu
cercetarea realizată;
Cercetările au fost realizate în cadrul facultății Economie și în Biblioteca Științifică a UASM. Au
fost folosite următoarele metode de cercetare ca: analiza, metoda comparativă, metoda deducției,
metoda inducției.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că promovarea, ca unul din domeniile cele mai
empirice ale acțiunii marketingului, se exprima în ansamblul de acțiuni și mijloace de informare și
atragere a cumpărătorilor potențiali către punctele de vânzare, în vederea satisfacerii nevoilor si
dorințelor acestora si implicit a creșterii eficientei economice a activității întreprinderii producătoare.
Putem menționa următoarele obiective de baza ale strategiei promoţionale aplicate la produsele
vinicole în Republica Moldova: creșterea vânzărilor, menținerea sau îmbunătățirea segmentului de piața,
crearea sau îmbunătățirea recunoașterii, acceptării sau menținerii mărcilor de vin, crearea unui climat
favorabil pentru vânzările viitoare, informarea și educarea pieței, crearea unei diferențe competitive,
îmbunătățirea eficientei promoţionale.
În contextul economic actual, caracterizat de concurență puternică, promovarea imaginii unui
produs vinicol, a gamei de produse vinicole sau chiar a ramurii vinicole constituie un potenţial factor de
succes pentru economia națională, oferindu-i acesteia un avantaj concurenţial foarte important.
Promovarea se bucură de un statut cu totul aparte în cadrul activităţii ramurii vinicole. Acest fapt se
datorează faptului că ea determină numeroase beneficii, printre care menționăm crearea şi dezvoltarea
unei imagini puternice şi atractive, care să genereze şi dezvolte ramura respectivă. Un alt factor care
impune promovarea ca o activitate cheie pentru ramura vinicolă este faptul că aceasta asigura o
comunicare reală şi eficientă cu diferite segmente de public, extrem de important, de asemenea, pentru
satisfacerea nevoilor şi dorinţelor audienţei, generând deci tot dezvoltarea ramurii.
În anul 2020, vinurile Moldovei au obținut 956 de medalii la 32 de concursuri internaționale de
profil, cel mai mare număr de distincții acumulate până în prezent. În ciuda impedimentelor și a
restricțiilor cauzate de situația epidemiologică globală, vinificatorii din țară au reușit să facă față
provocărilor și să înscrie vinurile îmbuteliate produse acasă la cele mai remarcabile evenimente din
lumea mondială a vinului. 624 dintre aceste medalii au fost câștigate de vinificatorii locali prezența
cărora la competiții a fost susținută de către Oficiul Național al Viei și Vinului.
În concluzie putem menționa că vinul Moldovei este cel mai reprezentativ ambasadorul al țării
noastre peste hotare țării și a devenit sinonim al calității în rândul consumatorilor. Activitatea de
promovare a vinurilor moldovenești pe piața națională și internațională rămâne a fi o prioritate și în anul
2021, fiind o componentă a strategiei de comunicare pe care am adoptat-o în ultima perioadă Republica
Moldova.
Conducător ştiinţific – dr.,conf. univ. Burbulea Rodica

199

CZU: 338.439.5:339.1
CRITERIILE DE PROMOVARE A PRODUSELOR AGROALIMENTARE PE PIAȚA UE
ZAPANOVICI ANDREI
Masterand, an.1, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la studierea și evidențierea criteriilor, măsurilor și instrumentelor de
promovare a produselor agroalimentare pe piața UE și efectul acestora asupra valorii comerțului
internațional.
Scopul cercetărilor este de a analiza criteriile de promovare a produselor agroalimentare pe piața UE,
de a evidenția riscurile criteriilor de promovare și de a elabora unele strategii și instrumente de promovare a
produselor agroalimentare pe piețele internaționale.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: 1. Studierea surselor
bibliografice de specialitate; 2. Prezentarea diferitor abordări conceptuale cu privire la promovare; 3. Analiza
principalelor criterii de promovare a produselor agroalimentare pe piața UE; 4. elaborarea unor strategii și
instrumente de promovare a produselor agroalimentare pe piețele internaționale; 5.Formularea unor concluzii
și recomandări în legătură cu cercetarea realizată;
Cercetările au fost realizate în cadrul facultății Economie și în Biblioteca Științifică a UASM. Au fost
folosite următoarele metode de cercetare economică, ca : analiza cantitativă și calitativă, sinteza, metoda
istorică și comparativă, metoda tabelară și grafică. În acest sens am recurs la analiza corelației prin
reprezentarea grafică și studiul evoluției în dinamică a datelor supuse analizei.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că piața produselor agroalimentare poate fi văzută ca o
matrice, pe coordonatele căreia avem pe de o parte schemele de calitate naționale și europene, iar de cealaltă
parte promovarea națională și internațională. Între acestea se află producătorii și produsele. Ideea introducerii
unor sisteme de calitate și de promovare a produselor europene a venit dintr-o necesitate clară: producătorii
mici și fermierii de la nivel național dar și european nu au posibilitatea financiară să își creeze programe
proprii de marketing și astfel, prin lipsa promovării acestora pe piață, devin victimele propriilor produse de
calitate.
Promovarea este unul dintre elementele care îi asigură producătorului premisele unei valorificări cât
mai bune a produsului, în condițiile în care consumatorul este bine informat cu privire la calitatea și
caracteristicile acestuia. Putem menționa următoarele criterii de promovare a produselor agroalimentare pe
piața UE: Criteriile de promovare instituționale: politici și strategii statale, acordurile interguvernamentale,
normele si standardele europene de producere si comercializare a produselor agroalimentare (Certificările
Global GAP/EURO GAP/Organic). Acestea oferă asigurarea cu privire la calitatea produselor pentru
consumator, dar și posibilitatea facilitării exportului. Criterii sectoriale: metodele și materialele de producție
noi, (metoda de cultivare tot poate servi ca criteriu de promovare a produsului), schemele de calitate
(caracteristicele specifice ale produsului final precum: indicație geografica protejată, specialitate națională
garantată, denumire de origine protejată), dezvoltarea instrumentelor de promovare a produselor
agroalimentare. Criterii individuale: produs, marcă, ambalaj (formarea unei imagini), inovație, crearea
grupurilor tematice de lucru, asocierea, corectitudinea în afacere (un criteriu care se demonstrează in timp,
dar se distruge în moment), prețul.
În concluzie putem menționa următoarele strategii/instrumente de promovare a criteriilor
agroalimentare: elaborarea cadrului normativ și de planificare strategică privind promovarea produselor
alimentare pe piața internă și externă, lansarea brandurilor de țară, strategii/măsuri de finanțare a utilajelor de
ambalare și condiționare specială, promovarea politicilor de asociere prin stimulare financiară de stat,
elaborarea programelor de stat pentru promovarea produselor naționale, creșterea vizibilității (expoziții și
târguri), schimbul de experiență și specifica riscurile criteriilor de promovare: riscurile de imagine, riscurile
financiare, riscuri sistemice.
Conducător ştiinţific – dr.,conf. univ. Burbulea Rodica
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CZU: 658.8.012.12(478-25)
SEMNIFICAȚIILE MARKETINGULUI ÎN DEZVOLTAREA PIEȚEI (ÎN BAZA
DATELOR „BREITMAN GRUP” SRL, OR. CHIȘINĂU)
ROȘCA SNEJANA
studentă, an. III, Facultatea Economie,UASM
Rezultatele prezentate se referă la semnificațiile marketingului în dezvoltarea pieței.
Scopul cercetărilor este de a argumenta importanța marketingului pentru dezvoltarea
afacerilor contemporane.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: de a cunoaște și
înțelege structura funcționării sistemului de marketing și logistică a întreprinderii;
Cercetările au fost realizate la întreprinderea SRL “BREITMAN Grup”. Au fost folosite
următoarele metode de cercetare a pieței a nevoilor de utilizare și de consum: studii monografice,
cercetarea directa cu ajutorul chestionarului, analiza economico-statistică.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat ca nici o afacere nu poate avea succes fără ajutorul
unei strategii de marketing bine pus la punct.
Orice activitate economică trebuie orientată în direcția satisfacerii nevoilor efective și
potențiale ale clienților cu eficiență maximă. activității firmei
Punctul de plecare pentru organizarea și desfășurarea oricărei activități în marketing a firmei,
trebuie sa-l constituie: a)examinarea nevoilor și a perspectivelor nevoilor de consum pornind de la
crearea produselor până la vânzarea lor; urmărirea în consum a produselor; c)raportarea producției
la mediul înconjurător; d)cunoașterea mediului de atragere și practicare; e) utilizarea pentru
fundamentarea deciziilor de marketing a unui instrumentar specific, care se axează pe fluxul de
informații dintre întreprindere și mediu, modificarea informației; f) verificarea în practică a
efectelor deciziilor de marketing.
În acest sens obiectivele și principiile activităţii de marketing la nivelul SRL “BREITMAN
sunt:
Grup”
creșterea cifrei de afaceri,creştereavânzărilor;creştereasaumenţinereacotei
depiaţă; imagine favorabilă în rândul consumatorilor ; gradul de cunoaştere a produselor
întreprinderii; gradul de satisfacţie și fidelizare a clienților.
Principiile marketingului în cadrul întreprinderii analizatesunt realizate prin
satisfacereaclienţilorşi activitate profitabilă. Structura mixului de marketing, locul ocupat de fiecare
componentă a sa depinde de posibilităţile firmei, de condiţiilepieţei, ale mediului extern, în general,
de aspectul şi de capacitatea de realizare a celei mai bune combinaţii de instrumente ale mixului de
marketing tradițional, inclusiv si cel de-al cincilea P - personalul.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări: În baza
rezultatelor obținute s-a constatat ca nici o afacere nu poate avea succes fără elaborarea și
promovarea unei strategii de marketing bine pus la punct. Marketingul orientat spre client reprezintă
o etapă superioară în dezvoltarea afacerilor bazate pe competitivitate. în acest sens, întreprinderea
trebuie sa asigure o mai puternică personalizare a ofertei efective și potențiale, proiectată intr-o
manieră care să permită o individualizare permanentă în raport cu cererea.
Conducător ştiinţific – dr., conf. univ. Gangan Svetlana
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CZU: 338.439.5:658.827
ETICHETAREA NUTRIȚIONISTĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE
TCACI DANIL
student an. 1, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la semnificația etichetării produselor alimentare.
Scopul cercetărilor este de a scoate în evidentă importanța etichetării produselor pentru
realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: definirea noțiunii de etichetă și
etichetare; cunoașterea unor aspecte legislative cu referire la această activitate; menționarea
informațiilor obligatorii de inclus pe etichetă; realizarea unor concluzii și recomandări.
Cercetările au fost realizate în Departamentul Economie, Marketing și Științe Socio-Umane.
Au fost folosite următoarele metode de cercetare: transversale și metoda monografică.
Eticheta produselor alimentare are menirea să ajute consumatorii să facă alegerile potrivite
care se încadrează în stilul lor de viață. Legislația europeana, dar și cea națională impune
imprimări obligatorii pe etichetele produselor alimentare cum ar fi: denumirea produsului; numele
si adresa producătorului, a importatorului sau a distribuitorului înregistrat în Republica Moldova
sau în țara de proveniență; data de expirare; cantitatea netă; condițiile de depozitare și de folosire
(dacă este cazul); locul de origine (dacă este cazul); concentrația alcoolică pentru băuturile la care
aceasta este mai mare de 1,2%; lista ingredientelor folosite; cantitatea ingredientelor evidențiate pe
etichetă prin desene sau cuvinte (daca este cazul; exista si excepții); instrucțiunile de utilizare;
mențiunile suplimentare pe grupe de produse .
Pe lângă eticheta clasică, care ne dă informații sumare despre produs, a apăruteticheta
nutrițională, care este folosită la produsele destinate copiilor. Eticheta nutrițională are tendința sa
ocupe un anumit spațiu pe ambalaj; se refera la valoarea energetica a produselor exprimata in
kcal/kj, la cantitatea de proteine, glucide, lipide exprimate in % la 100 g produs; valoarea biologica
a produselor, care se referă la cantitatea fiecărei vitamine sau element mineral raportată la 100 g
produs; acizi grași saturați și prezența fibrelor alimentare.
Tot eticheta nutrițională ne va informa în funcție de vârstă, sex, activitatea fizică sau
intelectuală pe zi de câte glucide, lipide, proteine, minerale avem nevoie.
O etichetă cuprinde bande colorate de diferite dimensiuni in funcție de component: proteinele - portocaliu - roșu; grăsimea - galben; glucidele - verde; valoarea energetică - fondul alb.
Pe etichetă se găsește și codul de bare, alcătuit, de regulă, din 13 cifre. Primele 2 cifre
reprezintă țara de proveniența (exemplu: Moldova - 48); următoarele 5 cifre reprezintăfurnizorul;
următoarele 5 cifre reprezintă producătorul; ultima cifra reprezintă cifra de control.
Este obligatoriu sa fie informat consumatorul când produsul conține organisme modificate
genetic (OMG), trebuie sa se menționeze pe etichetă când proporția acesteia este de minim 0,9 %.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat, ca eticheta și etichetarea mărfurilor este imperios
necesară din simplul motiv, că abundența de produse creează confuzii în procesul decizional de
cumpărare și pentru a promova o imagine pozitivă producătorii trebuie să informeze corect și
permanent cumpărătorii.
Conducător ştiinţific – dr.,conf. univ. Gangan Svetlana
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CZU: 658.62
PARTICULARITĂȚILE LOGISTICII DE APROVIZIONARE
A INSTITUȚIEI MEDICO-SANITARE
MÎRZA ALIONA
masterand an. I, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la particularitățile logisticii de aprovizionare a instituțiilor
medico-sanitare. Scopul cercetării constă în determinarea particularităților logisticii de
aprovizionare a instituției medico-sanitare pentru asigurarea la cel mai înalt nivel a acestora cu
mărfurile și materialele necesare pentru îngrijirea și tratarea pacienților.
Pentru realizarea scopului propus au fost stabilite următoarele obiective: studierea conceptului
şi a noțiunilor de bază legate de logistica de aprovizionare; studierea particularităților activității
instituțiilor medico-sanitare; determinarea necesarului de mărfuri și materiale în activitatea
instituțiilor medico-sanitare și elaborarea logisticii de aprovizionare pentru instituțiile medicosanitare.
Cercetările au fost realizate în cadrul departamentului Economie, Marketing și Științe socioumane. Ca obiect de studiu a fost selectat Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul de Medicină
Urgentă (IMSP IMU). În cadrul acesteia au fost analizate particularitățile logisticii de aprovizionare
a instituției medico-sanitare.
Au fost folosite următoarele metode de cercetare ca: observările asupra proceselor logistice în
cadrul instituției medico-sanitare, analiza furnizorilor de mărfuri și materiale a IMSP IMU, analiza
statisticilor IMSP IMU, tehnicile proiective.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că, analizat în mod independent, subsistemul de
aprovizionare devine sistem de sine stătător, ce se compune dintr-un subsistem de conducere, un
subsistem de execuţie şi un subsistem informaţional. Pentru instituțiile medico-sanitare, subsistemul
de conducere este reprezentat de manager, subsistemul de execuţie este reprezentat de funcţiile ce
au ca principală atribuţie de serviciu aprovizionarea cu materiale, iar subsistemul informaţional este
reprezentat de ansamblul datelor, informaţiilor, circuitelor informaţionale, fluxurilor informaţionale
şi mijloacelor de prelucrare a informaţilor, care contribuie la fundamentarea deciziilor şi la ducerea
la îndeplinire a acestora.
Subsistemul aprovizionare în cadrul instituțiilor medico-sanitare este responsabil de
optimizarea fluxurilor de materiale şi informaţii dintre furnizori şi instituția proprie, în mod deosebit
de prelucrarea comenzilor de aprovizionare în corelaţie cu planificarea pacienților.
Sistemele de suport decizional şi operaţional a instituțiilor medico-sanitare sunt integrate în
cadrul sistemului informaţional logistic, de care se leagă, prin prelucrare, corelarea intrărilor cu
consumul şi distribuţia fizică.
În concluzie pot menționa, în sensul cel mai larg că, logistica de aprovizionare înseamnă a
asigura sau a procura, pentru o anumită perioadă de timp, produsele sau materialele necesare, iar
însăși procesul de aprovizionare desemnează acţiunea de a aproviziona, dar are şi sensul de serviciu
din cadrul întreprinderii ce are ca sarcină asigurarea acesteia cu cele necesare desfăşurării activităţii
de bază.
Conducător ştiinţific – dr., conf. univ.Melnic Viorel
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CZU: 658.788.21
ASPECTE PRACTICE PRIVIND APLICAREA FORMULARULUI CU REGIM SPECIAL
„ACTUL DE ACHIZIȚIE A MĂRFURILOR”
JIDRAȘ SIMONA
Student an. 2, facultatea Economie, UASM
Potrivit Legii contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017 procurările efectuate
de la persoanele fizice sunt documentate cu documentul primar cu regim special – actul de achiziție
a mărfurilor.
În calitate de scop s-a evidențiat importanța utilizării și perfectării corecte al actului de
achiziție, care documente suplimentare se întocmesc, în caz de necesitate și ce rețineri se fac.
Pe parcursul investigațiilor au fost examinate: 1) aspectele practice aferente modului de
completare a formularului cu regim special „Actul de achiziție a mărfurilor” și a documentelor
adiacente care însoțesc procurările în cauză; 2) prevederile fiscale prestabilite față de procurările
efectuate în baza actului de achiziție a mărfurilor; 3) modul de înregistrare sistemică a faptelor
economice privind formarea și stingerea datoriilor față de persoana fizică generate de procurările
perfectate cu actul de achiziție a mărfurilor; 4) deosebirile referitoare la modul de raportare fiscală a
obligațiunilor aferente impozitului reținut la sursa de plată datorat din veniturile îndreptate spre
achitare persoanei fizice pentru mărfurile procurate.
Cercetările au fost realizate în cadrul departamentului Contabilitate, finanțe și informatică cu
suportul A.O. „Asociației Contabililor din Sectorul Agroalimentar din Republica Moldova”. La
efectuarea studiului drept surse de informație au servit prevederile actelor legislative și normative în
vigoare, precum și publicațiile efectuate în revistele de specialitate. Aspectele practice au fost
examinate în baza datelor empirice înregistrate la S.R.L. „Floria de Lux” în februarie 2021.
În procesul investigațiilor s-a analizat modalitatea de perfectare a actului de achiziție a
mărfurilor, s-a examinat modul de contractare și necesarul de acte confirmative care însoțesc
operațiunile legate de procurarea mărfurilor de la persoanele fizice care nu practică activitatea de
întreprinzător și servesc drept suport informațional pentru reflectarea datelor specifice cu privire la
marfa procurată. În funcție de tipul plății (numerar și/sau virament) stingerea datoriei față de
persoana fizică se perfectează cu documente diferite:
• dispoziție de plată –achitarea are loc prin eliberarea numerarului din casieria entității;
• ordin de plată – stingerea datoriilor se realizează prin intermediul instituțiilor bancare.
Au fost examinate prevederile cadrului legislativ fiscal referitoare la modul de impozitare la
sursa de plată a veniturilor datorate persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii:
1. Actul de achiziție a mărfurilor se perfectează în cazul procurărilor efectuate de la
persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător;
2. Veniturile îndreptate spre plată pentru procurările efectuate în baza Actului de achiziție a
mărfurilor se supun impozitării la cote diferite:
• 6 % – reținere finală de la mărimea livrărilor de producție din fitotehnie și horticultură în formă
naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci și a producției din zootehnie în formă naturală,
în masă vie sau sacrificată, cu excepția laptelui, se calculează impozitarea finală;
• 12 % – reținere prealabilă de la alte tipuri de procurări;
3. Impozitul reținut la sursa de plată privind procurările de la persoanele fizice se înscrie în
IPC 21 la codurile 47 și respectiv 48 diferențiat în funcție de tipul bazei impozabile;
4. Actul de achiziție a mărfurilor servește drept bază pentru agentul economic în cazul unui
control fiscal a achizițiilor de la persoanele fizice neînregistrate într-o oarecare formă juridică de
organizare.
Conducător științific – asist. univ. Țapu Tatiana
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CZU: 657.635.4
PROCEDURI APLICATE DE CĂTRE AUDITOR
LA ACUMULAREA PROBELOR DE AUDIT
GAVDIUC ROZALINA
masterand an. 1,Facultatea Economie, UASM
Scopul cercetărilor este prezentarea probelor de audit adecvate șiselectarea elementelor de
testare pentru obținerea acestora.
Pentru realizarea scopului propus au fost trasate următoarele obiective: prezentarea probelor de
audit care confirmă și susțin opiniile și recomandările din rapoartele de audit; natura, durata și întinderea
procedurilor realizate de auditor pentru evaluarea preliminară a sistemului de control intern.
Cercetările în domeniu au fost efectuate în baza generalizării incertitudinilor condiționate de
identificarea și evaluarea procedurilor aplicate de auditor la acumularea probelor de audit. Suportul
metodologic al investigațiilor îl constituie obiectivele generale ale auditorului independent,
prevederile Standardului Internațional de Audit 500 „Probe de audit” Cercetările au fost
realizate în baza Standardelor Internationale de audit și legislatiei în vigoare.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că probele de audit reprezintă informații competente,
relevante și rezonabile privind entitatea auditată, care susțin concluziile și credibilitatea opiniei și a
raportului de audit. În cadrul auditului financiar, probele de audit confirmă și susțin opiniile și
recomandările din rapoartele de audit, furnizează răspunsuri la solicitările entității auditate și a
utilizatorilor rapoartelor de audit, dovedesc faptul că auditorii au aplicat și respectat standardele de audit.
În același timp creează condițiile pentru exercitarea unui audit eficient și eficace. Pe parcursul activității
sale, auditorul este confruntat cu necesitatea de a alege și utiliza diverse tipuri de probe de audit, care pot
fi clasificate în funcție de natura sau sursa de obținere a acestora.
a) din punct de vedere al sursei, probele de audit pot fi: - obținute de auditor; - obținute de
terțe părți; - obținute de la entitatea auditată .
b) din punct de vedere al naturii, probele de audit pot fi: - documentare; - vizuale; - verbale.
Procedurile de fond (testele detaliilor tranzacțiilor) iau forma unor metode specifice de obținere a
probelor de audit, cum ar fi: inspecția, observarea, investigarea, confirmarea și calculul. Pentru
evaluarea preliminară a sistemului de control intern, după identificarea controalelor cheie, auditorul
poate realiza, în etapa de planificare, teste „de parcurgere” , adică să extragă și să analizeze câteva
tranzacții (5 - 6) din cadrul sistemului. Natura, durata și întinderea procedurilor realizate de auditor
pentru evaluarea preliminară a sistemului de control intern, depind de mai mulți factori, printre care:
mărimea și complexitatea activității entității și a sistemului său informațional; organizarea sistemelor
contabil și de control intern; nivelul materialității luat în considerare; nivelul riscului de audit; evaluarea
preliminară a riscului inerent și a celui de control; tipul controalelor interne realizate; natura
documentelor entității privind controalele interne specifice. În procesul de evaluare a sistemului de
control intern, auditorul poate ține cont de activitatea desfășurată anterior, dar va trebui să actualizeze
cunoștințele pe care le are și să aibă în vedere obținerea unor probe de audit referitoare la orice
modificări apărute în activitatea de control al entității.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii:
- în funcție de sursa de proveniență a probelor de audit, se fac următoarele precizări: - proba
obținută în mod direct de auditor este mai sigură decât cea obținută din alte surse; - proba de audit
provenită de la terți, dacă este completă și obținută în mod independent, este mai sigură decât cea
provenită de la entitatea auditată;
- proba de audit obținută din surse interne ale entității auditate este credibilă, în cazul în care
sistemul contabil și sistemul de control intern sunt corecte, legal organizate și funcționează într-un
mod corespunzător.
Conducător științific – dr.,conf. univ. Șevciuc Tatiana

205

CZU: 657
L’ÉVOLUTION DE LA COMPTABILITÉ: NOTIONS ET FONCTIONS
DE LA COMPTABILITÉ
CAPAȚINA IRINA
étudiante en Ière année, Faculté Economie, UASM
La comptabilité est la science et l'art de la gestion d'entreprise, dont le but est de «mesurer, évaluer,
connaître, gérer et contrôler les actifs, les passifs et les capitaux propres, ainsi que les résultats obtenus de
l'activité des personnes physiques et morales».
Parallèlement à l'économie en développement, «l'art de la comptabilité» s'est perfectionné, le tournant
étant le modèle mathématique développé par Luca Paciolo di Borgia il y a plus de 500 ans, après quoi la
comptabilité est devenue irremplaçable, sans alternatives, à la fois une science et un art en poursuivre
l'existence et la circulation des capitaux et des services publics, en établissant les résultats de leur activité et
de leur placement, et le tout de manière à ce que les entreprises puissent bénéficier en permanence du soutien
financier nécessaire. Le nom comptabilité a son origine dans le latin "computare" (compter). Les
économistes français E. Leauty et Ad. Guibault rappelle que dans ce terme est l'origine du verbe «compter»
qui est le radical du mot «comptable», et ce dernier est la base de «comptabilite».
La comptabilité, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est le résultat d'un long processus historique, dont
le fondement réside dans la pratique sociale de l'Antiquité. L'évolution de la comptabilité, en tant que
pratique sociale, est liée au devenir de l'homme en tant que être. Les origines de la comptabilité remontent à
plusieurs milliers d'années lorsque les gens représentaient «quelque chose» dans leur réalité, par des
encoches sur les os ou même en écrivant sur des tablettes d'argile ou de papyrus. Bien qu'il existe des
opinions selon lesquelles il y a des comptables, puisque les gens sont conscients des chiffres, toutes ces
manifestations ne sont que des formes de comptabilité rudimentaire.
Les premiers éléments comptables ont été découverts lors de la formation des premières civilisations, datant
des années 8000-1000 avant JC, et consistaient en de petits morceaux d'argile, dans la région de Jéricho, où
les résultats des cultures agricoles, des morceaux d'argile étaient enregistrées, qui avaient un rôle à la fois
dans le calcul des quantités de marchandises et comme support de stockage de données, des morceaux
d'argile qui se présentaient sous diverses formes et étaient attribués à un certain bien.
Les fonctions de base de la comptabilité sont:
1. La fonction d'enregistrement et de traitement des données consiste à enregistrer, selon ses propres
principes et règles, les processus et phénomènes économiques qui apparaissent au sein des unités
patrimoniales et peuvent être exprimés en valeur.
2. La fonction d'information consiste à fournir des informations sur la structure et la dynamique du
patrimoine, de la situation financière et des résultats obtenus afin de justifier les décisions.
3. Fonction de contrôle de gestion consist dans la vérification à l'aide d'infor registres comptables du
mode de conservation et d'utilisation des valeurs matérielles et monétaires, gestion des ressources, contrôle
du respect de la discipline financière, etc.
4. Fonction juridique – les données fournies par la comptabilité et les pièces justificatives servent de
moyen de preuve devant les tribunaux, afin de prouver la réalité de certaines opérations économiques et
d'établir la responsabilité patrimoniale pour les dommages produits.
5. Fonction de prévision – informations comptable e lié à une période déjà terminée peut être utilisé
pour déterminer les tendances évolutives des futurs phénomènes et processus économiques
En conclusion, je voudrais mentionner que l'émergence et l'évolution de la comptabilité se sont
déroulées à des étapes historiques distinctes, en fonction de l'évolution de l'économie au cours de ces
périodes. Sur le plan comptable, il s'agit du produit d'une évolution progressive des pratiques comptables
dans la partie simple des affaires, résultat d'une évolution et d'une apparition particulièrement importantes
dans l'histoire de l'humanité.
Conducător științific –dr., conf. univ. Cojocari Vadim
Consultant limbă – dr., lect. univ. Puțuntean Nina
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CZU: 657.471.122
PARTICULARITĂȚI AFERENTE MODULUI DE
CONTABILIZARE A TICHETELOR DE MASĂ
JALBA MARIA
studenta an.2, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la aspectele teoretice și practice aferente modului de
contabilizare a tichetelor de masă la operator, angajator și unitățile comerciale/de alimentație
publică din Republica Moldova.
Scopul cercetării constă în examinarea tratamentelor fiscale și a aspectelor inerente modului
contabilizarea a faptelor economice legate de fluxul tichetelor de masă pentru fiecare subiect
implicat în lanțul de circulație a acestora.
Pentru realizarea scopului enunțat au fost delimitate următoarele obiective: 1) examinarea
conceptelor inerente tichetelor de masă (noțiune, destinație, prevederi legislative contabile și fiscale,
modul de clasificare, aspecte metodologice privind înregistrarea sistemică); 2) studierea
particularităților inerente modului de contabilizare a tichetelor la fiecare participant cu delimitare pe
etape de circulație a tichetelor de masă (operator, angajator și unitățile comerciale/de alimentație
publică); 3) analiza modului de ținere a evidenței analitice a tichetelor de masă la fiecare subiect
implicat în lanțul de circulație a acestora; 4) elucidarea aspectelor legate de recunoașterea în
scopurile fiscale a cheltuielilor aferente alocații individuale de alimentație acordate angajaților;
Cercetările au fost realizate în cadrul departamentului Contabilitate, finanțe și informatică cu
suportul A.O. „Asociației Contabililor din Sectorul Agroalimentar din Republica Moldova”. În
procesul investigațiilor s-a apelat la metoda universală de cercetare a materiei, fenomenelor și
proceselor economice; metoda observării și sintezei; metoda analizei comparative. Cercetările s-au
axat pe principiile fundamentale ale contabilității, prevederile actelor legislative și normative în
vigoare. Totodată în procesul investigațiilor au fost consultate diverse articole și publicații inerente
temei examinate. Drept material empiric a servit informația furnizată de la entitățile agricole care au
implementat în activitatea sa hrana organizată a angajaților cu aplicarea tichetelor de masă.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că utilizarea tichetelor de masă este o modalitate de
hrană organizată a angajaților care permite angajatorului să-și mențină personalul stabil, asigurând
angajaților săi dreptul la un mod sănătos de viață. În procesul studiilor s-a examinat modalitatea de
calcul a numărului necesar de tichete de masă la o întreprindere și de contabilizare a fluxului acestor
hârtii valorice nefungibile la operator, angajator și unitatea de comerț/alimentație publică. S-a
determinat că modul de contabilizare a faptelor economice diferă în funcție de subiectul implicat în
lanțul de circulație a tichetelor de masă.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii:
1. Tichetele de masă sunt instrument de plată pentru produsele alimentare, fiind folosite ca
bonuri valorice care:
• au forma unor hârtii valorice nefungibile, fiind livrări scutite de TVA;
•pot fi confecționate pe suport de hârtie, dar pot avea și formă electronică;
•reprezintă pentru angajați un beneficiu extrasalarial;
• se califică ca cheltuială deductibilă în limitele stabilite de legislația fiscală în vigoare.
2. Angajatorul este obligat să țină evidența tichetelor în Registrul de evidență a tichetelor de
masă eliberate salariaților;
3. Modul de contabilizare a tichetelor de masă diferă la operator, angajator și unitatea de
comerț/alimentație publică.
Conducător științific – asist. univ. Țapu Tatiana
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CZU: 657.2
DOUBLE REGISTRATION OF ECONOMIC FACTS. INVENTORY
DENISOV GALINA
student 1st year, Economics Faculty, UASM
Double entry – a fundamental concept underlying present-day bookkeeping and accounting,
states that every financial transaction has equal and opposite effects in at least two different
accounts. It is used to satisfy the accounting equation: Assets = Liabilities + Equity.
Double entry bookkeeping was developed in the mercantile period of Europe to help
rationalize commercial transactions and make trade more efficient. It also helped merchants and
bankers understand their costs and profits. Some thinkers have argued that double-entry accounting
was a key calculative technology responsible for the birth of capitalism. The balance sheet is based
on the double-entry accounting system where total assets of a company are equal to the total of
liabilities and shareholder equity.
In the double-entry system, transactions are recorded in terms of debits and credits. Since a
debit in one account offsets a credit in another, the sum of all debits must equal the sum of all
credits. The double-entry system of bookkeeping standardizes the accounting process and improves
the accuracy of prepared financial statements, allowing for improved detection of errors.
Bookkeeping and accounting are ways of measuring, recording and communicating a firm's
financial information. A business transaction is an economic event that is recorded for
accounting/bookkeeping purposes.In general terms, it is a business interaction between economic
entities, such as customers and businesses or vendors and businesses. Under the systematic process
of accounting, these interactions are generally classified into accounts.There are seven different
types of accounts that all business transactions can be classified: Assets, Liabilities, Equities,
Revenue, Expenses, Gains, Losses.Bookkeeping and accounting track changes in each account as a
company continues operations.
Conducător științific –dr., conf. univ. Cojocari Vadim
Consultant limbă – asist. univ. Coberman Natalia
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CZU: 658
RISKS IN THE FIELD OF THE ENTERPRICE
SARNYTSKA DARIA
Accounting and Financial, Nikolaev National Agrarian University
FILISHIN MAXIM
Kiev National Academy of Accounting, Statistics and Auditing
HOLESTIAKOVA NATALIA
European Institute of Continuing Education
With the gradual development of market relations, business activity takes place in conditions
of growing uncertainty. It is the uncertainty of the external and internal environment that forces the
entrepreneur to take risks, which can lead to both benefits and losses.
According to the results of the research, the article presents the definition of the essence of the
risk category as a unity of three parties - risk as a phenomenon, risk of the enterprise as a whole and
risk of the sphere of activity of enterprises. The concept of risk management in business as a system
is defined by targeted measures aimed at identifying and assessing the scale of the whole set of risks
that affect the activities of the enterprise, in order to develop mechanisms to counteract their
possible negative impact.
The purpose of this work is to study the process of risk management of enterprises, to identify
the main risks that negatively affect the activities of organizations, as well as to develop
recommendations for their optimal management.
In accordance with this goal, the main objectives of this research are:
- consider the essence of economic categories "risk", "risk management";
- consider the risk management mechanism at the enterprise;
- to determine the basic principles of risk management in the enterprise.
Risk is the probability that an enterprise will lose part of its resources, lose income or incur
additional costs as a result of carrying out certain production and financial activities.
Risks should be high on business owners. They are most interested in identifying all risks,
developing and implementing a risk management program.
The process of risk management in the justification of business decisions includes the
implementation of the following actions: risk management planning; risk identification; qualitative
risk assessment; quantitative assessment; risk response planning and monitoring and risk control.
To improve the risk management system it is necessary:
1. Integrate risk assessment into strategic and operational processes.
2. Introduce effective analytical methods and early warning methods.
3. Improve the measurement and monitoring of specific risks.
Scientific leader – dr., professor Dubinina Marina
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CZU: 657.421.1:657.6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
МОСПАНЕНКО КАРИНА
Учетно-финансовый факультет,
Николаевский Национальный Аграрный Университет
Подведение итогов инвентаризации товарно-материальных ценностей (ТМЦ) невозможно
без сопоставления фактического наличия активов с данными бухгалтерских регистров. Иными
слова – точное и своевременное отражение всех хозяйственных операций в бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основе инвентаризации обеспечивает полноту и достоверность в
соответствии данных бухгалтерского учёта фактическому наличию и состоянию учётных
ресурсов.
На практике существует несколько подходов в организации проведения инвентаризации
ТМЦ хозяйствующих субъектов. Наиболее известный способ заключается в переписывании
инвентарных номеров в блокнот или специальную тетрадь с последующим их вводом в электронную таблицу Excel. Затем из электронной таблицы данные переносятся в учетную систему.
Другим, более современным способом является тоже ручной ввод данных, но уже непосредственно в систему, что немного снижает трудоемкость процесса, хотя процент ошибок от этого
меньше не становится. Тем более, если учесть постоянное товародвижение на складе крупных
компаний, устаревшие ручные методы служат лишь источником проблем и, как следствие,
ошибок в документальном отражении и поступления, и расходования ресурсов. Вследствие чего
возникает потребность автоматизации инвентаризации с помощью цифровых технологий.
В настоящее время развитие цифровой экономики, как в Украине, так и в мире идет
стремительными темпами, распространяя свое влияние на все сферы деятельности, в том числе и
на учётные процессы. Непосредственное влияние на скорость и качество данных процессов
оказывает развитие цифровых технологий. Автоматизация инвентаризации ТМЦ – это одна из
самых важных целей предприятий, которая позволяет не только сократить количество ошибок и
упростить работу сотрудников, а самое главное – позволяет сократить убытки.
Автоматизация инвентаризации с помощью RFID-технологий позволяет не только
автоматизировать процессы учета ТМЦ, а и повысить защищенность информационной системы
склада. Для идентификации объектов учета применяются RFID-метки, а в качестве рабочего
инструмента для учета и инвентаризации RFID-считыватели. Процесс оснащения объектов
метками RFID достаточно прост и заключается в выборе места установки метки и наклейки её
на учётный объект. Для выполнения «Инвентаризации» необходимо взять в руки RFIDтерминал и включить режим «Инвентаризация». При этом считывание уникального
инвентарного номера объекта будет происходить автоматически, путём простого подхода к
объекту учета. После вся аналитика результатов инвентаризации попадает в программное
обеспечение, существенно повышая эффективность работы склада. Не менее эффективным
методом при проведении инвентаризации ТМЦ является, на наш взгляд, также использование
технологий штрихи QR-кодирования, которые позволяют автоматизировать и упростить учёт
материальных объектов. При этом процесс инвентаризации становится качественным и
прозрачным благодаря наличию в учётной системе полной информации о фактическом наличии
материальных активов.
Таким образом, использование цифровых технологий в процессе инвентаризации ТМЦ
позволяет не только устранить расхождения между фактическими и бухгалтерскими данными,
но и обеспечивает соответствие учетной оценки имущества хозяйствующих субъектов его
реальной стоимости.
Научный руководитель – доктор наук, профессор Потриваева Наталья
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CZU: 631.162:657.471
НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
МОРОЗ ТАТЬЯНА
Учетно-финансовый факультет,
Николаевский Национальный Аграрный Университет
В процессе финансово-хозяйственной деятельности каждое предприятие осуществляет
расходы. Проблема как правило заключается в том, что хозяйствующий субъект при
достижении максимального эффекта абсолютно всеми доступными для этого способами и
методами стремится уменьшить свои затраты. При разработке предприятием тактики решения
указанной проблемы основной задачей сотрудников учётных служб является обеспечение
реальной экономии расходов и контроль за их направлениями.
В соответствии с требованиями Положения (стандарта) бухгалтерского учёта 16 «Затраты»
затраты отражаются в бухгалтерском учете одновременно с уменьшением активов или
увеличением обязательств. Таким образом, затратами отчетного периода признаются либо
уменьшение активов, либо увеличение обязательств, что приводит к уменьшению собственного
капитала предприятия (за исключением снижения капитала вследствие его изъятия или
распределения владельцами), при условии, что эти расходы могут быть достоверно оценены.
По нашему мнению, для больших сельскохозяйственных предприятий, ведущих учёт с
применением автоматизации, целесообразной является разработка бухгалтерской службой
Положения о составе и классификации расходов, калькуляции и учете себестоимости продукции
товаров, работ, услуг (далее – Положение). Использование данного Положения должно
обеспечить единство в составе и классификации расходов, применении методики их планирования и учёта, а также определении себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) с учётом
действующей нормативно-правовой базы, особенностей учёта и контроля на предприятии.
Рассмотрим определенные составляющие Положения. В частности, отнесение конкретных
затрат на бухгалтерский счёт 93 «Расходы на сбыт». Так, к примеру, если грузовой
автотранспорт перевозит пшеницу в перегрузочный терминал, и назначением этой продукции
является последующая реализация, то затраты на перевозку относят, как правило, на счёт 93
«Расходы на сбыт». Указанные затраты можно рассматривать как транспортно-заготовительные,
поскольку реализация совершается не сразу после доставки. Таким образом, считаем
целесообразным, по нашему мнению, относить понесенные затраты на увеличение стоимости
пшеницы, распределяя и списывая транспортно-заготовительные расходы.
В целях наиболее достоверного учета и результативного управления затратами Положение
необходимо дополнить разработанными отдельно конкретными приложениями, которые
формируются вручную и автоматизировано. К ним, например, могут относиться: состав
первичных документов для учёта затрат, состав субсчетов и аналитических счетов к расходным
счетам, определение транспортно-заготовительных расходов, способ их списания, случаи
отнесения подобных затрат на счет 93 «Расходы на сбыт» и др.
Следовательно, для эффективного управления расходами на предприятии возникает
объективная потребность определения величины и структуры расходов, обусловленная
определенным рядом факторов (измерение времени, вид и объем работы, вид затрат, их
периодичность, условия реализации и т.д.). Полагаем, что учёт влияния факторов при наличии
детального Положения влияют на планирование и прогнозирование расходов предприятия.
Научный руководитель – доктор наук, профессор Потриваева Наталья
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CZU:338.435
ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ЛАГОДИНА ЮЛИЯ
Учетно-финансовый факультет,
Николаевский Национальный Аграрный Университет
Управление предприятием реализуется на основе информации бухгалтерского учёта.
Невозможно принять правильное решение, если информация не совсем полная или поступает не
в указанные сроки. Излишнее число данных, кроме того, никак не способствует
результативному управлению. Информация – это ресурс, применение которого предусматривает
выполнение определённых оснований, а именно: целесообразности, последовательности,
существенности, своевременности, полноты и достаточности. Согласно Закону Украины «О
бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», учетная политика – это
совокупность принципов, методов и процедур, используемых предприятием для составления и
представления финансовой отчетности. От учетной политики в значительной степени зависит
результативность организации управления хозяйственной деятельностью предприятия и её
формирование. Учётная стратегия устанавливает идеологию экономики предприятия,
способствует увеличению аналитических функций в организации предприятия, даёт
возможность своевременно реагировать на изменения, происходящие на производстве,
результативно применить производственную систему к изменению внешней среды.
Целью нашего исследования является изучение ключевых аспектов развития учётной
политики сельскохозяйственных предприятий, а также поиск путей её усовершенствования. На
сегодняшний день, общие принципы организации и методики бухгалтерского учета
формируются законодательством и положениями (стандартами) бухгалтерского учета (далее –
П(С)БУ) в Украине. Кроме того, нормативами учтены подобные методические и
организационные подходы к осуществлению бухгалтерского учета. Любая организация
способна принимать методы, правила, а также процедуры, которые будут обеспечивать её
полезной, объективной и актуальной информацией о её деятельности для внутреннего
применения и открытого представления. В процессе осуществления учётной политики нужно
соответствовать нормам государственного законодательства и требованиям П(С)БУ и других
нормативных документов по координации бухгалтерского учёта, а также способствовать
развитию высококачественного информационного учёта. При этом, на наш взгляд, необходимо
учитывать особенности деятельности предприятия, а также количество и квалификацию
учётных работников, степень их технического обеспечения, защиту личных интересов
предприятия и требования пользователей учетной информации.
Учитывая значимость понятия методологических элементов учетной политики,
разновидности которых представлены Министерством финансов Украины в П(С)БУ и принимая
во внимание их влиятельность на итог финансовой деятельности, мы рекомендуем
предприятиям, которые не раскрыли методологию проведения учёта, в будущем обязательно
этот недостаток устранить. Такие упущения при проверке финансово-хозяйственной
деятельности предприятий приводят к штрафным санкциям контролирующих органов, что
негативно сказывается на деловой репутации и ведении бизнеса.
Рассмотрев общие составляющие учётной политики сельскохозяйственных предприятий, можем сделать вывод, что продуманный подход к организации учётной политики
является эталоном для многих пользователей и даёт право оказывать влияние на
формирование конечного финансового результата предприятия, величину налога, размер
дивидендов, а также специальных фондов и резервов.
Научный руководитель – доктор наук, профессор Потриваева Наталья
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CZU: 631.158:658.32
ОПЛАТА ТРУДА ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЕ И ФРИЛАНСЕ В УКРАИНЕ
НИКОЛЕНКО МАРИЯ
Экономический факультет,
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
Во время карантинных ограничений множество работодателей отдают предпочтения
перевести работников на удаленную форму роботы, поскольку это более безопасно и менее
затратно чем обычная форма деятельности, в то же время более экономически выгодно чем
простой или длительные отпуска.
Сегодня в Украине наиболее распространенными формами удаленной работы есть
дистанционная работа и работа на условиях фриланса. Поэтому за цель поставлено
рассмотреть какие есть особенности каждой из форм относительно экономической части
данного вопроса, а конкретней оплаты труда в Украине, используя общенаучные методы.
Исследованием учета оплаты труда, в частности при дистанционной работе и фрилансе, в
своих научных трудах, занимались: Боярова О.А., Гуцаленко Л.В., Кузык Н.П., Шевчук К.В.
та много других ученных.
На первый взгляд эти два вида трудовых отношений имеют много общего. Но в
действительности между фрилансом и дистанционной работой существует множество различий.
Главное различие заключается в том, что фрилансер в трудовых отношениях рассматривается
как самозанятый исполнитель, при дистанционной – как наемный работник. Особенности
оплаты труда фрилансера рассматриваются в гражданско-правовом договоре, в то время, когда
для работника на дистанционной форме – в трудовом договоре. Результаты работы по которым
проводится оплата при фрилансе фиксируются в актах исполнительных работ, а при
дистанционной работе при почасовой оплате – Табеле учета рабочего времени.
Оплата фрилансеру осуществляется соответственно договора, в котором должны быть
указаны как будет осуществляться оплата (как предоплата или послеоплата, один платеж или
оплата частями), а также наличия социальных гарантий. Если выбрано оплату частями, то
должно быть прописано процентное соотношение частей и строки получения оплаты. Так же
желательно указаны решение финансовой стороны ситуаций при неисполнении одной из
сторон своих обязательств.
Что касательно дистанционной работы, то перевод работника может осуществляться при
наличии заявления работника и наказа руководителя, а также внесение изменений в трудовой
договор. Правила оплаты труда, количество выполнимых работ, виды контроля и учета работ,
особенности выплати компенсаций при таком типе роботы должны быть оговорены в трудовом
договоре и Положении о организации дистанционной работы на предприятии. В целом, оплата
труда осуществляется по результатам работы, исходя из должностного оклада, два раза на месяц.
Кроме этого, работодатель не имеет права снизить зарплату работнику в одностороннем порядке
без существенной причины. Что касается компенсационных выплат во время дистанционной
роботы, то работник имеет право получить компенсацию за использование собственных средств
для роботы, но для этого особенности получения такой компенсации должны быть прописаны в
трудовом договоре.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в вопросе оплаты труда фрилансера
и работника на дистанционной форме работы имеется много различий касательно документов
регулирующих юридическую составляющую, а именно формы оплаты труда и начисления
дополнительных выплат. Нужно отметить, что в обеих случаях, для предотвращения спорных
моментов на практике рекомендуется детализировать особенности осуществления выплат в
договорах, а также формы контроля за осуществленной работой.
Научный руководитель – д. э. н., профессор Гуцаленко Любовь

213

CZU: 657.47
СПОСОБЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРИ
РАСЧЕТЕ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДСТВА
КАЗЕМИРЧИК МАРИЯ
Учетно-финансовый факультет,
Николаевский Национальный Аграрный Университет
Функционирование любого предприятия в рыночной экономике предусматривает непрерывное движение продукции, соответственно калькуляция себестоимости есть неотъемлемой
частью учета расходов производства. Руководствуясь методами анализа, синтеза и аналогий,
можно изучить суть основных методов калькуляций и практику их применений.
Калькуляция – это способ расчета себестоимости единицы продукции за элементами
расходов. Это основа денежной оценки объектов бухгалтерского учета. Данные калькуляций
необходимы для: управления себестоимостью продукции, выявления резервов снижения
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, установления цен и для анализа результатов
работы предприятия (как информация для отчетов и сводок). Для проведения калькуляции
необходимо затраты, связанные с изготовлением или покупкой ресурсов, разделить на
количество полученной продукции. Но на практике, используют разные методы.
На промышленных предприятиях прибегают к попроцессному и попередельному методам.
При производстве одного вида продукции или при отсутствии процесса изготовления
используют простой попроцессный метод (аналитический учет ведется путем открытия счетов
по видам производства).
На беспрерывных предприятиях, а также на тех, где короткий или последовательный
производственный процесс (каждый из которых являет самостоятельную стадию), используют
попередельный метод. Есть две его разновидности: полуфабрикатный и бесполуфабрикатный.
В первом варианте расходы учитывают по отдельным технологическим стадиям. Таким
образом, полуфабрикаты оприходуют с одного цеха в другие. Фактическая себестоимость
вычисляется на последней стадии. При втором варианте – затраты накапливаются на каждой
стадии изготовительного процесса. Полуфабрикаты передают в другие цехи в натуральных
показателях. Себестоимость продукции равна суммам расходов каждого из цеха.
Позаказный метод используют в промышленности, строительстве, ремонтных и
экспериментальных производствах (единичные или уникальные заказы).
При наличии норм расхода ресурсов или выхода продукции, используют нормативный
метод (машиностроительная, шинная, мебельная, швейная отрасль). Таким образом, в учете
отображаются затраты за установленными нормами, отклонениями от них.
На практике используют две системы калькуляций – с полным распределением расходов
(абзорпшен-костинг) или со сменными (директ-костинг). В первом случае постоянные
накладные расходы включаются в себестоимость, во втором – не включаются.
В заключении ми пришли к выводу, что отдельное предприятие выбирает метод
калькуляции в зависимости от специфики и технологии производства.
Научный руководитель – канд. экон. наук, ст. препод., Луговая Ольга
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CZU: 657.42
COMPLIANCE AUDIT AS AN AUDIT SERVICE: CONCEPT AND ESSENCE
YANKOVSKA TЕTIANA
Faculty of Accounting and Finance,
Mykolayiv National Agrarian University
Compliance audit as part of audit types began to be distinguished in international practice.
This type of audit is aimed at assessing compliance in the economic system with regulations,
regulations and rules established by the higher management or the owner of the organization.
The purpose of the study is to determine the importance of compliance audit as an audit
service in accordance with International Standards on Auditing (ISA).
Research objectives: to clarify the place of compliance in the system of audit services;
conduct a comparative analysis of the types of compliance in the audit.
The study is based on the use of the monographic method, as well as methods of analysis and
generalization, classification.
It is advisable to clarify the place of compliance in the system of audit services taking into account
the classification established by the International Federation of Accountants, which distinguishes: tasks
that provide confidence, related services. In accordance with this classification, the following types of
compliance can be distinguished:
- Compliance as part of the procedure performed in the audit of financial statements;
- Compliance audit as an independent type of assurance engagement (audit and reviews of
financial information of past periods, other assurance engagement);
- Compliance as an agreed procedure in which the procedures specific to the audit and agreed
between the auditor, the organization and the relevant third parties are carried out and the findings
are reported.
Thus, the main purpose of compliance as part of the procedure performed in the audit of
financial statements is to obtain reasonable assurance that the financial statements as a whole are
free from material misstatement, both due to fraud and error, and to prepare an opinion and present
it taking into account the requirements of ISA and in accordance with the conclusions reached by
the auditor.
The purpose of a compliance audit as an independent type of engagement is to obtain either
reasonable assurance or limited assurance that the information on the subject matter of the
engagement does not contain material misstatements, to form a conclusion regarding the result of a
quantitative or qualitative assessment of the subject matter of the engagement in the form of a
written opinion.
In contrast to the above types of compliance, the purpose of compliance as an agreed
procedure is to carry out procedures specific to the audit and agreed between the auditor, the
organization and the relevant third parties and to provide a report on the findings.
Unlike an assurance engagement, the agreed procedures do not prescribe the principle of
independence. In addition, the auditor only presents facts and circumstances in the report, does not
draw definite conclusions regarding compliance with the law, and does not express any assurance.
Thus, modern economic conditions and directions of national policy in the field of ensuring
economic security necessitate the formation and development of compliance audit.
Academic Supervisor– PhD (Economics), associate professor Sytseva Svitlana
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CZU: 657.22(477)
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В УКРАИНЕ
ПЕТРУШЕНКО МАРИНА
Учетно-финансовый факультет,
Николаевский Национальный Аграрный Университет
Основные исторические этапы развития учетной культуры в Украине достаточно продолжительными. Начиная с VIII в. до н.э. на побережьях Черного и Азовского морей современной
Украины начали создаваться греческие колонии. Они основали ряд городов-колоний. Учет в
греческих колониях был организован по тем же принципам, что и в самой Греции.
В VII-IX вв. происходит формирование раннефеодального государства - Киевской Руси.
Бухгалтерский учет Киевской Руси IX-XIII вв. по своему происхождению и характеру был
европейским, но со значительным влиянием учетной культуры Востока. Развитие учета в России
поднялся на новую ступень после принятия христианства в 988 г.. Очагами учетной образования
были храмы и монастыри, последних в XIII в. было 50, 17 из них - в Киеве. Учет в монастырях
был организован по принципам камеральной бухгалтерии. Объектами учета была наличность,
доходы, расходы, а также дебиторская и кредиторская задолженность.
Конец XV - первая половина XVII в. - чрезвычайно сложный период в истории УкраиныРуси, характеризуется рядом событий, значительно приблизили ее учетную культуру учетной
системы Западной Европы. Следует отметить, что в те времена в Европе распространялась
двойная бухгалтерия, введенная итальянскими учеными. Итак, начиная с XVI и до середины
XVII в. в Украине преобладала итальянская бухгалтерия.
Вторая половина XVII - XVIII вв. - период казацко-гетманского государства. В это время
учет подчинялся гетману и не отделялся от его личного имущества [4].
На формирование учета XIX в. повлиял украинское национально-освободительное
движение на западноукраинских землях. Было много прогрессивных идей в учете: возрождение
национального учета, поиск реформаторских течений, начало научной разработке вопросов
учета.
В первой половине XX в. весомыми факторами дальнейшего развития учета были
следующие события: образования Украинской Центральной рады (3-4 марта 1917),
провозглашение независимости УНР (11 января 1918), образование СССР (30 декабря 1922),
голодомор в Украине (1932 1933), начало Второй мировой войны (1 сентября 1939)
После нападения Германии на Советский Союз и борьбы с гитлеровской Германией (1941
- 1944) происходит восстановление народного хозяйства, а вместе с ним – учета.
Начиная с 1991 г. началось формирование национальной системы бухгалтерского учета и
поиск независимых путей его развития. С 1998 г. в Украине произошло реформирование
национальной системы бухгалтерского учета. Главной задачей реформирования системы
бухгалтерского учета было приведение ее в соответствии с требованиями рыночной экономики
и международными стандартами учета. С этой целью в 1998 г. была утверждена Программа
реформирования системы бухгалтерского учета, а также предусмотрено ее финансирование в
1999-2001 годах. В рамках программы был принят новый план счетов, новые регистры учета и
формы отчетности.
Следует выяснить, что современный этап развития учета предусматривает теоретическое
обоснование новых подходов к применению существующих учетных знаний. Дальнейшее
развитие бухгалтерского учета должен происходить в направлении постоянного пересмотра и
совершенствования теоретических основ учета с учетом лучших научных достижений
представителей различных национальных школ учета.
Научный руководитель – д.э.н., профессор Дубинина Марина
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CZU: 657.37
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТЧЕТНОСТИ, КАК ОДНОГО ИЗ
ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ДИДЕНКО АЛЕКСАНДРА
Учетно-финансовый факультет,
Николаевский Национальный Аграрный Университет
Особенность бухгалтерской отчетности в том, что она состоит только по данным
текущего бухгалтерского учета с соблюдением балансового обобщения учетной
информации. Цель бухгалтерской отчетности - обеспечение контроля за хозяйственной
деятельностью, соблюдением нормативов и стандартов, наличием и движением
хозяйственных средств и источников их образования.
Типовые формы бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке их заполнения
разрабатываются и утверждаются Минфином Украины по согласованию с Минстатом
Украины. Министерства и ведомства по согласованию с вышеназванными институтами
могут устанавливать и специализированные формы бухгалтерской отчетности.
Сроки представления бухгалтерской отчетности определяют органы, в сфере
управления которых находится предприятие, или учредители предприятия. Бухгалтерскую
отчетность подписывают руководитель и главный бухгалтер предприятия.
Для обеспечения доступности и открытости для заинтересованных пользователей годовая
бухгалтерская отчетность предприятий о результатах финансово-хозяйственной деятельности,
имущественного и финансового состояния открыта для публикации, кроме случаев,
предусмотренных законодательством. Достоверность такой отчетности подтверждает
аудиторская организация.
Бухгалтерская отчетность как элемент метода бухгалтерского учета, выступает способом
познания и отражения предмета бухгалтерского учета. На почве общепризнанного подхода
определения отчетности как категории теории учета сводится к представлению структурированной схемы "инструментов" с помощью которых осуществляется учет, но не раскрывается
механизм действия этих приемов в динамике.
Этот недостаток устраняется при использовании в теории основ процедурного подхода,
который переносит приоритеты на систему процедур при сборе и обработке информации.
Таким образом, с учетом современной организации учета и развития его методологии можно
дать следующее определение отчетности, как элемента метода бухгалтерского учета:
отчетность - это инструмент обобщения информации и обеспечения ею потребностей
аппарата управления, которые в совокупности дают возможность формирования массив
учетных данных о состоянии использования ресурсов хозяйственные процессы,
формирование себестоимости и финансовых результатов.
Бухгалтерские отчеты составляются многими предприятиями и предоставляются внешним
пользователям во многих странах мира. И хотя такие финансовые отчеты могут выглядеть
одинаково, они отличаются друг от друга, поскольку каждая страна имеет свои социальные,
экономические и законодательные особенности. Кроме того, при установлении национальных
требований принимаются во внимание потребности различных пользователей финансовых
отчетов.
Составление бухгалтерской отчетности предприятий, организаций и учреждений - дело
очень ответственное, кропотливое и требует много специальных навыков, умений и знаний.
Бухгалтер должен быть в курсе всех изменений, которые происходят в действующем
законодательстве. Также работа бухгалтера состоит в том, чтобы вовремя оказывать
своевременную, полную и точную информацию о состоянии предприятия.
Научный руководитель – д.э.н., профессор Дубинина Марина
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CZU: 657.24
ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
КРАВЧУК АЛЕНА
Учетно-финансовый факультет,
Николаевский Национальный Аграрный Университет
Хранение документов играет значительную роль в деле правильной постановки
бухгалтерского учета. Рациональная система хранения обеспечивает не только целостность в
хранении документов в течение установленных законом сроков, но и возможность пользования
ими в любой момент для получения различных справок.
Первичные документы и учетные регистры, прошедшие обработку, бухгалтерские отчеты
и балансы до передачи их в архив предприятия, учреждения должны храниться в бухгалтерии в
специальных помещениях или закрытых шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных
главным бухгалтером.
Срок хранения первичных документов, учетных регистров, бухгалтерской и иной
отчетности в архиве предприятия, учреждения определяется согласно нормативно-правовым
актом по вопросам определения сроков хранения документов, утвержденным центральным
органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в
сфере архивного дела и делопроизводства.
Сроки хранения типовых документов минимальны. Большинство видов первичных
бухгалтерских документов следует хранить не менее трех лет - при условии, что контроключи
органы завершили их проверку, и пяти лет - в случае если такие документы содержат
информацию о финансовых операциях. По решению экспертной комиссии предприятия эти
сроки могут быть продлены.
Изъятие первичных документов, учетных регистров, бухгалтерских отчетов и балансов у
предприятий, учреждений может быть осуществлено только по постановлению органов
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судов, государственной контрольноревизионной и налоговой служб в соответствии с действующим законодательством Украины.
Изъятие оформляется протоколом (актом), копия которого вручается под роспись
соответствующему должностному лицу предприятия, учреждения.
Все документы, сформированные в дела постоянного и временного (свыше 10 лет)
хранения и по личному составу, должны подшиваться или переплетаться. При подготовке
документов к подшивки изымаются шпильки, скрепки и другие металлические предметы. По
каждому делу в описание вносятся: порядковый номер, индекс дела, заголовок дела (в том числе
и аннотация), дата, количество листов, примечания. В описании дел со сроками хранения более
10 лет перед примечанием есть графа "Срок хранения дела". Все эти данные переписываются с
обложки дела. Дела вносятся в описание в том порядке, в котором они были систематизированы.
Каждое дело в описании получает номер, который сразу же проставляется на обложку дела.
Если дело состоит из нескольких томов, каждый том в описании получает самостоятельный
номер.
Научный руководитель – д.э.н., профессор Дубинина Марина
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CZU: 631.162:657.42
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА КРАТКОСРОЧНЫХ
АКТИВОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КРИВИЦКАЯ ЕЛИЗАВЕТА
факультет бухгалтерского учета,
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Укрепление финансовых и экономических позиций любой сельскохозяйственной
организации неразрывно связано с использованием краткосрочных активов, в управлении
которыми большая роль отводится их анализу и повышению эффективности их
использования.
Целью исследования является совершенствование методики анализа краткосрочных
активов для повышения эффективности их использования в сельскохозяйственных
организациях Республики Беларусь.
В соответствии с обозначенной целью были поставлены следующие задачи: исследовать
современное состояния краткосрочных активов сельскохозяйственных организаций, а именно
проанализировать потребность, состав и структуру краткосрочных активов сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь; оценить эффективность использования краткосрочных активов организаций аграрного сектора Республики Беларусь; внести предложения по
совершенствованию методики анализа краткосрочных активов с целью повышения
эффективности их использования в сельскохозяйственных организациях.
При анализе состава и структуры краткосрочных активов особое внимание было уделено
не только анализу динамике за ряд лет, но и оценке взаимовлияния структуры краткосрочных
активов и финансового состояния сельскохозяйственных предприятий. Оценка взаимовлияния
структуры краткосрочных активов и финансового состояния, позволяет установить, что между
ними имеется существенная, но нелинейная, а обладающая более сложным характером
взаимосвязь. Если при неизменном объеме краткосрочных активов увеличивается часть,
формируемая за счет собственных источников и краткосрочного кредита, то финансовое состояние предприятия улучшается. Противоположная ситуация возникает, когда доля запасов и
затрат увеличивается, а предприятие не имеет возможности для обеспечения соответствующего
роста величины собственного капитала и привлечения краткосрочного кредита.
Для глубокого и всестороннего раскрытия конкретных причин изменения скорости
оборота краткосрочных активов сельскохозяйственных организаций, а также для оценки
имеющихся у организаций резервов дальнейшего повышения интенсивности их
использования целесообразно проводить факторный анализ влияния выручки от реализации
и среднегодовой суммы краткосрочных активов на их оборачиваемость.
Исследования подтвердили, что для сельскохозяйственного производства более
рациональным будет использование методики, при которой для расчета общей
оборачиваемости краткосрочных активов надо брать не выручку от реализации продукции
(работ, услуг), а положительный валовой денежный поток от текущей деятельности,
поскольку реальный поток денежных средств является завершающей стадией процесса
кругооборота (формула 1):
,
(1)
где Поб – продолжительность оборота краткосрочных активов, дн.;
КА – средний размер краткосрочных активов, руб.;
Т – длительность анализируемого периода, за который определяются показатели, дн.
(Т=365);
ВДП – валовый денежный поток от текущей деятельности, руб.
Научный руководитель – к.э.н., доцент Петракович Анна Владимировна
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CZU: 336.713(478)
ROLUL BĂNCILOR COMERCIALE ÎN SISTEMUL BANCAR
BIȚA ARIADNA
studentă an. 1, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la activitatea și rolul băncilor comerciale pe teritoriul
Republicii Moldova.
Scopul cercetărilor constă în identificarea rolului instituțiilor bancare comerciale și de a stabili
eficiența îndeplinirii activităților bancarela nivel national.
Pentru a efectua obiectivele propuse s-a analizat unele documente și informații cu privire la
băncile comerciale care activează pe teritoriul țării.
Conform surselor documentate activitatea instituțiilor bancare este reglementată de Legea
instituțiilor financiare din 21.07.1995.Băncile comerciale alăturate băncii naționale formează
sistemul bancar moldovenesc.
Băncile comerciale pot desfășura limita licenței acordate, urmatoarele activități:
a) acceptarea de depozite (platibile la vedere sau la termen etc.) cu sau fara dobinda;
b) acordarea de credite (de consum si ipotecare, factoring cu sau fara drept de regres,
finantarea tranzactiilor comerciale, eliberarea garantiilor si cautiunilor etc.);
c) imprumutarea de fonduri, cumpararea ori vinzarea, in cont propriu sau in contul clientilor
(cu exceptia subscrierii valorilor mobiliare), de:
 instrumente ale pietei financiare (cecuri, cambii si certificate de depozit etc.);
 optioane financiare privind titlurile de valoare si ratele dobinzii;
 instrumente privind rata dobinzii;
 titluri de valoare;
d) acordarea de servicii de decontari si incasari;voiaj,cambii bancare etc.);
f) cumpararea si vinzarea banilor (inclusiv a valutei straine);
g) leasing financiar;
h) acordarea de servicii aferente la credit;
i) acordarea de servicii ca agent sau consultant financiar, cu exceptia celor de la lit.a) si b);
j) operatiuni in valuta straina, inclusiv contracte futures de vinzare a valutei straine;
k) acordarea de servicii fiduciare (investirea si gestionarea fondurilor fiduciare), pastrarea si
administrarea valorilor mobiliare si altor valori etc.;
l) acordarea de servicii de gestionare a portofoliului de investitii si acordarea de consultatii
privind investitiile;
m) subscrierea si plasarea titlurilor de valoare si actiunilor, operatiunile cu actiuni;
n) orice alta activitate financiara permisa de Banca Națională.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii: Băncile comerciale au
rolul de intermediar financiar și îndeplinesc o funcție macroeconomică importantă asigurînd
redistribuirea interramurală și interregională a capitalului bănesc. Mecanismul bancar de distribuire
și redistribuire a capitalului pe sfere și ramuri permite dezvoltarea economiei în dependență de
necesitățile obiective a reproducerii și contribuie la restructurarea economiei. 2. Băncile comerciale
dispun de un larg numar de operațiuni ceea ce le oferă cliențiolor opțiunea de a alege cea mai
convinabilă. Băncile comerciale in zilele noastre și-au ocupat nișa lor în economie astfel ele au un
rol enorm în economia fiecarei țari.Acestea favorizează tranzacțiile comerciale în interiorul și
exteriorul unei țări;asigură efectuarea plăților, schimbul valutar.
Conducător științific – dr., conf. univ. Bețivu Ala
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CZU: 369.06
ASIGURAREA MEDICALĂ DE FINANȚARE A OCROTIRII SĂNĂTĂȚII
CUCLENCO TATIANA
studentă an. 2, Facultatea Economie, UASM
MOCANU CĂTĂLINA
studentă an. 4, Facultatea Medicină generală, USMF
Rezultatele prezentate se referă la asigurarea medicală de finanțare a ocrotirii sănătății.
Scopul cercetărilor constă în analiza comparativă a politicilor naționale și internaționale de
promovare a asigurărilor medicale obligatorii, precum și a modalităților de finanțare a sistemului
ocrotirii sănătății în țările cu o economie dezvoltată și a celor în tranziție la economia de piață,
evaluarea rezultatelor implimentării asigurărilor medicale obligatorii în Republica Moldova și
înaintarea propunerilor pentru perfecționarea acestui sistem.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective Extinderea resurselor
financiare pentru ocrotirea sănătății din contul atragerii resurselor extrabugetare; Crearea
premiselor de trecere la piața serviciilor medicale, totodată păstrînd posibilitatea acordării gratuite a
acestora pentru păturile vulnerabile ale societății;
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că că managementul actualelor fonduri obligatorii
de asistență medicală poate fi calificat ca unul puțin eficient, odată ce așteptările beneficiarilor nu se
adeveresc, bugetul asigurărilor în sănătate duce lipsă de surse, după cum se vehiculează de autorități
an de an, iar statisticile regionale arată că Republica Moldova nu este performantă pe dimensiunea
protejării și îngrijirii sănătății cetăților ei. Spre regret, performanța joasă și ineficiența sunt
caracteristice mai multor domenii de activitate în țara noastră, cum ar fi domeniul sănătății. Însă în
cazul sănătății obiectivele de a consolida și îmbunătăți trebuie să devină prioritare, de altfel,
costurile devin prea înalte și se plătesc din contul calității și expectanței vieții cetățenilor.
În final constatam că bogăția cea mai mare a unui om este sănătatea personală, de altfel ca și a
unei națiuni. Sistemul asigurări obligatorii de asistență medicală, implementat în Republica
Moldova, oferă tuturor cetățenilor Republicii Moldova drepturi egale în vederea accesului la
servicii medicale, fapt ce permite fiecărui cetățean să-și fortifice propria sănătate și să contribuie
prin aceasta la propria bunăstare și la bunăstarea întregii națiuni. Educarea populației în vederea
unei atitudini grijulii față de propria sănătate este sarcina fiecărui cetățean și a tuturor participanților
în cadrul sistemului de sănătate publică, inclusiv a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.
Conducător științific – dr. hab., conf. univ.Mocanu Natalia
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CZU: 631.155.6
SUBVENȚIONAREA ȘI ROLUL EI ÎN DEZVOLTAREA AGRICULTURII
TEACĂ ALEXANDRA
studentă an. 2, Facultatea Economie, UASM
OLIFER IVAN
Universitatea Națională Bioresurse și Inginerie a Mediului din Kiev, Ucraina
Rezultatele prezentate se referă la subvenționarea ca mecanism de influență a statului în
procesul de administrare a economiei prin aplicarea mijloacelor financiare și la subvenționarea ca o
formă de ajutor sau de sprijin financiar ce reprezintă o ramură a sectorului economic și care are, în
general, scopul de a promova politica economică și socială.
Scopul este de a demonstra că în Moldova,agricultura ca ramură strategică a economiei,
necesită promovarea unei politici agrare adecvate care să asigure dezvoltarea acestui sector, de
importanță majoră pentru economia țării și integrarea ei în UE. Un rol important în acest sens îl are
subvenționarea agriculturii și creșterea competitivității produselor moldovenești. Producția agricolă
autohtonă nu este competitivă cu cea importată din străinătate, realizânduse la prețuri mici, care
abea acoperă cheltuielile de producere. Acestea și multe alte cauze provoacă necesitatea
subvenționării agriculturi.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate obiectivele urmărite în rezultatul final al
temei ce se referă la identificarea și descrierea rolului stimulatoriu al subvenționării în agricultura
Moldovei.
Cercetările asupra temei au fost realizate cu ajutorul informațiilor de pe AIPA și Biroul
Național de Statistică , iar în baza rezultatelor s-a demonstrat faptul că la momentul actual
agricultura Moldovei se confruntă cu un șir de probleme care împreună au o influență negativă
asupra economiei rurale în ansamblu: fărâmițarea terenurilor agricole în parcele mai mici, precum și
existența unor numeroase gospodării nerentabile din punct de vedere economic. Suprafața
terenurilor agricole abandonate crește în fiecare an. Numărul populației încadrate în întreprinderile
agricole este în descreștere, majoritatea plecând la oraș sau peste hotarele țării în căutarea unui loc
de lucru mai bine plătit. S-a demonstrat cu argumente faptul că primăvara anului 2020 a venit cu o
mulțime de probleme pentru agricultori. Pe lângă criza pandemică, care-i împiedică să vândă ceea
ce au produs, fermierii s-au pomenit față în față cu seceta care le pune în pericol culturile.Anul
2020 a fost unul greu pentru agricultori. Din cauza secetei, producția vegetală a scăzut cu
aproximativ 36 la sută, față de anul 2019. Și faptul că lipsa de precipitații a afectat, cel mai mult,
culturile cerealiere.
Rezultatele conform temei au permis formularea unor concluzii cum ar fi că : Subvenționarea
agriculturi rămâne a fi una din metodele practice și necesare de influență asupra relațiilor funciare
din acest domeniu.Pentru asigurarea stabilității și dezvoltării agriculturii este necesar mărirea
volumului de finanțare din partea statului a acestui sector.
Un an nu prea bun din mai multe puncte de vedere, un an așa cum nu a mai fost, după spusele
fermierilor moldoveni. Seceta, pandemie, declinul industriilor și al prețurilor, pentru un timp toată
planeta a rămas în așteptare. Nu a fost un an deloc ușor, dar ține de noi să îl facem mai bun pe 2021.
Conducător științific – dr. hab., conf.univ. Mocanu Natalia
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CZU: 336.144
PLANIFICAREA BUGETULUI LOCAL
(ÎN BAZA DATELOR PRIMĂRIEI OR. CUPCINI)
LUCHIAN DANIELA
studentă an. 2, Facultatea Economie, UASM
Scopul cercetărilor este de a analiza și a prezenta importanța planificării unui buget local.
În urma analizei obținute am urmărit prognozarea bugetului local în baza datelor primăriei
or. Cupcini.
Cercetările au fost realizate în baza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului
local al primăriei or. Cupcini prognozat pentru anul 2021.
Pentru realizarea scopului propus a fost înaintată mai întâi noțiunea de buget,ce conform
Legii nr.397 din 16.03.2013 privind finanțele publice locale reprezintă totalitatea veniturilor, a
cheltuielilor și a surselor de finanțare destinate exercitării funcțiilor care sînt în competența
autorităților administrației publice locale conform legislației și a funcțiilor delegate de Parlament la
propunerea Guvernului.
În planificarea și aprobarea bugetului local instituțiile se bazeza pe cîteva principii:
 sfera de cuprindere a bugetului de stat (modul de reflecatare a veniturilor și cheltuielilor);
 durata exercițiului bugetar (aprobarea este dată Guvernului de către Parlament );
 relația dintre venituri și cheltuieli;
 informarea opiniei publice despre sursele veniturilor și destinația acestora.
Planificarea bugetului local reprezintă un moment destul de important.
În orașul Cupcini ,planificarea și aprobarea bugetului local începe de la o decizie luată și
examinată de către Consiliul orașului ,care este întocmită în conformitate cu prevederile Legii
finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscal nr. 181 (art.24, 25, 47, 55) din 25 iulie 2014.
În urma acestei decizii ,se decide aprobarea următoarelor compartimente ale bugetului :
sinteza indicatorilor principali ai bugetului orășenesc: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile de
personal, soldul bugetului și sursele de finanțare, resursele și cheltuielile bugetului oraășenesc
conform clasificației funcționale și pe programe, sinteza veniturilor colectate de către instituțiile
bugetare finanțate din bugetul orășenesc Cupcini pe anul 2021, transferurile de la bugetul de stat
pentru anul 2021, nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituțiile
publice finanțate de la bugetul orășenesc.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii și recomandări:
planificarea bugetului public este probabil actul cel mai important din administrarea atât a unui stat
,cât și a instituțiilor publice, ori acesta se intersectează cu funcția de planificare a politicilor publice,
care inevitabil presupune angajarea unor cheltuieli pentru a obține ulterior beneficii la nivelul
întregii localitati.
Conducător științific – dr. hab., conf. univ. Mocanu Natalia
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CZU: 336.77
ABORDĂRI TEORETICO-CONCEPTUALE PRIVIND PORTOFOLIUL DE CREDITE AL
BĂNCILOR COMERCIALE
STOICA ANGELA
studentă an. 4, Facultatea Economie, UASM
În contextul actual, unde se discută foarte mult despre fenomenul globalizării și criza
economică mondială, auzim tot mai des termeni ca: credite, finanțare, rate, servicii bancare, active
bancare, resurse financiare, bănci comerciale, etc. Creditul care este motorul dezvoltării economice
și multe tehnici și procedee caracteristice sistemului bancar care împreună participă la echilibrarea
bugetelor familiale, îmbunătățirea nivelelor de trai și multe investiții necesare pentru dezvoltarea și
confortul nostru. Deci contractarea unui credit ajută la rezolvarea unor probleme urgente sau care
nu suportă amânarea. În toate domeniile există posibilitatea de creditare, dar să nu fie uitat faptul că
aici și băncile au profit. Astfel, în procesul de creditare este important să studiem amănunțit
noțiunea de ,,portofoliu de credite,, , procesul de gestionare și formare a lui. Și nu doar din acest
motiv, pentru că în linii generale stabilitatea financiară a unei bănci este influențată în cea mai mare
măsură de modul de abordare și administrare a riscului de credit care determină la rîndul său
efectele pozitive ale băncii și clienților săi. De unde și împărțirea portofoliului de credite în mai
multe tipuri ca să-și micșoreze banca riscurile. Portofoliul de credire include și prevede toate
posibilile riscuri și schimbări care diferă de la sector la sector , și de la termen la termen. Urmează
să definim și să percepem esența în sine a ceea ce reprezintă acest portofoliu de credite, care este un
instrument de o importanță majoră în domeniul bancar.BNM la fel impune norme de creare a
portofoliului de credite care tind să îmbunătățească sistemul de creditare permițând reducerea
gradului de incertitudine , de limitare a riscului și a altor probleme care pot să apară în istoria
creditară.
În structura portofoliului de credite întră diverse tipuri de operațiuni de creditare, care pot să
difere prin subiectul, care reprezintă persoane fizice sau juridice, și obiectul, care reprezintă motivul
pentru ce se oferă creditul. De aici are loc un proces lung și de analiză implicând direcții de
creditare, garanții materiale, totodată incluzând și riscuri posibile și soluții preventive. Astfel avem
credite acordate agriculturii, credite de consum, credite acordate în domeniul construcțiilor, credite
acordate mediului financiar nebancar.
Conducător științific – dr. hab., conf. univ. Mocanu Natalia
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CZU: 658.14/17(477)
ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАИНЫ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
СИСТЕМНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВЫЦЫНА СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Учетно-ФинансовыйФакультет
Николаевский Национальный Аграрный Университет
Обеспечение финансовой безопасности Украины – необходимое и объективное условие
для ее целостности, устойчивого экономического развития и независимости. С целью
достижения и поддержания в перспективе адекватного уровня финансовой безопасности
Украины необходимо систематическое научно обоснованное управление финансовыми
рисками.
Обеспечение экономической безопасности наравне с защитой суверенитета и
территориальной целостности являются важнейшими функциями государства, делом всего
Украинского народа, такое положение закреплено в статье 17 Конституции Украины.
Одними из основных направлений государственной политики по вопросам
национальной безопасности Украины в экономической сфере есть: обеспечение условий для
постоянного экономического роста и повышения конкурентоспособности национальной
экономики; ускорение прогрессивных структурных и институциональных изменений в
экономике,
улучшение
инвестиционного
климата,
повышение
эффективности
инвестиционных процессов; стимулирование опережающего развития наукоемких
высокотехнологичных производств; оздоровление финансово-кредитной сферы и
прекращение отлива капиталов за границу, уменьшение внебанковского обращения
денежной массы; внутренней и внешней защищенности национальной валюты, ее
стабильности, защиты интересов вкладчиков, финансового рынка; осуществление
взвешенной политики внутренних и внешних заимствований.
Характерным для всех вышеприведенных направлений государственной политики в
сфере экономической безопасности есть важность стабильной и эффективной работы
банковской системы Украины.
Финансовая безопасность, в свою очередь, имеет такие составляющие: банковская
безопасность; безопасность небанковского финансового рынка; долговая безопасность;
бюджетная безопасность; валютная безопасность; денежно-кредитная безопасность.
Ключевым параметром банковской безопасности Украины является финансовая
стойкость банковских учреждений, которая информирует о возможности защитить
банковскую систему от внешних и внутренних дестабилизирующих факторов. Документом,
которой регламентирует деятельность коммерческих банков Украины в этой сфере есть
"Инструкция о порядке регулирования деятельности банков в Украине" утверждена
Постановлением Правления Национального банка Украины (НБУ) 28.08.2001 № 368.
Финансовая безопасность государства является интегральной характеристикой
состояния финансовой системы.
Для обеспечения адекватного уровня финансовой безопасности Украины необходимо
систематическое научно обоснованное управление финансовыми и банковскими рисками.
Финансовые риски в подавляющем большинстве сосредоточены в сфере банковской
безопасности, которая нуждается в систематическом исследовании факторов стабилизации
банковской системы.
Научный руководитель – к.э.н, доцент кафедры финансов, банковского дела и
страхования Баришевская Инна Владимировна,
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CZU: 336.713(478)
FONDURILE PROPRII ALE BĂNCILOR COMERCIALE
DIN REPUBLICA MOLDOVA
GHEREG NATALIA
studentă an.1, ciclul II, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la modificările de conținut, reglementare și raportare a
fondurilor proprii ale băncilor comerciale din Republica Moldova.
Scopul cercetării este de a analiza teoretic și practic situația fondurilor proprii ale băncilor
comerciale din Republica Moldova.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: de reflectat esența și
necesitatea fondurilor proprii; de analizat fondurile proprii ale băncilor comerciale prin prisma
modificărilor din punct de vedere al reglementării și al raportării; de generalizat evoluția fondurilor
proprii ale băncilor comerciale din Republica Moldova.
Ca metode de cercetare au fost aplicate: metoda cercetării, compararea, analiza.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că fondurile proprii sunt de 2 tipuri: Fondurile
proprii de nivel 1 (formate din fondurile proprii de nivel 1de bază și fondurile proprii de nivel
1suplimentar) și Fondurile proprii de nivel 2 ale unei bănci constau din elementele de fonduri
proprii de nivel 2 ale băncii după deducere). Cel mai mare volum de fonduri proprii totale îl deține
BC„MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A. în mărime de 3450 milioane lei.
Elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale băncii constau din: instrumente de capital,
conturi de prime de emisiune, rezultatul reportat, alte elemente ale rezultatului global acumulate, alte
rezerve. Elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar constau din instrumente de capital,
inclusiv acțiuni preferențiale, dacă sunt îndeplinite condițiile necesare, conturi de prime de emisiune.
Elementele de fonduri proprii de nivel 2 constau din instrumente de capital, inclusiv acțiuni
preferențiale, care nu au clauza de convertire în instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază și
împrumuturi subordinate, conturile de prime de emisiune, ajustările generale pentru riscul de credit,
înainte de impozite, de până la 1,0%.
Toate deciziile privind mișcarea fondurilor proprii trebuie să fie conforme reglementărilor.
Astfel, Regulamentul cu privire la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital nr. 109 din
24.05.2018 reglementează metodologia de calcul a fondurilor proprii și stabilește cerințele față de
fondurile proprii și elementele care intră în calculul fondurilor proprii, deducerile din elementele de
fonduri proprii, reducerile din nivelurile de fonduri proprii și alte cerințe de determinare a acestora.
Conform articolului 9 din Legea nr. 202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor, Banca
Națională a Moldovei refuză acordarea licenței unei bănci dacă aceasta nu dispune de un nivel al
capitalului inițial cel puțin egal cu nivelul minim stabilit prin actele normative ale Băncii Naționale
a Moldovei. Acest nivel nu poate fi mai mic de 100 de milioane de lei. În acest context toate băncile
comerciale din țara noastră dețin un capital social corespunzător: B.C.„ENERGBANK” S.A. și
Mobiasbanca - OTP Group S.A. de 100 milioane lei; B.C.„COMERTBANK” S.A., BC
„EuroCreditBank” S.A. și BC„FinComBank” S.A. un capital social 100-200 milioane lei;
BC„MOLDOVA - AGROINDBANK” S.A. și B.C. „VICTORIABANK” S.A între 200-300
milioane lei; BC„Moldindconbank” S.A. și B.C.„ProCredit Bank” S.A. între 400-500 milioane lei,
BCR Chișinău S.A. aproximativ 730 milioane lei și cea mai mare mărime a capitalului social de
1250 milioane lei o înregistrează B.C.„EXIMBANK” S.A.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că fondurile proprii ale băncilor comerciale este o
categorie care cuprinde multe elemente și este important ca banca să poată să-și gestioneze corect
capitalul, ca în rezultat să obțină maximum eficiență.
Conducător științific – asist. univ. Mardari Liliana
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CZU: 336.717:004
LES PAIEMENTS EN LIGNE
SAMBORSCHI VICTORIA
studentă an. 1, Facultatea Economie, UASM
Les résultats présentés se réfèrent à une synthèse des éléments fondamentaux et des
principales caractéristiques qui caractérisent le domaine des paiements électroniques, qui a connu
une large évolution à la fois dans le monde et en République de Moldova. Une fois que le thème est
„Les paiements en ligne”, il faut noter que ce mode de paiement devient de plus en plus préférable
au sein de la population, en raison des facilités mises à disposition et du développement technique
et scientifique de la période actuelle.
Le but de la recherche est d'évaluer la situation actuelle et les tendances du marché des
paiements en ligne en France et en République de Moldavie. Pour la recherche plus détaillée du
sujet abordé, les objectifs suivants ont été désignés:
- étudier l'évolution historique des paiements électroniques;
- caractérisation générale des tendances concernant le système de paiement électronique;
- identification des principaux instruments de paiement en ligne;
- examiner les avantages et les inconvénients du système de paiement électronique;
- l'élaboration de règles générales sur la sécurité lors de la réalisation de ces opérations.
La recherche a été réalisée au sein du département «Finances et Banques». Les méthodes
traditionnelles suivantes ont été appliquées à la recherche: la méthode logique, la méthode
systématique et la méthode dialectique (analyse et synthèse, analogie, abstraction scientifique).
Sur la base des résultats obtenus, il a été démontré que les progrès particuliers réalisés dans
les domaines de l'informatique et des télécommunications ont révolutionné la société et changé
radicalement la relation banque-client et même le concept de banque. L'élargissement de l'audience
potentielle des systèmes de paiement électronique peut être principalement associé au service des
ménages. Si les systèmes de paiement électronique s'avèrent moins chers ou plus faciles à utiliser
que les systèmes traditionnels, des représentants d'entreprises peuvent également être impliqués, ce
qui nécessite des coûts de gestion de trésorerie importants.
Les résultats de la recherche ont permis de formuler les conclusions et recommandations
suivantes:
- le système de paiement électronique offre de nombreux avantages, tels que le gain de temps,
la réalisation de transactions à distance, mais cela nécessite également des précautions particulières,
afin d'éviter les cas de vol ou d'usurpation de données personnelles;
- il existe plusieurs instruments permettant d'effectuer des paiements électroniques, mais les
plus courants, selon les données statistiques présentées par la FEVAD, sont la carte bancaire (80
%), l'ordre de paiement électronique, le chèque électronique, le porte-monnaie électronique;
- l'utilisation des possibilités étendues de règlements et de paiements électroniques peut
augmenter considérablement la vitesse de rotation de l'argent dans l'économie et l'efficacité des
opérations de paiement et de règlement pour tous les acteurs du marché.
La transition vers les systèmes de paiement électronique et l'informatisation complète du
processus de transfert des droits de propriété sur l'information - l'argent était un phénomène
naturel dans l'évolution du système bancaire financier. Les nouvelles technologies sont devenues à
la fois un catalyseur des grands changements au profit des consommateurs de services bancaires et
un soutien aux banques qui tentent de répondre aux nouvelles exigences.
Conducător științific – asist. univ. Mardari Liliana
Consultant limbă străină – asist. univ. Hariton Oxana
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CZU: 336.748.12
INFLAȚIA - FORMĂ A DEZECHILIBRULUI MONETAR
GORBATOVSCHI ALINA
studentă an. 1, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la esența și impactul inflației la nivel de economie națională.
Scopul cercetării este analiza inflației ca formă a dezechilibrului monetar. Obiectivele necesar
de realizat sunt: esența inflației; cauzele și consecințele inflației; modul de determinare a inflației și
impactului acesteia.
Inflația are o istorie îndelungată și s-a manifestat de-a lungul timpului cu intensități inegale
sau schimbări în acest sens, afectând dezvoltarea economică. De-a lungul secolelor, datorită
intensității și efectelor provocate, istoricii au denumit inflația ca fiind “dezordinea în viața
economică“. Evident, ritmurile, efectele și sensurile procesului macroeconomic au fost asimetrice și
asincrone. ,,Inflația este totdeauna și pretutindeni un fenomen monetar de care se face răspunzătoare
politica statului.
Inflația se manifestă prin majorarea prețurilor la bunuri și servicii într-o anumita țară, pentru o
anumită perioadă de timp. Inflația erodează puterea de cumpărare a banilor, adică cu aceeași sumă
de bani poți cumpăra mai puțin decât înainte.
Din punct de vedere al teoriei economice inflația poate fi cauzată de mai mulți factori,
inclusiv interni și externi: Inflația cauzată de creșterea cererii agregate (majorarea cheltuielilor
bugetare, creșterea salariilor, pensiilor, etc.); Inflația cauzată de creșterea costului de producție
(majorarea prețurilor interne și externe la materia primă, salariului); Inflația cauzată de reducerea
ofertei (condiții climaterice nefavorabile – seceta, deprecierea bruscă a monedei naționale
stimulează exporturi în defavoarea pieței interne).
Inflația poate fi considerata ca fenomen negativ sau pozitiv în dependență de profilul
individual. În condiții perfecte există un nivel optim al inflației care stimulează procesul de
investiții, astfel contribuind la o creștere economică continuă.
Banca Națională a Moldovei (BNM) este autoritatea care are ca obiectiv fundamental
asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Aceasta nu prevede stabilirea prețurilor la toate
bunurile și serviciile din economia națională, ci crearea condițiilor ca prețurile să nu crească peste
un nivel predeterminat într-un orizont de timp mediu. Astfel BNM țintește inflația la nivelul de
5,0% anual, cu o posibilă deviere de ± 1,5 puncte procentuale, fiind considerat nivelul optim pentru
creșterea de durată a economiei naționale. Realizarea acestui obiectiv are loc prin promovarea
politicii monetare utilizând instrumentele monetare cum ar fi: rata de bază, cursul de schimb al
monedei naționale, rezerve obligatorii și facilități permanente.
Inflația poate fi măsurată utilizând mai mulți indicatori. În majoritatea țărilor, inclusiv în
Republica Moldova inflația se măsoară utilizând Indicele Prețurilor de Consum (IPC). IPC măsoară
schimbarea prețurilor la un set prestabilit de bunuri și servicii, cărora este atribuită o pondere
specifică: produsele alimentare – 39,4%, mărfurile nealimentare – 35,3%, servicii – 25,3%. În
conformitate cu metodologia de calcul al IPC, anual pot fi introduse modificări la coeficienții de
ponderare a setul de bunuri si servicii, cu scopul de reprezentativitate.
În urma rezultatelor cercetării putem concluziona că inflația este un dezechilibru major
prezent în economia oricărei țări, reprezentat de o creștere generalizată a prețurilor și de scăderea
simultană a puterii de cumpărare a monedei naționale.
Inflația este un indicator final, care arată la sfârșit de an fiscal dacă politicile guvernamentale
monetare, fiscale, legislative, etc., alături de politicile Băncii Centrale, se coordonează și conduc la
o stabilitate a prețurilor de consum.
Conducător științific– asist. univ. Mardari Liliana
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CZU: 368.01
DEZVOLTAREA PIEȚEI DE ASIGURĂRI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
RUDÎI VICTOR
student an. 3, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la evoluția și specificul dezvoltării pieței de asigurări în
Republica Moldova.
Scopul cercetărilor este de a analiza dezvoltarea activității companiilor de asigurări din
Republica Moldova.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
1. Identificarea primelor brute subscrise ale companiilor de asigurări.
2. Identificarea numărului de active totale pe care o companie le deține.
3. Compararea indicatorilor principali a companiilor de asigurări în dinamică pentru a
evidenția evoluția acestora.
Cercetările au fost realizate în cadrul departamentului și prezintă o continuare a analizei
efectuate în cadrul practicii de producție.
Au fost folosite următoarele metode de cercetare: metoda observației (examinarea activităților
companiilor de asigurări în Republica Moldova); metoda comparării (compararea datelor colectate
din activitatea diferitor companii de asigurare și în dinamică pe o perioadă de cîțiva ani).
Ca rezultat al studiului efectuat se evidențiază mai multe momente. Activitatea pieței de
asigurări în Republica Moldova a fost în creștere până în anul 2019 (inclusiv). În urma pandemiei,
pentru anul următor (2020), aceasta evoluție înregistrează o descreștere.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii și recomandări:
Companiile de asigurări, precum și brokerii de asigurări, devin din ce în ce mai puține. Dar pe
fundalul acestei noutăți negative, se poate observa că cele mai de top companii, precum: Grawe
Carat, Moldasig, Donaris Vienna Insurance Group, Asterra Group, General Asigurări, etc. sunt în
continuă ascensiune. În contextul activității pe plan general al companiilor de asigurări din
Republica Moldova, se observă creștere a activității până în anul 2019. Din cauza pandemiei nou
apărute, acestea și-au încetenit activitatea. Pentru a preveni o astfel de stopare a activității din cauza
situațiilor neprevăzute, ar fi bine ca aceste companii să-și îndrepte privirea spre dezvoltarea
deservirii și întocmirii contractelor de asigurare de la distanță prin intermediul telefonului mobil sau
internetului, și chiar să diversifice riscurile asigurate potrivit evoluției situației generale.
Conducător științific – asist. univ. Mardari Liliana
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CZU: 336.71(478)
SISTEMUL BANCAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA: REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE
CAȘCAVAL DANIELA
studentă an. 2, Facultatea Economie ,UASM
Sistemul bancar este un ansamblu coerent de instituții bancare, ce funcționează într-o țară,
răspunzând necesităților unei etape de dezvoltare social-economice. El este un domeniu în plină
ascensiune și implică în dezvoltarea sa întreaga economie. Sistemul bancar a apărut ca o necesitate a
societătii. În procesul tranziției de la un sistem administrativ de comandă spre unul bazat pe principiile
economiei de piață, acum 21 ani Republica Moldova a inițiat reformarea sistemului financiar-bancar,
obiectivul de bază al căreia constă în determinarea ratelor de schimb și a dobînzilor de către piață,
administrarea lichidității sistemului bancar prin intermediul operațiunilor de piață, precum și în
asigurarea instituțională necesară în scopul elaborării și implementării stabilității macroeconomice și
programelor de reforme structurale. Sistemul bancar moldovenesc a fost creat la începutul anilor
nouăzeci, odată cu stabilirea Republicii Moldova ca stat independent.
Constituirea si consolidarea sistemului bancar a parcurs mai multe etape de dezvoltare:
privatizarea băncilor, schimbarea conjuncturii pieței; dezvoltarea și diversificarea rețelei bancare;
evoluția serviciilor bancare și consolidarea stabilității financiare a băncilor; aderarea Republicii
Moldova la diverse organisme financiare internaționale.
Sistemul bancar din Republica Moldova este format din Banca Națională a Moldovei și bănci
comerciale. Activitățile bancare sunt strict reglementate. Banca Națională a Moldovei este banca
centrală a Republicii Moldova. Obiectivul de bază al Băncii Naționale este asigurarea și menținerea
stabilității prețurilor, promovarea și menținerea unui sistem financiar bazat pe principiile pieței și
susținerea politicii economice generale a statului.
Etapele evoluției Republicii Moldova care au contribuit la schimbarea sistemului
bancar:creșterea concurenței din partea instituțiilor financiare creditare non-bancare (companii de
asigurare, de investiții, fondul de pensii);utilizarea activă a unor noi tipuri de hîrtii de valoare
(obligațiuni de stat, cambii financiare ale unor întreprinderi); apariția elementelor de concurență din
partea instituțiilor non-bancare străine („Micro-Entreprise Credit”, Consiliul Mondial al Uniunilor
de Creditare).
În prezent sistemul bancar se află într-o continuă interacțiune cu mediul economic, din care
preia intrări sub diferite forme (resurse umane, resurse financiare, informații) pe care le prelucrează
în vederea obținerii ieșirilor (produse și servicii bancare, informații financiar-bancare). Altfel spus,
sistemul bancar este un sistem deschis. Ceea ce este specific sistemelor deschise este faptul că își
reglează activitatea prin conexiunea inversă (feedback), deci sunt capabile de autoreglare.
Concluzia este că rezultatele studiului arată că problema costului ridicat al împrumuturilor,
determinată de influența a 3 factori majori: costurile ridicate ale resurselor atrase, primele de risc și
marjele bancare.
Conducător științific – asist. univ. Mardari Liliana
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CZU: 620.9
FEASIBILITY STUDY OF BIOENERGY PRODUCTION
FROM MISCANTHUS AND CORN
DAVIT MARKOSYAN
agribusiness department, armenian national agrarian university
Climate Change is one of the most vivid issues the world is currently facing. The emissions
from the industrial processes are the most pressing, because of the CO2 and other Greenhouses
Gases (GHGs). It is noteworthy, that most of the GHGs are emitted in the Energy sector, because
currently the humanity is mainly using the conventional form of the energy sources, which are the
fossil fuels: Natural Gas, Coal, Crude oil, etc. Therefore, finding new, clean and renewable sources
of energy is the imperative of the day.
This study aims to assess the economic feasibility of bioenergy production from the biomass
of Miscanthus Giganteus, which has never been grown in Armenia. As an ideal energy crop,
Miscanthus can be a valuable source for biogas generation and be used in the briquettes production
for the residential heating. To determine its economic feasibility in this new location, a farm budget
has been developed. However, three scenarios have been applied based on its productivity and
stand’s life. The breakeven prices for each scenario were calculated. Since, the grass is absolutely
new in Armenia and little is known about its characteristics sensitivity analysis has been conducted
with respect of the yield change, discount rate and rhizomes costs.
Based on the breakeven prices and the energy content of the plant, the cost per gigajoule was
calculated and compared to Natural Gas and Corn. Among all the scenarios, the cost per gigajoule
of the Miscanthus Biogas ranges from 3.3-3.8 USD.
Another dimension of the research was to study the feasibility of briquettes production from
Miscanthus comparing its heating value with the fuelwood and wheat straw. According to the
calculation, it turned out that 1m3 of the Miscanthus Briquettes is equivalent with 2,4 m3 of
fuelwood. For the heating season only 3.3 m3 briquettes will be necessary, which will help people in
the rural areas and save the forest areas. Comparing the cost with the straw briquettes, it is
noteworthy that in the short term the difference will not be significant, however, in the long term
due to the economies of scale, the Miscanthus biomass can be cheaper alternative and much more
efficient.
Research supervisor - VARDAN URUTYAN, PH.D. Rector, Armenian National Agrarian
University
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CZU: 338.48
TURISMUL ACTIV – DIRECȚIE MODERNĂ A INDUSTRIEI TURISMULUI
BULATOVICI CRISTINA
studenta an.3, Facultatea Economie, UASM
Introducere. Din punct de vedere istoric turismul activ a fost prezent din cele mai vechi
timpuri. Călătoria activă modernă este un model al acelor expediții de cercetare care au descoperit
pămîntul .Turistii descoperă și explorează noi teritorii ,la fel precum din timpurile străvechi poate
fi observat și din faimoasele excursii de explorare a lui Cristofor Columb cu scopul de a descoperi
noi pămînturi ,culturi și rezerve. Sporturile de natură numite de asemenea sporturi de
acțiune,sporturi de aventură ,sporturi californiene ,sporturi extreme ,activități de provocare a naturii
cuprind un grup de activități fizice care au potențialul de aprovoca participanții într-un mod nou si
oferă o alternativă la modurile tradiționale de a vedea și a practica sportul.Turismul activ modern
este o practica culturală de masă definită de luptele politice și ideologice.
Rezultatul obținut . În baza rezultatelor obținute s-a constat ca activitățile turismului activ au
apărut în ultimele decenii ,în special după înflorirea unei noi paradigme sportive care își are
originea in America de Nord în anii 1960-1970. Aceste practici au apărut în conformitate cu noile
valori și cerințe sociale care s-au dezvoltat în practica timpului de agrement activ remodelînd
domeniul sportului modern.Aceste transformări unde evoluțiile pot fi identificate la nivel global
explică evoluția conceptului de turism activ în sine.Turismul activ implica crearea noilor activități
precum windsurfing, ciclism montan și deltaplanare sau adaptarea unor forme culturale reziduale
mai vechi cum ar fi alpinism sportiv. Apariția acestor noi modalități sportive în Europa au avut loc
printr-un proces dual și dinamic. Pe de o parte prin importul de noi sporturi cum ar fi windsurfing și
free flying ,pe de altă parte ,prin crearea de noi modalități prin intermediul unui proces de
diferențiere internă a practicilor stabilite,cum ar fi schiul și canotajul . Acetea au dat nastere la noi
modalități : schiul pe piste și respectiv canotajul freestyle.
Turismul activ și sănătatea.
Turismul activ cîștigă din ce în ce mai multă popularitate..Legătura dintre turismul activ și
sănătate a fost evidențiată de mai mulți autori. Contactul cu natura prin practicarea sporturilor de
natură contribuie la sănătatea și bunăstarea fizică ,psihologică și socială. Fedrația Europrac a
declarat că există dovezi că accesul la mediul natural ,inclusiv practicarea activităților turismului
activ poate ajuta la prevenirea și tratarea problemelor de sănătate cum ar fi ,depresia ,diabetului de
tip 2,obezitate și demență.
La nivel național ,în ultima perioadă ,socializarea tinerilor reprezintă o problemă majoră.cea
mai mare parte a tinerilor se confruntă cu rutina zilnică și cu viața virtuală,ceea ce îi impedică să se
acomodeze într-un mediu nou și să socializeze cu alți oameni.Practicarea turismului activ îi
îndreaptă cu pași marunți pe tinerii de astăzi spre un stil de viață sănătos.
Concluzie:In baza discuției de mai sus putem menționa că turismul activ este extrem de
ambiguu și apare în noi forme.Turismul activ face din sport un spațiu de satisfacție a nevoilor
sociale,de evadare a rutinei,de aventură și de risc.Acest tip de turism este în strînsă legătură cu așa
domenii ca educația, sănătatea ,mediul și natura.
Conducator științific – asis. univ. Covali Sergiu
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CZU: 338.43(478)
ROLUL AGRICULTURII ÎN ECONOMIA NAȚIONALĂ ȘI IMPACTUL ACESTEIA
ASUPRA CREȘTERII CALITĂȚII VIEȚII
ȘARBAN CRISTINA,
doctorand an. 1, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la problemele sărăciei, care continuă să persiste atât la nivel național,
cât și global, determinând specialiștii în domeniu să cerceteze cauzele și mecanismele care favorizează
această stare cu scopul de a reduce efectele acesteia.
Scopul cercetărilor este studierea mecanismelor de asigurare a sustenabilității economice a
sectorului agrar, precum și elaborarea măsurilor necesare pentru creșterea atractivității, redresării situației
privind ocuparea forței de muncă, creșterea veniturilor populației din localitățile rurale necesare pentru un
trai decent.
Pentru realizarea scopului propus s-au înaintat următoarele obiective:
 Cercetarea bazei teoretice și metodologice a esenței sustenabilității economice în sectorul agrar și
determinarea factorilor principali care influențează dezvoltarea durabilă a sectorului;
 Analiza tendințelor dezvoltării durabile a sectorului agrar și justificarea aplicării mecanismelor de
susținere a producătorilor agricoli din partea statului. Analiza mecanismelor de asigurare a sustenabilității
economice a sectorului agrar prin intermediul sistemelor de indicatori.
Lucrarea dată reprezintă un studiu aprofundat al literaturii în domeniu, al cadrului normativ și
legislativ național, al informațiilor statistice furnizate de Biroul Național de Statistică. Prezenta cercetare
este, în fond, un studiu analitic descriptiv, care tinde spre stabilirea unor recomandări necesare soluționării
problemelor analizate.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că rolul și impactul agriculturii la momentul actual sunt
mai importante decât se considera anterior. Felul de a acționa multilateral și multifuncțional demonstrează
că agricultura modernă nu are doar rolul de a furniza produse alimentare. Este cert că, fiind într-o coeziune
evidentă cu zonele rurale, agricultura este interdependentă cu mediul, ceea ce-i atribuie, pe lângă rolul
important economic, un rol ecologic și unul social. S-a schimbat chiar și funcția sa primară de producție, în
prezent accentul fiind pus pe siguranța și diversitatea produselor alimentare, iar progresul permanent a
adus provocări noi, cărora agricultura trebuie să le facă față, cum ar fi volatilitatea prețurilor, schimbările
climatice și sărăcia populației.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii și recomandări:
 Pământul este cea mai mare bogăție pe care o are Republica Moldova, iar agricultura este ramura
primordială de activitate a întregii populații. Pornind de la aceste premise, este cert că anume acest sector
trebuie să fie baza dezvoltării economice a țării și vectorul principal de orientare a politicilor Guvernului;
 Agricultura este un sector strategic pentru țară, care dispune de potențial de dezvoltare și putem
contribui la revenirea înceată a agriculturii și la pozițiile pierdute în ultimele decenii. Creșterea
productivității necesită investiții, de aceea e necesară creșterea fondurilor de subvenționare în agricultură.
O șansă pentru creșterea veniturilor obținute în sectorul agricol ar fi promovarea și facilitarea exporturilor
de produse agroalimentare și delimitarea celor mai competitive domenii din sectorul agrar, punând accent
anume pe dezvoltarea acestora;
 Obiectivul fundamental al Republicii Moldova pentru viitorul apropiat trebuie să fie crearea
condițiilor optime pentru îmbunătățirea calității vieții populației prin dezvoltarea unei societăți competitive
din punct de vedere economic, capabilă de o creștere economică sustenabilă, cu locuri de muncă și cu o
coeziune socială ridicată.
Conducător științific – dr. hab., prof. univ. Timofti Elena
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CZU: 069:7
MUZEUL – CREAȚIE CULTURALĂ PROMOTOARE
BANARU SVETLANA
Master an.1, facultatea Economie. UASM
Rezultatele prezentate în articol se referă la studiul rolului muzeului asupra dezvoltării satului. Un
popor fără cultură e ca un râu fără apă, o casă fără temelie, un om fără trecut, un popor fără viitor. De aceea,
toate obstacolele și încercările vieții nu pot împiedica efortul iubitorilor de frumos de a păși semeț, cu
dragoste și îndrăzneală, săpând în piatră, picătură cu picătură, pentru a ridica la un nivel și mai înalt cultura.
Într-un sat pitoresc din nordul Moldovei, Sofia, ″ ... în cel mai frumos sat din lume″ - spusele poetului sofian
Iulian Filip, era ideal să ia naștere un edificiu menit să oglindească trecutul său. Muzeul, care nu doar este o
clădire în care se păstrează piese de valoare, ci și un centru de educație, a fost înființat la 9 mai 1981, în
incinta Căminului Cultural și ocupa 3 odăi. Întemeietorul și administratorul instituției muzeale a fost
profesorul de istorie Iacob Babără susținut în toate de către soția sa Elena, profesoară de limba română.
Pe parcursul anilor, crescînd numărul de exponate precum și de vizitatori, se simțea nevoia de
a-i oferi un spațiu mai mare. Astfel, privirea autorităților a fost ațintită asupra conacului boierului
Ion Hasnaș, întemeietorul satului, care se păstrase prin minune de-a lungul anilor, o clădire unicală
din nordul republicii, diferită în comparație cu ale altor familii de nobili din acele timpuri. Stilul
electic combină mai multe elemente din diferite stiluri arhitecturale, unul destul de neobișnuit fiind
turla de pe acoperiș, precum și delfinii reprezentați pe fațada clădirii. Acest monument istoric, de o
mare pondere, a fost construit în anul 1848 la comanda boierului Hasnaș, de către meșteri italieni,
francezi și elvețieni. E prima clădire din localitate din cărămidă arsă, semnificativ fiind faptul că
anume de aici a pornit istoria satului, la bază fiind familia boierului.
După perioada de restaurare a conacului, la 2 septembrie 1990, cu susținerea autorităților
locale, oficiat fiind un serviciu divin, a fost inaugurată deschiderea Muzeului de Istorie și
Etnografie. Clădirea ce găzduiește muzeul a păstrat în mare parte aspectul inițial al conacului, și
dacă din afară pare a fi nu prea mare și obișnuită, atunci interiorul cu sobele de teracotă smălțuită cu
decor ornamental și tavanele cu elemente deosebite ne vorbesc despre faptul că edificiul are
importanță artistică națională. În cele 9 odăi sunt expuse obiecte de valoare care caracterizează
istoria și cultura satului, avînd fiecare tematică diferită, precum camera eroilor, camera dascălilor
intelectuali și spirituali, camera arheologică, cea a uneltelor și vieții țăranilor, sala de gală a
boierului care servește drept cameră de oaspeți, de activități; precum și camera de țesut ce conține
obiecte de valoare întrebuințate anterior de părinții și bunicii noștri pentru a da naștere multor opere
de artă. Muzeul nu doar oglindește trecutul acestui frumos și pitoresc sat, prezentul creat de fiecare
dintre noi, ci și o amplă și justă închipuire a viitorului nostru. El are menirea să transmită
generațiilor în creștere cele trăite de strămoșii noștri în diferite perioade istorice. O altă prioritate a
muzeului este de a demonstra vizitatorilor, prin intermediul expozițiilor muzeale, dezvoltarea
economică, socială și culturală a localității în diferite perioade istorice.
Mediul rural continuă să prezinte un mare interes în rîndurile turiștilor, prin peisajul, tradițiile,
portul, bucătăria tradițională care creează o atmosferă arhaică, fiecare loc fiind unic, avînd o
poveste aparte, total diferită una de cealaltă. De aceea, avem ca obiective dezvoltarea comunității
prin a oferi diferite servicii turiștilor care doresc să se odihnească în sânul naturii, având
posibilitatea de cazare în case tradiționale, de încadrare în activități rurale, familiarizarea cu
folclorul, tradițiile locale, participarea la procesul meșteșugăritului și posibilitatea de procurare a
produselor meșteșugărești.
Conducător științific – conf.univ., dr. Nistiriuc A.
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CZU: 005.954.6
MOTIVAŢIA CA FUNCŢIE A MANAGEMENTULUI
BÎCU ALEXANDRA
studentă an. 2, Facultatea Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la studiul motivaţiei ca funcţie a managementului şi rolul ei în
cadrul relaţiilor angajator-angajat la locul de muncă.
Scopul cercetărilor este de a sublinia importanţa unei motivări eficiente a personalului în
mărirea productivităţii muncii, iar drept scop final asigurarea unei performanţe înalte la locul de
muncă.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: definirea termenului
de motivare, precizarea rolului ei la locul de muncă, descrierea formelor de motivare existente,
prezentarea teoriilor conceptuale şi procesuale ale motivării şi esenţa lor, actualitatea temei în
context naţional, formularea concluziilor, propunerilor şi soluţiilor.
Cercetările au fost realizate la catedra de Business şi administrarea afacerilor.
Au fost folosite următoarele metode de cercetare: deducţia, inducţia, compararea, sinteza,
analiza şi cea monografică.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că angajaţii, în calitate de resurse, sunt mult mai
complex şi dificil de gestionat decît, bunăoară, resursele financiare, tehnice, informaţionale etc. În
acelaşi timp, resursele umane sunt unice în ceea ce priveşte potenţialul lor de creştere şi de
dezvoltare, în capacitatea lor de a-şi cunoaşte şi a-şi învinge propriile limite. De aceea, au fost
formulate mai multe teorii care vin în ajutor pentru a înţelege nevoile personalului: teoriile
conceptuale, care se bazează pe identificarea necesităţilor care impun oamenii să acţioneze într-un
anumit mod (Teoria ierarhiei nevoilor a lui Maslow, Teoria nevoilor achiziţionate a lui McCleland,
Teoria factorilor duali a lui Herzberg, Teoria ERG a lui Alderfer) şi teoriile procesuale, care
analizează cum omul repartizează eforturile pentru a atinge anumite rezultate şi cum selectează un
anumit tip de comportament (Teoria performanţelor aşteptate a lui Victor Vroom, Teoria X şi Y s
lui McGregory, Teoria echităţii a lui S.Adams). Printre formele de motivare existente, se numără:
motivarea pozitivă şi negativă, motivarea directă şi indirectă, motivarea economică şi cea moralspirituală şi motivarea cognitivă şi cea afectivă. Respectiv, în cadrul oricărei întreprinderi, avantajul
de a fi motivat pentru angajat îl reprezintă satisfacţia muncii, iar pentru manager - calitatea muncii.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări:
Motivarea personalului reprezintă una dintre provocările-cheie ale conducătorilor de toate
nivelurile. Diferenţa dintre teorie şi practică se face simţită tot mai mult. Tehnicile clasice de
motivare: stabilirea obiectivelor, lărgirea postului, empowerment-ul sunt utile, dar răspund în mică
măsură nevoilor complexe ale organizaţiilor şi diversităţii acestora. Managerii nu pot ordona
angajaţilor lor să fie motivaţi; ceea ce pot face însă este să creeze o atmosferă prin care să cultive
responsabilizarea, dedicarea şi perfecţionarea la locul de muncă. Aşa cum în societatea de azi,
majoritatea angajaţilor sunt motivaţi de relaţii şi provocări, soluţiile actuale pentru creşterea
motivării personalului ar fi:
1. comunicarea eficientă şi permanentă, în special cea asertivă
2. delegarea sarcinilor şi puterii managerului altor subalterni, pentru a evita burn out-ul
3. încurajarea angajaţilor, indiferent cât de mici ar fi rezultatele
4. oferirea feedback-ului în mod regulat, care poate fi atât critic, cât şi pozitiv
5. abordarea individuală (managementul situaţional), prin care angajaţii trebuie conduşi şi
motivaţi în funcţie de:competenţa lor profesională faţă de realizarea sarcinii/sarcinilor şi
motivaţia lor faţă de realizarea sarcinii/sarcinilor.
Conducător ştiinţific – dr., lector univ. Grinciuc Liliana
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CZU: 658.310.82(478)
RECRUTAREA, SELECŢIA ŞI ANGAJAREA PERSONALULUIIN CADRUL S.A.
ORANGE MOLDOVA
CEBANU VICTORIA
Studenta an.3, Facultatea Economie, UASM
Orange Moldova este un operator de telefonie mobila din Republica Moldova, aceasta
companie resprezinta un brand de succes pe piata de telecomunicatii din Republica Moldova. Pentru
prima data s-a lansat sub denumirea de Voxtel, in octombrie 1998. In data de 19 aprilie 2006 ,
actionarii companiei au decis ca Voxtel si Tempovor deveni Orange, printr-un rebranding. El a fost
finalizat la 25 aprilie 2007. Aceata a deschis noi perespective pentru Moldova. Clientii din Moldova
au beneficiat de o experienta unica care a facut Orange sa devina un succes international. Orange
Moldova S.A. face parte din grupul France Telecom, este unul dintre liderii globali in aceasta
industrie.
Orange are o marca puternica , iar acest lucru se datoreaza princiipiilor puternice care stau la
baza activitati intreprinderii si la care adera intreg personalul, lucrul pentru care compania este
foarte apreciata de publicul larg. Deaceia compania alege cu mare grija personalul sau.
Orange Moldova dispune de o echipa de peste 1151 de angajati (full-time), 1162 (total)
incadrati in structura citorva departamente si diviziuni: Marketing si Comunicare, Vinzari, Relatii
clientela(Corporate si Retail), Tehnic, Tehnologii informationale(INCLUSIV Orange System),
Operatiuni Internationale, Finante, Resurse Umane, Legal si altele...
Gestionarea personalului in cadrul unei firme este atributia departamentului de personal al
firmei. In cadrul companiei Orange Moldova de aceasta se ocupa departamentul ,Resurse Umane.
Managementul resurselor umane consista din numeroase activitati, care includ, printre altele,
urmatoarele directii de baza: Planificarea personalului, Elaborarea fiselor de post, Recrutarea,
selectarea
si
orientarea
personalului,
Evaluarea
performantelor
individuale
si
collective,Recompense si beneficii specifice locului de munca, Sanatatea si siguranta personalului,
Disciplina, controlul si evaluarea functiilor personalului, Programarea muncii etc.
Orange Moldova a fost recunoscuta de catre intitutul Top Employers ca Angajator Top 2020
in Republica Moldova pentru al 8-lea an consecutive, iar in cadrul Grupului pentru al 6-lea an
consecutiv.
In calitate de angajator favorit , compania ‘ Orange Moldova’, sunt convinsi ca oamenii sunt
cea mai importanta resursa.
Experienta pozitiva a angajatilor, este prioritatea companiei si ceia ce isi doresteeste ca fiecare
sa simta beneficiile oferite sis a aiba o colaborare de durata.
Conducator științific: prof. univ.,dr. hab., Aurelia Litvin
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CZU: 316.356.2
PROBLEME ALE EVOLUȚIEI FAMILIEI CONTEMPORANE
OLEINIK ANASTASIA
student an. 2, Facultatea Medicină Veterinară și Știința Animalelor, UASM
Societatea modernă este marcată de numeroase schimbări in toate sferele vieții. Institulul
familiei nu mai este cel de pe vremuri, suferind din cauza modificării viziunilor populației,
comparativ cu generațiile precedente. Situațiile economică, politică și culturala a societății
contemporane, influențează dramatic valorile în familiile de azi, provocând o reformare totală a
comportamentului în cuplu, reorganizând noțiunea de familie și însăși a reproducerii populației.
Familia devine tot mai integrată în dinamica societății, fiind tot mai mult condiționată de
schimbările economice și sociale, pentru că la rândul său să influențeze societatea în ansamblu.
Am propus drept scop al cercetării analizarea situației actulale la nivel de stat și continent, cu
diferențele specifice diferitelor culturi și a nivelului de dezvoltare socială, dar și factorii majori de
influența a viziunilor și comportamentului în familie. Pentru ca ulterior să se fie posibilă o concluzie
și o prognoză a posibilului scenariu in dezvoltarea durabilă a familiei ca parte fundamentală a
societății.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:

Formareauneiimagini a modelului de familieînsocietateacontemporană.

Determinareainfluențeiacestormodeleasupradinamiciidemografice.

Stabilireatipurilor de familie, așa cum acestea au influențădirectaasupraevoluțieicuplului.

Determinareanevoilorcontemporane, acesteamodelândsemnificativrelațiile.

Analiza viziunilor contemporane de formare a cuplului, precum și de întreținere.

Determinareafactorilormajori, care provoacăschimbăriesențiale in viațafamiliilormoderne.
La efectuareacercetărilorșiobservațiilors-auaplicatmetodebibliografice, cu studierea datelor
disponibile în manuale, lucrărilor științifice, articolelor, precum și surselor web.
Ca factori esențiali se menționează dezvoltarea economică, politică și culturală. Pecât mai
dezvoltată se consider societatea, pe atât mai frecvent se observă reducerea natalității și a
nupțialității, la fel ca majorarea vârstei pentru prima căsătorie și a primului copil.
Progresul tehnologic, în pofida așteptarilor, a facutmodul de viața mai impetuos, timpul liber
fiindredus la minim, iar tehnologiile destinate comunicării interumane, au provocat distanțarea
drastică a persoanelor între ele, comunicarea vie fiind în locuită de rețelele de socializare.
Mișcarile liberale contemporane reduc valoarea institutului familiei, accentulfiind pus
pedezvoltarea personală.
Migrarea, sărăcia și șomajul se considera factori primordiali spre distrugerea relațiilor în
regiunea Republicii Moldova, precumși a statelorvecine, cu nivel similar de dezvoltare.
În baza cercetărilor efectuate s-a constatat, că transformările structurale și funcționale ale
familiei contemporane sunt ireversibile și reprezintă un rezultat al modernizării sociale. Este greșit
să considerăm posibilă restabilirea pozițiilor familiei tradiționale.
Totodată, ca consecință a trecerii la modelul modern de familie este stabilirea regimului îngust
de reproducere și scăderea demografică.
Rezultatele investigațiilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări:

Modificările socio-economice sunt ireversibile, deci și schimbarile provocate de acestea
asupra evolutiei familiei contemporane au caracter stabil.

În procesul de adaptare la condițiile noi, este important a menține un echilibru sănătos prin o
natalitate adecvată, la fel ca și păstrarea valorilor familiei adaptate la nevoile contemporane.

În condițiile moderne, o recomandare de bază ar fi lucrul în comun asupra relațiilor,
comunicare minuțioasă și încercari repetare de reabilitare a familiei inainte de a stabili că
divorțul este singura cale.
Conducător ştiinţific – dr., conf. univ.Antoci Arina
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CZU:808.53
RIGORILE EXPUNERII ÎN PUBLIC A DISCURSULUI

ENI VICTOR
Student an.2,Faculatea Economie, UASM
Discursul reprezintă o specie a genului oratoric, constând dintr-o expunere făcută în fața unui
auditoriu pe o temă politică, morală etc.
Scopul lucrării constă în studierea rigorilor de care trebuie să ţină cont oratorul în procesul
expunerii în public a discursului.
Printre factorii ce stau la baza prezentării unui discurs public se regăsesc şi următorii:
•
Aparitia– intrarea în spaţiul ocupat de public este calmă, sigură şi fermă. Poziţia oratorului
trebuie să fie în aşa fel, încât să îi poată oferi comunicare vizuală cu toti ascultatorii;
•
Ţinuta– regula de aur, în acest caz, este că nimic nu trebuie să sustragă atenţia publicului
(accesorii,culoarea sau factura stofei etc.);
•
Expresia feţei– trebuie să fie amabilă, binevoitoare, privirea trebuie să acopere integral
auditoriul;
•
Poziţia corpului – oratorul trebuie să se facă accesibil pentru auditoriu, nu se
recomandă îngrădire cu tribuna, scaunul, masa etc.
Ion Roman menţiona că "Nimic nu oboseşte auditoriul ca o voce monotonă. Ea acţionează
ca un narcotic ce slăbeşte atenţia şi înnourează mintea. Pe când o voce vie, răsunătoare stimulează
atenţia, interesul şi entuziasmul auditoriului."
Şi tehnica vocii ţine de rigorile expunerii în public a discursului.Volumul vocii este o tehnică
verbală care conferă mareţie dicursului.Prin schimbarea volumui,poate fi scoasă în evidenţă o
idee.Tonu,l pe scala vocii, poate fi superior şi inferior.Alternarea tonurilor evită monotonia şi
direcţionează atenţia ascultătorului. În ceea ce priveşte pauzele, în vorbire ele au acelaşi rol ca şi
punctuaţia în scriere, oferind posibilitatea auditoriului de a analiza informaţia, de a medita asupra
mesajului etc. Este foarte important pentru un orator să aibă şi o dicţie perfectă. Intonatia, datorită
funcţiei sale logice, ajuta să fie comunicat mai simplu conţinutul discursului, stimulând gândirea şi
fantezia auditoriului.
In concluzie se poate spune că toţi factoriimenţionaţicontribuie incontestabil la expunerea
reuşită şi calitativă a unui discurs public de către orator.
Conducător științific – dr., conf. univ.Cozari Ana
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CZU: 631.15:634.1

MANAGEMENTUL INVESTITIILOR LA DEZVOLTAREA LANTULUI VALORIC
PENTRU FRUCTE ÎN STARE PROASPATA
LESNIC CRISTIAN
student an.3, Facultatea de Economie, UASM
Rezultatele prezentate se referă la ce trebuie să cunoști dacă vrei să-ți construești un depozit
frigorific modern.
Scopul cercetării este informarea tinerilor economiști de a cunoaște cât ne va costa asamblarea
unui frigider frigorific și cât de necesar este sau rentabil.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective: Diviz general de
construcția și asamblarea unității frigorifice,Specificare articole de investiții,Asamblarea fundației,
structurii metalice și panelelor izolante,Asamblarea utilajului și echipamentului frigorific,Total
echipament frigoricTotal utilaj frigoric,Total utilaj și echipament frigoric,Total devizări
generale,Suma, lei (fara TVA),Surse de finanțare,Implementarea investiției pe luni, lei,Analiza
distribuirii valorii pentru produsele mere în lanțurile valorice,Analiza contribuţiei
marginale,Compararea a 2 modele de afacere: comercializarea merelor din frigider în comparație cu
comercializarea merelor din camp.
Specificare
indicatori
Venituri din vânzări
Costul vânzărilor
Profit brut

UM
lei
lei
lei

Comercializare
Comercializare
a fructelor din
a fructelor din
Abateri
depozit
câmp
frigorific
1 264 000
5 664 000 4 400 000
663 142
1 314 800 651 658
600 858
4 349 200 3 748 342

Cercetările au fost realizate la catedra de Business și Administrare.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat că Investiţia presupune construirea şi dotarea cu
echipamentele tehnice necesare a unui depozit frigorific pentru producătorii agricoli locali.
Obiectivul investiţiei este dotat cu echipamente de răcire pentru păstrarea pe durata perioadei de
recoltare (iulie-septembrie) şi post-recoltare (octombrie-martie) a produselor agricole ale
fermierilor, complexul frigorific urmează să fie amenajat cu spaţii conexe de manipulare şi o linie
de ambalare a produselor agricole. Investiţia vizează păstrarea şi creşterea valorii produselor
agroalimentare ale fermierilor, lipsa unor spaţii corespunzătoare de depozitare a produselor
agricole, care să permită păstrarea pe perioade mai îndelungate a calităţilor nutritive si
organoleptice ale acestora, în condiţii de igienă şi siguranţă. Păstrarea acestor produse într-un spaţiu
frigorific adecvat va contribui la dezvoltarea şi diversificarea pieţei şi la creşterea competitivităţii
produselor agricole. Deoarece în localitate există un număr mare de agricultori, dar nu este un
depozit frigorific pentru păstrarea producţiei agricole, crearea acestui frigider va contribui la
păstrarea producţiei agricole, creşterea calităţii acesteia, precum şi la sporirea veniturilor
agricultorilor.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări. Succesul
investiției depinde de elaborarea corectă și detaliată a sarcinii tehnice. Trebuie să menționăm că, în
cele mai dese cazuri, sarcina tehnică efectivă va genera rezultate eficiente și va recupera investiția
într-un timp scurt, cu condiția că investiția și gestiunea lucrărilor de construcție și cele aferente
acesteia, să fie executate conform documentelor normative și cadrului legislativ al Republicii
Moldova.
Conducător științific-dr.lector universitar Andrei Zbancă
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CZU: 005.2-057.17

MANAGERUL ŞI FACTORII DE FORMARE A UNUI MANAGER DE SUCCES
ROTARU CEZARA-VALERIA
student an. 2, Facultatea Economie, UASM
Astăzi societatea se confruntă cu o serie de dificultăți. În special, în sectorul agricol al
Republicii Moldova o amenințare au devenit schimbările climatice. În acest sens, o prioritate de
bază ar avea măsurile de atenuare și adaptare la acest fenomen, rolul principal, revenindu-i
managerului entității. Managеrul еstе socotit ca fiind omul noilor cеrinţе dе dеzvoltarе a sociеtăţii,
еl еxеcutând o profеsiunе cu un grad înalt dе cunoştinţе şi practici, a căror însuşirе cеrе un lung şi
complеx procеs dе formarе şi pеrfеcţionarе. Trăsătura sa dе bază trеbuiе sã fiе capacitatеa dе
corеlarе şi dе intеgrarе a tuturor acеstor cunoştinţе.
Scopul cercetării a fost de a descrie managerul și a identifica factorii ce contribuie la
formarea unui manager de succes.
La baza cercetării au stat metode științifice de cercetare ca: metoda monografică, inducția,
deducția, metoda de sinteză.
În baza rezultatelor obținute s-a constatat și s-a demonstrat, că managerii sunt cheia
succesului unei organizaţii, de aceea ei trebuie să fie într-o continuă creştere. Managerii sunt acele
persoane a căror activitate de bază este să ducă la îndeplinire procesul managerial, este persoana
care îndeplineşte o funcţie de conducere, are competenţa decizională între opiniile uneori
contradictorii ale persoanelor din diferite compartimente ale firmei. Managerul analizează cu
anticipare diferite variante posibile, pentru a adopta decizii eficiente. Un asemenea manager este
obligat să cunoască şi să folosească în mod eficient, metode şi tehnici matematice şi statistice şi să
utilizeze calculatorul, fiind familiarizat cu probleme de management comercial, industrial,
financiar-bancar, cu deprinderi de a negocia, de cunoaştere detaliată a psihologiei umane.
Managеrul firmеi trеbuiе să urmărеască atеnt еfеctul pozitiv al participării asupra calităţii acţiunilor
vizatе şi a motivării salariaţilor şi să rеalizеzе acеst lucru prin cointеrеsarеa angajaţilor, intеgrarеa
psihosocială a fiеcărui participant, să încurajеzе schimbul libеr dе idеi, să motivеzе salariaţii prin
stimulеntе individualе, după unele recomandări:
1. Dеzvoltarеa abilităţilor antrеprеnorialе la tinеrii angajaţi cu potеnţial şi cunoştinţе
managеrialе.
2. Acumularеa capitalului uman.
3. Flеxibilitatе.
4. Stimularеa lucrului în еchipă.
5. Dеzvoltarеa capacităţii dе a inspira.
Sе considеră, că aplicarеa acеstor recomandări ar fortifica еchipa unui manager şi ar
dеtеrmina formarеa unui mеdiu idеal pеntru dеzvoltarеa spiritului antrеprеnorial, nu doar pеntru
managеmеntul dе vârf, dar şi pеntru alţi angajaţi, ai cărui potеnţial nu a fost valorificat până la
momеnt.
Rezultatele cercetărilor au permis formularea următoarelor concluzii şi recomandări:
managerii de succes sunt cei care încearcă să se autodepășească; succesul, definit ca atingerea
obiectivelor profesionale sau de business, se atinge printr-o bună planificare, multă muncă şi, de ce
nu, puţin noroc; managеrul autohton trеbuiе să-şi fructificе rolul dе lеadеr; еl trеbuiе să lucrеzе cu
oamеnii şi să-i motivеzе. Dе asеmеnеa, еstе important să promovеzе munca în еchipă, să
soluționeze conflictеle, să sărbătorеască succеsеlе, să-i încurajеzе pе cеi carе mеrită şi să învеţе din
еşеcuri; în cadrul întrеprindеrii trеbuiе să sе pună accеnt nu pе instruirеa profеsională mai intеnsă a
angajaţilor, ci şi pе cеa a managеrilor.
Conducător ştiinţific – dr.,lector univ. Grinciuc Liliana
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УДК:347.7
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ВЗЫСКАНИЯ НЕУСТОЙКИ И УПЛАТЫ
ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧУЖИМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ
АНАСТАСИЯ ШЕЛЮТО
факультет Бизнеса и Права, БГСХА
В соответствие с нормами действующего законодательства и сложившейся
правоприменительной практикой, одним из самых распространенных основания
возникновения гражданских прав и обязанностей является договор. Именно поэтому, как
представляется, исполнение договорных обязательств обеспечивается рядом способов, к
числу которых относится неустойка. В соответствие со ст. 311 Гражданского кодекса
Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. № 218-З (далее - ГКРеспублики Беларусь), если
одна сторона (должник) ненадлежащим образом исполнила или вовсе не исполнила
обязательство, то другая сторона (кредитор) имеет право требовать взыскания неустойки,
сумма которой может быть определена законодательством или договором. Более того,
наряду с взысканием неустойки кредитор в соответствие со ст. 366 ГК Республики
Беларусьтак же может взыскать и проценты за пользование чужими денежными средствами.
Проценты в данном случае взыскиваются вследствие неправомерного удержания денежных
средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного
получения или сбережения за счет другого лица.
Необходимо учитывать, что требование о взыскании неустойки и процентов за
пользование чужими денежными средствами кредитор вправе предъявлять либо
одновременно с требованием об исполнении основного обязательства, либо после такого
требования, но никак не вместо. Предполагается ли в данном случае двойная
ответственностьдолжника? Как представляется, что нет по следующим причинам.
Главная цель взимания процентов за пользование чужими денежными средствами –
компенсация кредитору потерь, вызванных невозвратом долга контрагентом. Проценты не
обеспечивают обязательство, но минимизируют потери, вызванные его неисполнением.
Уплата процентов возможно лишь тогда, когда обязательства связаны с использованием
денежных средств в качестве формы расчета. Размер процентов определяется ставкой
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения
денежного обязательства или его соответствующей части и, соответственно, периодом
просрочки, если иной их размер не установлен законодательством или договором.
В соответствие со ст. 314 ГК Республики Беларусь, суд может снизить размер
взыскиваемой неустойки. Такая возможность появляется тогда, когда размер неустойки явно
не соответствует последствиям нарушения обязательства. Неустойка может быть снижена
как по ходатайству стороны в обязательстве, так и по инициативе суда.
Более того, если сумма подлежащих уплате процентов за пользование чужими
денежными средствами, размер которых определен договором, явно несоразмерна
последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить сумму этих процентов по
заявлению должника, но не ниже чем до суммы процентов, исчисленной в соответствии с ч.
1 п. 1 ст. 366 ГК Республики Беларусь (размер процентов определяется ставкой
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения
денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в
судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора исходя из ставки
рефинансирования Национального банка на день вынесения решения).
Кузьмич Андрей, старший преподаватель кафедры общепрофессиональных и
специальных юридических дисциплин, магистр
CZU:658
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ РГУ "УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ГОРОДУ УРАЛЬСК"
НУРКАНАТ АМИРОВ
Институт «Экономики, информационных технологий и профессионального образования»,
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана
Цель и задачи исследования
Целью исследования является изучение актуальных вопросов, касающиеся
организации деятельности на государственном предприятии.
В связи с этим, требуется решение следующих задач:исследовать основные показатели,
анализ состояния и выявление проблем, сформулировать приоритетные направления
развития предприятия.
Методы проведения исследований
Методика исследования – в процессе научного исследования были практически
использованы все общие научные и экономико-статистические методы, такие как анализ,
синтез, дедукция, сравнение, исторический, логический, моделирование.
Основные полученные результаты
Официально признавалась необходимость модернизации органов государственной
власти, повышения эффективности государственной гражданской службы и применения
инновационных механизмов государственного управления.
Компания РГУ «Управлениегосударственных доходов по городу Уральск» предложила
свою версию 10 главных технологических трендов в области государственного управления.
При этом аналитики отметили, что упомянутые технологии важны в контексте таких
общих тенденций, как необходимость достижения цифрового равенства, соблюдения норм
этики и приватности, рост разрыва поколений и потребности в повышении гибкости
государственных институтов.
При этом степень важности выделенных трендов зависит от страны и существующей в
ней бизнес-среды, а также от уровня властного органа - государственный, региональный,
местный.
Стоит отметить, что вопрос о технологиях государственного управления, не являясь
новым, не нашел должного отражения в научных работах; как правило, исследуются лишь
отдельные технологии государственного управления и их внедрение в различные сферы
жизнедеятельности общества.
Управленческие технологии представляют собой совокупность управленческих
действий и их последовательность, которые обеспечивают достижение поставленных целей
путем преобразования ресурсов на «входе» в результат на «выходе» [1].
Сущность управленческих технологий состоит в системном соединении научного
знания, управленческих потребностей и интересов общества, целей и функций
государственного управления, возможностей и элементов управленческой деятельности.
Следует отметить, что проблематика управления инновациями в организациях
получила достаточно фундаментальное обоснование в научной литературе, как в работах
классиков инноватики И. Шумпетера, Н. Д. Кондратьева, Ф. Хайека, Т. Парсонса, Б. Санто,
М. Хучека, А. И. Пригожина и других.
Государственный сектор экономики, по мнению отечественных и зарубежных ученых,
является сложным и инертным механизмом, оставаясь при этом централизованной
системой.
От развитости этой системы зависит эффективность государственного управления как
такового, равномерное покрытие государственными услугами потребностей населения и
предпринимателей, например, регистрация компании, брака, получение различных справок и
выписок.
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Порой на сложностях во взаимодействии человека и госаппарата, его непрозрачности
вырастают целые индустрии посредников, чем их больше – тем дороже и сложнее услуга.
Организационные структуры госаппарата часто фрагментированы и почти всегда
разрозненны, что делает сложным обмен информацией между департаментами и
ведомствами.
Часто посредники в цепочке поставок и получения государственных услуг невидимы
конечному получателю, поэтому казенные ведомства общаются между собой в электронной
системе «back-end».
С другой стороны, РГУ «Управление государственных доходов по городу Уральск»
традиционно наблюдает наказахстанском рынке всё больше ярких технологических,
молодых умов.
Сфера блокчейн привлекает активных и талантливых — ребята приходят к нам с
мотивацией очень высокого уровня - менять мир к лучшему и создавать новую реальность.
В индустрии блокчейн всё ещё сохраняется романтизм, конструктивная
революционность и пассионарность, получили 500 заявок и 300 живых участников из 5 стран
мира.
Так, например, в более современных научных исследованиях - Т. Бэрнс, Л. М. Сталкер,
B. C. Рапопорт, Ф. Янсен, Р. Фостер, Д. Хартман, Э. Мэнсфидд, П. Стребел, А. А. Гордиенко
и другие.
Создание и внедрение комплексной системы ведомственного и межведомственного
планирования и проектного управления по целям и результатам деятельности,
конкурентного распределения ресурсов между ведомствами и контроля за достижением
результатов их деятельности [2]:
1. Разработку ключевых измеримых показателей эффективности и результативности
деятельности органов исполнительной власти;
2. Внедрение технологий и процедур целеполагания, обеспечивающих привязку целей
к конкретным исполнителям;
3. Разработку и внедрение управленческого учета, позволяющего распределять
ресурсы по поставленным задачам, а также обеспечивать контроль за достижением;
4. Разработку и внедрение системы внутреннего аудита, позволяющей оценивать
эффективность деятельности структурных подразделений и должностных лиц;
5. Внедрение системы регулярной оценки рисков, препятствующих достижению
целей;
6. Внедрение механизмов управления подведомственными органам исполнительной
власти организациями.
Одним из необходимых условий эффективного внедрения управления по результатам
является приведение в соответствие целей, форм и методов управленческого воздействия
потребностям социальной системы.
Цели, которые выдвигаются субъектом государственного управления, должны
оптимально соответствовать общей направленности социальных интересов, то есть должен
реализовываться принцип социальной идентичности.
В административных регламентах описаны процедуры, которые чиновник может и
должен совершать в процессе своей работы, с четким указанием времени, необходимого на
выполнение процедуры, с определением сроков рассмотрения документов.
Установлено, что существующие административные регламенты деятельности сводят к
минимуму необходимость личного общения служащего с обратившимся к нему за помощью
лицом.
Административный регламент предоставления государственных услуг является
ведомственным актом защиты прав потребителей государственных услуг, но, с другой
стороны, выгоден и чиновнику, так как предписывает, что делать в той или иной ситуации.
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Всего на уровне административных регламентов предоставления государственных
услуг и исполнения государственных функций будет порядка 500, из них ключевых
регламентов около 350.
Доказано, что они затрагивают такие проблемы, как регистрация по месту жительства,
получение паспорта, регистрация недвижимости, выписка из земельного кадастра [3].
Одной из причин недостаточной эффективности реализации мероприятий реформ РГУ
«Управление государственных доходов по городу Уральск» являются ограниченные
временные ресурсы реализации реформ, которые в некоторых случаях привели к
превалированию формы над содержанием.
Необходимость обеспечения результатов к установленному сроку в отдельных случаях
приводит к недостаточно продуманным преобразованиям в государственных органах, что
вызывает сопротивление и в административных структурах, и среди граждан.
Наряду с этим важно отметить, что опыт европейских стран демонстрирует
ограниченность законов о государственной службе в качестве инструментов
реформирования при отсутствии сопровождающих эти законы инициатив по обучению
государственных служащих и развитию потенциала, а также без трансформации систем
стимулирования.
Выводы и рекомендации
Вопросы организации деятельности на государственном предприятии РГУ
«Управление государственных доходов по городу Уральск» и указанные проблемы,
возникающие в процессе реализации столь объемного комплекса управленческих
нововведений в деятельность органов государственной власти, вызывают серьезную
необходимость формирования реально действующей эффективной системы управления.
Инновациями в государственных органах на основе комплексного теоретикометодологического анализа мирового опыта менеджмента процессов инновационного
государственного управления.
Научный руководитель - Хусаинов Берик– кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент

244

CZU: 658
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЕ АО «АТФ БАНК»
МАДИНА ЖУМАБЕКОВА
Институт «Экономики, информационных технологий и профессионального образования»,
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана
Цель и задачи исследования
Целью исследования является изучение актуальных вопросов, касающиеся
управления рисками на предприятии банковской сферы.
В связи с этим, требуется решение следующих задач:исследовать основные показатели,
анализ состояния и выявление проблем, сформулировать приоритетные направления
развития предприятия.
Методы проведения исследований
Методика исследования – в процессе научного исследования были практически
использованы все общие научные и экономико-статистические методы, такие как анализ,
синтез, дедукция, сравнение, исторический, логический, моделирование.
Основные полученные результаты
Современные банки это центральные звенья в системе рыночных структур, поэтому
изучение риск менеджмента в данной сфере является актуальной задачей финансовой
организации.
Установлено, что развитие финансовой деятельности в банковской сфере это
необходимое условие реального создания рыночного механизма, в связи с этим можно
уменьшить рисковые ситуации.
Стратегический процесс экономических преобразований в Республике Казахстан
начался с реформирования банковской системы, этому способствовало введение
национальной валюты тенге.
Установлено, что банковская сфера страны стремительно набирает обороты, за
последнее время произошли значительные сдвиги в крепком становлении банковской
системы Казахстана.
Акционерное Общество «АTФБанк», образовано в 1995 году и является одним из
лидеров банковской системы Казахстана, поэтому является универсальным финансовым
институтом.
За 11 лет работы АО «АТФ Банк» добился значительных результатов во всех сферах
банковской деятельности и превратился в мощную финансовую группу компаний
современного типа, в которой работают более 2500 человек.
Поэтому, владельцам организаций необходимо иметь специальные средства, с
помощью которых можно будетоценивать работу, величину рисков, возможные дальнейшие
процессы.
Такие ресурсы помогут быть получены двумя путями: внешними - привлечение других
компаний для помощи в разработки, внутренними - использование ресурсов компании [1].
Доказано, что определились банки-лидеры, сформировались основные направления
банковской специализации, поэтому завершился раздел клиентской базы между
финансовыми институтами.
При переходе Казахстана к рыночной экономике, и повышения эффективности
функционирования, создание необходимой инфраструктуры необходимо обеспечить
максимальное использование и дальнейшее развитие кредитных отношений.
Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование
источников капитала для расширения воспроизводства на основе достижений научнотехнического прогресса.
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Когда, на каком этапе может возникнуть риск, существуют две полярные точки зрения
рассмотрения рисков при первом это:
1) Одинарный риск, где любой финансовый актив банка рассматривается в
отдельности.
2) Портфельный риск, где финансовый актив банка является стратегической частью
какого-либо дорогого портфеля.
Группа предлагает своим клиентам широкий спектр финансовых продуктов, в том
числе и услуги по лизингу, страхованию и пенсионному обеспечению, предоставляемые
компаниями- партнерами: «АТФ Лизинг», «АТФ-Полис» и «ОНПФ Отан».
Установлено, что АО «АТФ Банк» занимает лидирующие позиции на фондовом и
валютном рынках Казахстана благодаря своей четкой и эффективной политике финансового
регулирования, входит в тройку крупнейших банков по величине активов финансовых
институтов Казахстана.
Основные показатели деятельности демонстрируют уверенный рост - на 1 января 2021
года активы банка достигли 2 трлн. 968 млрд. тенге, собственный капитал составил 217 млрд.
740 млн. тенге, при этом чистая прибыль превысила 2 млрд. 579 млн. тенге.
Для всех специалистов, работающих на предприятии, необходимо знание и понимание
того, что риск не появляется неоткуда, а существует всегда, независимо от того каким
производством занимается компания.
В банке произошла большая реорганизация, а именно 30 декабря 2020г. АО «АТФ
Банк» стал частью финансовой группы «Jysanbank», на основании заключенного соглашение
о приобретении 99,76% акций.
На предприятии АО «АТФ Банк» оперативно запущена обновлённая версия портала
интернет банкинга ATF-24 для клиентов и физических лиц, использующих дистанционное
управление финансами.
Основные финансовые показатели АО «АТФ Банк» изменяются: активы в 2019 году
составили 1259 млрд. тенге и увеличились на 27,9%, кредиты составили 790 млрд. тенге и
увеличились на 21,6%.
Известно, что АО «АТФБанк» постоянно демонстрирует сбалансированный рост
финансовых активов и кредитного портфеля, который последовательно сдерживается ростом
балансового капитала.
По итогам 2019 года предприятие АО «АТФ Банк» значительно увеличил чистую
прибыль в 2,1 раза, благодаря сохраняющемуся росту операционных доходов и контролю
производственных затрат.
Риск это не случайное понятие, а конкретная ситуация, которая может возникнуть в
любых сферах, поэтому в зависимости от внешних условий и выполненных поочередно
действий персоналом могут быть как экономические, физические, технические, так и
психологические направленности [2].
Установлено, что достигнутые результаты работы банкира - лучшее подтверждение
правильности избранной стратегии развития банка как универсального финансового
института.
Каждый наш клиент, будь то частное лицо, предприятие малого или среднего бизнеса,
или крупная компания, может воспользоваться широким спектром банковских и финансовых
продуктов и рассчитывать при этом на качественный и оперативный сервис во всех
филиалах банка.
Поэтому, в первую очередь руководство компании должно задуматься о планирование
стратегии развитии и главное, каким образом будет использовано функциональное
направление в создании группы риск - менеджеров.
Отдельного рассмотрения заслуживают компании, которые ориентированы на
внедрение технологий блокчейн и использование криптовалют для реализации более
глобальных проектов.
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Роботизация и искусственный интеллект привнесли существенные изменения в
привычную работу сектора управления активами, предоставив возможность получения
соответствующих рекомендаций на основе портфельных алгоритмов, что, как многие
считают, повысило эффективность и снизило затраты.
С появлением передовых технологий, способных анализировать различные вариации
инвестиционного портфеля в режиме 24/7, финансовые учреждения стали всё чаще
предлагать онлайн-услуги финансовой роботизации.
Поэтому, в их числе известные брокерские компании-сервисы и инвестиционные
фонды мирового значения - CharlesSchwab(SCHW), GetReport, Vanguard, Betterment и
Ellevest.
Благодаря технологическим инновациям в банковской сфере совершать транзакции
становится проще, но вместе с тем все отчетливее стоят и вопросы безопасности в цифровом
мире.
Огромное число компьютерных приложений и сервисов компьютерных гигантов
позволяют пользователям по всей стране совершать финансовые транзакции 1-2 кликами
мышки.
Однако, именно эта простота делает транзакции более незащищенными, а вопросы
аутентификации личности пользователя и защиты от мошенничества становятся куда более
сложными.
Банки нашли новую стратегию в борьбе со временной угрозой доминирования
свежеиспеченных компаний финтеха – гиганты банковской индустрии стали объединять
свои усилия для того, чтобы сообща становиться новым источником инноваций.
Они переняли у финансово-технологических стартапов желание предоставлять
наилучшую ценность для конечного клиента, и крупнейшие игроки рынка также стали
одержимы ранее чуждыми для них финтех-инновациями.
Международный опыт показывает, что многие финансовые компании из них
организовывают бизнес инкубаторы для развития инновационных стартапов в банковской
отрасли[3].
Установлено, что мощь крупных банков в виде значительных вложений в
цифровизацию финансовых услуг позволяет делать значительные инвестиции в развитие
инноваций.
Кроме того, международные банки имеют ряд преимуществ, среди которых критичным
является доступ к огромной клиентской базе – то, чего нет у молодых компаний финтеха.
Так, например, в 2019 году наблюдался рекорд, так как общая сумма долгосрочных
инвестиций в финансово-технологические инновационные компании по всему миру
составила порядка 50 млрд долларов.
Установлено, что представленная на FinTechWeekLondon 2019 финансовая карта на
которой указаны компенсационные размеры инвестиций в легендарные финтех-компании по
регионам.
Отсюда, можно сделать классический вывод о том, что наибольшие финансовые
средства в развитие банковской отрасли по безопасности вкладываются в США,
Европейской Союзе и Азии.
Интересен для экономистов и научно очевиден тот факт, что в современном цифровом
мире появляются новые центры инноваций, такие как Северная Африка и Австралия.
Тому утверждению, что структурные инновации в банковской отрасли способствуют
функционированию финансовых компаний на глобальном рынке, существует несколько
причин.
1. Одной из них является то, что инновации исходят от специалистов, разбирающихся
в современных технологиях.
2. Увеличение технологической конкуренции способствует развитию бизнеса без
границ.
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Технологические достижения позволяют компаниям оперировать на глобальном рынке,
несмотря на то, что физически они могут находиться в одной лишь стране, что способствует
росту конкуренции для местных компаний, которые не достигли подобной стадии развития
технологий.
Другой причиной является тот факт, что технические инновации по природе своей
быстро внедряются и позволяют финтех-компаниям за сравнительно короткий период
времени сделать значительные продвижения и выйти на новый уровень.
Помимо всего прочего, финансово-технологические стартапы, не имея такой огромной
клиентской базы, как те же банки, вынуждены участвовать в международных конференциях,
различных событиях и выставках.
Выводы и рекомендации
Управление кредитными рисками является основным в банковском деле, ключевыми
элементами эффективного управления кредитами являются хорошо развитая кредитная
политика и процедуры, управление портфелем, эффективный контроль за кредитами.
Средства банка формируются за счет клиентских денег на расчетных, текущих,
срочных и иных межбанковского кредита; средств, мобилизованных банком во счетах;
временное пользование путем выпуска ценных долговых бумаг.
Научный руководитель - Хусаинов Берик– кандидат
сельскохозяйственных наук, доцент
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