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REZUMATE 
 

 

Băjenescu T.-M. Viitorul automobilului 
autonom. Autovehiculele autonome promit 
numeroase îmbunătățiri ale traficului rutier: o 
creștere atât a capacității autostrăzilor, cât și a 
fluxului de trafic din cauza timpului de răspuns 
mai rapid, a consumului redus de combustibil și 
a poluării, datorită conducerii mult mai 
previzibile și, sperăm, mai puține accidente 
datorită sistemelor de evitare a coliziunilor. În 
plus, șoferii pot economisi timp pentru activități 
mai utile. Pentru ca aceste vehicule să poată 
funcționa în condiții de siguranță în traficul de 
zi cu zi sau în medii excesive, mai trebuie 
rezolvate o mulţime de probleme de percepție, 
navigare și control. 
 
 
Guţuleac E., Zaporojan S., Gîrleanu I. 
Rutarea fiabilă a pachetelor MANET prin 
noduri de încredere în baza reţelelor Petri 
fuzzy intuiţioniste. În lucrare este propusă o 
metodă unificatoare de evaluare nuanțată a 
valorilor indicatorilor de încredere QoS ai 
nodurilor și de rutare fiabilă a pachetelor în 
MANET, bazată pe modele de reţele Petri 
fuzzy intuiţioniste (RPFI). Sunt introduse 
mecanisme de identificare și de recuperare a 
rutei cele mai fiabile de transmitere a 
pachetelor prin noduri de încredere, utilizând 
un algoritm de raționament pe modele RPFI ale 
topologiilor dinamice MANET.  Validitatea 
abordării propuse este ilustrată printr-un 
exemplu de model RPFI al unei MANET cu 
specificarea nuanţată a parametrilor QoS ce 
sunt numere fuzzy intuiţioniste triunghiulare. 
 
 
Ghendov-Moşanu A. Utilizarea coloranţilor 
naturali în industria alimentară. Prezenta 
lucrare include noţiuni generale privind 
coloranţii naturali care pot substitui coloranţii 
sintetici la obţinerea produselor alimentare. 
Sunt caracterizaţi patru tipuri de pigmenţi 

naturali de colorare (clorofilele, caratenoidele, 
antocianii şi betanina) şi influenţa factorilor 
fizici la stabilitatea acestora. Sunt expuse 
diferite posibilităţi de înlocuire a coloranţilor 
sintetici cu cei naturali în fabricaţia produselor 
alimentare. 
 
 
Subotin Iu. Aplicarea laboratoarelor virtuale 
în instruirea interactivă la chimie. Prezenta 
lucrare propune spre discuţie importanţa 
aplicării laboratoarelor virtuale în procesul de 
instruire la chimie. 
 
 
Dicusară I. Unele aspecte privind utilizarea 
tehnologiilor neconvenţionale la prelucrarea 
roţilor dinţate precesionale. Perspective largi 
de utilizare în domeniul prelucrării roţilor 
dinţate mici au tehnologiile neconvenţionale 
bazate pe utilizarea energiei fascicolelor de 
electroni, laserului, jetului de apă, razelor X, 
electroeroziunii filiforme etc. În lucrare se 
propune o variantă originală de dispozitiv 
dirijat numeric, având la bază metode moderne 
de obţinere a profilului roţilor dinţate 
precesionale bazate pe tehnologii 
neconvenţionale. 
 
 
Nastas A. Mașini agricole pentru mulcire. În 
lucrarea dată este efectuat studiul tehnologiei 
de cultivare a plantelor sub strat de mulci, care 
permite obținerea roadelor mai înalte, sau mai 
timpurii. Mașinile agricole care lucrează cu 
mulciurile pot fi divizate în două categorii mari: 
– mașini pentru lucrări cu mulciuri organice; – 
mașini pentru lucrări cu mulciuri anorganice. În 
lucrarea este prezentată analiza ambelor 
categorii de mașini, cu o descriere mai detaliată 
a mașinilor și organelor de lucru pentru 
mulciurile anorganice. 
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Malcoci Iu., Bodnariuc I. Analiza nivelului 
de vibrații și zgomot în transmisiile 
planetare precesionale cinematice. Analiza 
vibro-acustică joacă un rol important în 
cercetarea și analiza comportamentului 
transmisiilor planetare precesionale în timpul 
funcționării. Cu scopul determinării turațiilor 
optime de lucru și al capacității optime de 
încărcare astfel încât transmisia planetară 
precesională cinematică să dea randamentul 
optim la viteze de lucru și încărcări cât mai 
mari și un timp de funcționare cât mai 
îndelungat fără a fi necesare remedieri, cu alte 
cuvinte costuri de întreținere cât mai mici, iar 
analiza vibro-acustică scoate în evidență 
defectele care pot apărea în funcționarea 
normală a utilajelor dinamice.  
 
 
Plămădeală V. Caracteristica parcului de 
autovehicule în orașul Chișinău şi protecţia 
mediului ambiant. La ora actuală, 
transporturile sunt cele mai însemnate surse de 
poluare a mediului ambiant în Republica 
Moldova, în deosebi în municipiul Chișinău. În 
plan spaţial, nivelul de poluare depinde de 
structura modurilor de transport, densitatea şi 
starea tehnică a căilor de comunicaţie, nivelul 
exploatării acestora, volumul de mărfuri şi 
numărul pasagerilor transportaţi, tipurile de 
combustibil utilizate pentru fiecare mod de 
transport aflat în exploatare. Articolul cuprinde 
o analiză a caracteristicii transportului în 
Republica Moldova și a parcului auto existent 
în municipiul Chişinău, inclusiv cel public și al 
persoanelor juridice. Este descrisă vârsta și 
dinamica numărului de automobile importate și 
vândute în Republica Moldova. De asemenea, 
este descrisă dinamica emisiilor de poluanți în 
atmosferă de la sursele mobile. 
 
 
Sandulachi E. Șrotul de nuci şi potenţialul 
lui de utilizare la obţinerea produselor 
funcţionale. Acest articol prezintă un studiu 
bibliografic şi experimentel despre calitatea şi 
siguranţa şrotului de nuci Juglans regia L. Sunt 

argumentaţi factorii ce determină stabilitatea 
şrotului la depozitare, precum şi potenţialul lui 
de utilizare pentru obţinerea unor produse 
funcţionale pentru diferite categorii de 
consumatori. 
Bostan I., Dulgheru V., Trifan N. Unele 
aspecte privind generarea angrenajelor 
precesionale prin deformare plastică. 
Transmisiile prin intermediul roţilor dinţate au 
obţinut o răspândire largă în construcţia de 
maşini cu cele mai largi limite de putere, 
momente şi fiabilitate. Una din metodele de 
obținere a danturii roților dințate este 
prelucrarea prin deformare plastică de rulare. 
Pentru valorificarea pe larg a acestei metode 
este necesar de a determina dimensiunile cât 
mai precise a semifabricatului. În lucrare se 
prezintă o analiză a influenței parametrilor 
angrenajului precesional asupra înălțimii 
dinților și multiplicității angrenajului. 
 
 
Balanuță A.,  Sclifos A., Butnaru A. Influența 
unor sușe de levuri asupra calității vinurilor. 
În această lucrare s-a studiat  controlul 
procesului de fermentație alcoolică a mustului 
din soiul Aligote cu adausul  de diferite sușe de 
levuri: 1 – VL3, 2 – Collection Cepage, 3 – 
VR44, 4 – VL1, 5 – Collection 
Cepage+Springarom, 6 – Levuri sălbatice  și s-
au obținut rezultate optimale    în cazul utilizării 
suşei VR44 şi Collection Cepage. 
 
 
Boeştean O. Utilizarea amarantului în 
panificaţie. Utilizarea făinii de amarant 
reprezintă una din tehnologiile moderne de 
obţinere a produselor de panificaţie care este 
studiată la nivel internaţional de către 
specialiştii acestui domeniu, având ca scop 
descoperirea unui nou adaos natural care aduce 
beneficii atât produsului finit cât şi 
consumatorului. S-au studiat influenţa diferitor 
doze de făină de amarant asupra proprietăţilor 
reologice ale aluatului, organoleptice şi fizico-
chimice ale produsului finit. 
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ABSTRACT 

 
Băjenescu T.-M. The future of autonomous 
automobile. Autonomous vehicles promise 
numerous improvements to vehicular traffic: an 
increase in both highway capacity and traffic 
flow because of faster response times, less fuel 
consumption and pollution thanks to more 
foresighted driving, and hopefully fewer 
accidents thanks to collision avoidance 
systems. In addition, drivers can save time for 
more useful activities. In order for these 
vehicles to safely operate in everyday traffic or 
in harsh off-road environments, a multitude of 
problems in perception, navigation, and control 
have to be solved. 
 
 
Guţuleac E., Zaporojan S., Gîrleanu I. 
Reliable routing of MANET packets by trust 
nodes based on intuitionistic fuzzy Petri nets. 
In the paper is proposed a method for 
evaluation of the QoS trust values of the nodes 
and reliable packet routing in MANET by 
involving trustable nodes only, based on 
models of intuitionistic fuzzy Petri nets (IFPN). 
Mechanisms are introduced to identify and 
recover the most reliable packet transmission 
route through trusted nodes using a reasoning 
algorithm on the IFPN models of dynamic 
MANET. The validity of the proposed 
approach is illustrated by an example of a 
MANET represented by a IFPN model with the 
quantification of QoS parameters that are 
triangular intuitionistic fuzzy numbers 
 
 
Ghendov-Moşanu A. Use of natural dyes in 
the food industry. This work includes general 
notions about natural dyes that can replace 
synthetic dyes in food production. There are 
characterized four types of natural coloring 
pigments (chlorophyll, carotenoids, 
anthocyanins  and betanin) and the influence of 

physical factors on their stability. There are 
presented various possibilities of replacing 
synthetic dyes with the natural ones in food 
production. 
Subotin Iu. The application of virtual 
laboratories in interactive teaching of 
chemistry. This project brings up for 
discussion the importance of applying virtual 
laboratories within the process of teaching 
chemistry. 
 
 
Dicusară I. Some aspects regarding the 
utilization of the non-conventional 
technologies of precessional teeth wheels 
processing. Non-conventional technologies 
have received ample opportunities of use in the 
field of processing small teeth wheels, and are 
based on utilization of the energy of electronic 
beams, the laser, the water jet, the X-ray 
lithography, electro-erosion, etc. In this work 
an original variant of digital management 
device based an modern methods of obtaining 
precessional teeth wheels profiles by using non-
conventional technologies. 
 
 
Nastas A. Agricultural machines for 
mulching. In this paper, was analyzed 
technology of plant cultivation under the layer 
of mulch, which allows for the obtaining of 
higher or earlier yields. Agricultural machines 
who working with mulch can be divided into 
two main categories: - machines working with 
organic mulch; - machines that work with 
inorganic mulch. The paper presents the 
analysis of both categories of machines, with a 
more detailed description of machines and 
working organs for inorganic mulch. 
 
 

https://www.google.com/search?client=opera&hs=8b8&q=carotenoids&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwil7fW55-LWAhUkCZoKHbO-A48QvwUIIigA
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1082894/
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Malcoci Iu., Bodnariuc I.  Kinematical 
Precessional transmission vibroacoustical 
research. Sound measurement and analysis are 
required to determine what sound is typically 
generated and what sound is undesired noise. 
This analysis is accomplished by the use of a 
sound analyzer. A sound analyzer is an 
instrument which displays sound waves in the 
rms levels at various frequencies or frequency 
bands. Using an analyzer will help separate 
undesired frequencies from the sound spectrum 
and contribute to an accurate interpretation of 
sound data. The sounds generated during gear 
unit operation can be from one or more of the 
following major sources:  gear dynamics; 
bearing dynamics; coupling noises; system 
resonance or critical speeds; accessories such as 
funs, lubrication systems, etc. 
 
 
Plamadeala V. Chisinau city’s car park and 
environmental protection. Currently, transport 
is one of the most significant sources of 
environmental pollution in Moldova, especially 
in Chisinau. Spatially, environmental pollution 
depends on the structure of transportation 
means, density and technical condition of the 
passageways, their exploitation level, the 
volume of transported goods and number of 
transported passengers, the type of fuel used for 
each exploited transportation means. The article 
provides an analysis on Moldova’s transport 
features and on the existing Chisinau car park, 
including public and corporative transport. It 
describes the age and the dynamics of the 
number of cars imported and sold in Moldova. 
Also, there is a description of dynamics of 
pollutant emissions into the atmosphere from 
mobile sources. 
 
 
Sandulachi E. The walnuts steel and the 
potential of use to obtain functional 
products. This paper presents a bibliographic 
and experimental study on the quality and 

safety of walnuts Juglans regia L. There are 
justified factors determining the storage 
stability and the potential for its use to produce 
functional products for different categories of 
consumers. 
 
 
Bostan I., Dulgheru V., Trifan N. Some 
aspects of generation precessional gear teeth 
by plastic deformation. Transmissions through 
toothed wheels have gained a wider spread in 
the construction of machines with the widest 
range of power, moments and reliability. One 
of the methods of obtaining tooth gear teeth is 
plastic deformation rolling. To make the most 
of this method it is necessary to determine the 
most precise dimensions of the blank. The 
paper presents an analysis of the influence of 
the precessional gear parameters on the teeth 
height and the multiplicity of the gear. 
 
 
Balanuță A., Sclifos  A., Butnaru A. The 
influence of yeasts strains on the quality of 
wines. In this artcle stadied alcoholic of the 
fermentation process the wort from Aligote 
with the addition of different strains of yeast: 1 
- VL 3, 2 - Collection Cepage 3 - VR44, 4 - 
VL1 5 - Collection Cepage + Springarom 6 -  
Wild yeasts and optimal results were obtained 
when using Cepage Collection strain and 
VR44. 
 

 
Boestean O. Amaranth use in bakery. The 
use of amaranth flour is one of the modern 
technologies for the production of bakery 
products being studied internationally by 
experts in this field, aimed at the discovery of a 
new natural supplement that benefits both the 
finished product and the consumer. There was 
studied influence of various doses of amaranth 
flour on the rheological properties of the dough, 
sensory and physicochemical properties of the 
finished product. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amaranth
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SOMMAIRE 

 

Băjenescu T.-M. L'avenir de la voiture 
autonome. Les véhicules autonomes 
promettent de nombreuses améliorations au 
trafic des véhicules: une augmentation de la 
capacité routière et du flux de circulation en 
raison de temps de réponse plus rapides, moins 
de consommation d'essence et moins de 
pollution grâce à une conduite plus prévisible, 
et, espérons-le, moins d'accidents grâce aux 
systèmes d'évitement des collisions. En outre, 
les conducteurs peuvent gagner du temps pour 
des activités plus utiles. Pour que ces véhicules 
puissent fonctionner en toute sécurité dans le 
trafic quotidien ou dans des environnements 
hors route difficiles, une multitude de 
problèmes de perception, de navigation et de 
contrôle doivent être résolus. 
 
 
Guţuleac E., Zaporojan S., Gîrleanu I. 
Routage fiable des paquets MANET avec des 
nœuds de confiance basés sur des réseaux de 
Petri flou intuitionnistes. Dans cet article, on 
propose une méthode d'évaluation des valeurs 
de confiance de QoS des nœuds et le routage 
fiable de paquets dans MANET sur la base de 
modèles de réseaux de Petri flou intuitionnistes 
(RdPFI). Des mécanismes sont introduits pour 
identifier et récupérer la plus fiable voie de 
transmission des paquets via des nœuds de 
confiance, en utilisant un algorithme de 
raisonnement sur les modèles RdPFI de 
MANET dynamique. La validité de l'approche 
proposée est illustrée par un exemple de 
MANET représenté par un modèle RdPFI avec 
la quantification des paramètres QoS qui sont 
des nombres flou intuitionnistes triangulaires 
 
 
Ghendov-Moşanu A. Utilisation de colorants 
naturels dans l'industrie alimentaire. Ce 
travail comprend des notions générales sur les 
colorants naturels qui peuvent remplacer les 
colorants synthétiques dans la production 
alimentaire. On caractérise quatre types de 
pigments colorants naturels (chlorophylle, 

caroténoïdes, anthocyanines et la bétanine) et 
l'influence de facteurs physiques sur leur 
stabilité. On présent diverses possibilités de 
remplacement des colorants synthétiques par 
ceux naturels dans l'industrie alimentaire. 
 
 
Subotin Iu. L’application de laboratoires 
virtuels dans l’enseignement interactive dans 
la chimie. Ce travail propose a discussion 
l’importance d’application les laboratoires 
virtuels dans le processus d’apprentissage de la 
chimie. 
 
 
Dicusară I. Quelques aspects de l'utilisation 
des technologies non traditionnelles du 
traitement des roues dentées 
précessionnelles. Les grandes possibilités de 
l'utilisation dans le domaine du traitement des 
roues dentées de petites dimensions ont reçu les 
technologies non traditionnelles, basées sur les 
utilisations de l'énergie des rayons 
électroniques, le laser, les courants d'eau, X 
rayons, les électroérosions, etс. Dans l'article 
donné on propose la variante originale de 
l'installation avec la gestion en chiffres 
travaillant sur la base des technologies non 
traditionnelles modernes de la fabrication du 
profil des roues dentées précessionnelles. 
 
 
Nastas A. Machines agricoles pour le 
paillage. Dans cet article, a été analysée la 
technologie de la culture des plantes sous la 
couche de paillis, ce qui permet l'obtention de 
rendements plus élevés ou plus tôt. Les 
machines agricoles qui travaillent avec le paillis 
peuvent être divisées en deux catégories 
principales: - les machines travaillant avec le 
paillis organique; - les machines qui travaillent 
avec le paillis inorganique. L'article présente 
l'analyse des deux catégories de machines, avec 
une description plus détaillée des machines et 
des organes de travail pour le paillis 
inorganique. 
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Malcoci Iu., Bodnariuc I.  Vibrobruit 
recherche pour le precessionelle 
transmission. Analyse et mesure de niveau 
sonore sont nécessaires pour déterminer le bruit 
généré pendant le fonctionnement des systèmes 
mécaniques. L'analyseur est une mesure utile 
qui affiche des signaux dans le spectre de 
fréquence. Avec l'analyseur nous pouvons 
séparer les fréquences indésirables du spectre 
sonore avec précision pour interpréter les 
données audio.  Les sons qui se produisent 
pendant les travaux de transmissions 
mécaniques peuvent être d'une ou plusieurs 
sources primaires: engrenage ; couplage ; 
résonance (vitesse critique) ; systèmes de 
lubrification, etc. 
 
 
Plamadeala V. La caractéristique du parc 
d’automobiles de Chisinau et la protection 
de l'environnement. À l'heure actuelle, les 
transports sont la plus importante source de 
pollution de l'environnement en Moldavie, 
particulièrement au Chisinau. Spatialement, le 
niveau de pollution dépend de la structure du 
mode de transport, de la densité et de l’état 
technique des routes, du niveau d’exploitation 
de celle-ci, du volume de marchandises et le 
nombre de passagers transportés, du type de 
carburant utilisé pour chaque mode de transport 
exploité. L’article inclue une analyse des 
caractéristiques du transport en Moldavie et le 
parc d’automobiles existante à Chisinau, y 
compris ce public aussi que le transport 
d’entreprises. Il décrit l’âge et la dynamique du 
nombre de voitures importées et vendues en 
Moldavie. En outre, il décrit la dynamique des 
émissions des polluants dans l’atmosphère à 
partir de sources mobiles. 
 
 
Sandulachi E. Acier nucle et potentiel 
d'utilisation pour obtenir des produits 
fonctionnels. Cet article présente une étude 
bibliographique et expérimentale sur la qualité 
et la sécurité des tourteaux de noix Juglans 
regia L. On discute les facteurs qui déterminent 
la stabilité au stockage et le potentiel de son 
utilisation pour obtenir des produits 

fonctionnels pour différentes catégories de 
consommateurs.  
 
 
Bostan I., Dulgheru V., Trifan N. Quelques 
aspects de la génération des engrenage 
precessionnelle par déformation plastique 
Les transmission par angrenages ont gagné en 
popularité dans la construction de machines 
offrant la plus large gamme de puissance, de 
moments et de fiabilité. L'une des méthodes 
d'obtention des dents d'engrenage est la 
déformation plastique. Pour tirer le meilleur 
parti de cette méthode, il est nécessaire de 
déterminer les dimensions les plus précises de 
l'ébauche. L'article présente une analyse de 
l'influence des paramètres de l'engrenage  
précessionnelle sur la hauteur des dents et la 
multiplicité de l'engrenage. 
 
 
Balanuta A., Sclifos A., Butnaru A. 
L'influence des certaines souches de levures 
sur la qualité des vins. Le but de ce  travail a 
été l’étude du contrôle de la fermentation du 
moût de raisin de cépage Aligoté avec l’ajout 
de différentes souches de levures: 1 – VL3, 2 – 
Collection Cépage, 3 – VR44, 4 – VL1, 5 – 
Collection Cépage + Spingarom, 6 – Levures 
sauvages. Les résultats obtenus sont appropriés 
et optimaux dans le cas d’utilisation des 
souches VR44 et Collection Cépage.  
 
 
Boestean O. Utilisation d'amaranth en 
boulangerie. L'utilisation de la farine 
d'amarante est l'une des technologies modernes 
pour l'obtention de produits de boulangerie qui 
est étudié au niveau international par des 
spécialistes dans ce domaine, visant à découvrir 
un nouvel ajout naturel dont profitent à la fois 
le produit fini et le consommateur. On a étudié 
l'influence de diverses doses de farine 
d'amarante sur les propriétés rhéologiques de la 
pâte, les propriétés organoleptiques et physico-
chimiques du produit fini.  
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РЕЗЮМЕ 

 
Бэженеску Т.-М. Будущее автономтого 
автомобиля. Автономные транспортные 
средства обещают много улучшений  
дорожного движения: увеличение как 
пропускной способности автомагистрали, 
так и транспортного потока из-за более 
быстрого времени отклика, снижения 
расхода топлива и загрязнения из-за гораздо 
более предсказуемого вождения и, надеемся, 
меньше аварий благодаря системам 
предотвращения столкновений. Кроме того, 
водителт могут сэкономить время для более 
полезных действий. Чтобы эти 
транспортные средства могли безопасно 
работать в повседневном движении или в 
чрезмерном движении, необходимо решить 
множество проблем восприятия, навигации 
и контроля. 
 
 
Гуцуляк E., Запорожан С., Гырляну И.  
Надежная маршрутизация пакетов 
MANET через доверен-ные узлы на 
основе интуиционистских нечетких сетей 
Петри. В работе предложен метод оценки 
достоверности QoS узлов и надежной мар-
шрутизации пакетов в MANET путем 
включения только доверительных узлов на 
основе моделей интуиционистских нечетких 
сетей Петри (ИНСП). Предложены 
механизмы для выявления и восстанов-
ления наиболее надежного пути передачи 
пакетов с использованием алгоритма 
рассуждений на моделях ИНСП 
динамических MANET. Справедливость 
дан-ного подхода иллюстрируется 
примером MANET, представленным 
моделью ИНСП с оценкой парамет-ров QoS, 
которые являются треугольными интуи-
ционистскими нечеткими числами. 
 
 
Гендов-Мошану А. Использование 
натуральных красителей в пищевой 
промышленности. Эта статья включает 
общие понятия о натуральных красителях, 
которые могут заменить синтетические 
красители при производстве пищевых 

продуктов. Существует четыре типа 
натуральных окрашивающих пигментов 
(хлорофиллы, каротиноиды, антоцианы и 
бетанин) и влияние физических факторов на 
их стабильность. Представлены различные 
возможности замены синтетических 
красителей натуральными при производстве 
пищевых продуктов. 
 
 
Суботин Ю. Применение виртуальных 
лабораторий в интерактивном обучении 
химии. В данной работе предлагается к 
дискуссии значение применения 
виртуальных лабораторий в процессе 
обучения химии. 
 
 
Дикусарэ И. Некоторые аспекты 
использования нетрадиционных 
технологий обработки прецессионных 
зубчатых колёс. Широкие возможности 
использования в области обработки 
зубчатых колес малых размеров получили 
нетрадиционные технологии, основанные на 
использование энергии электронных лучей, 
лазера, струи воды, Х лучей, электроэрозии 
и т. д. В данной статье предлагается 
оригинальный вариант устройства с 
цифровым управлением, работающим на 
базе современных нетрадиционных 
технологий получения профиля зубьев 
прецессионых зубчатых колес. 
 
 
Настас А. Сельскохозяйственные 
машины для мульчирования. В работе 
произведен анализ технологии выращивания 
растений под слоем мульчи, позволяющей 
добиться боле высоких или более ранних 
урожаев. Сельскохозяйственные машины, 
работающие с мульчами можно разделить 
на две большие категории: – машины, 
работающие с органическими мульчами; – 
машины, работающие с неорганическими 
мульчами. В работе представлен анализ 
обеих категории машин, с более подробным 
описанием машин и рабочих органов для 
работы с неорганическими мульчами. 
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Малкоч Ю., Боднарюк И.  
Виброакустические исследования для 
кинематических прецессионных передач. 
Измерение и анализ шума нужен для того 
чтобы определить типический уровень шума 
генерируемого во время работы 
механических устройств.  Анализатор шума 
является инструментом, который 
отображает звуковые сигналы в частотном 
спектре. С помощью анализатора можно  
отделить нежелательные частоты звукового 
спектра с точностью интерпретировать 
звуковые данные. Звуки, возникающие во 
время работы механических трансмиссий 
могут быть от одного или нескольких 
основных источников: зацепление; муфта; 
резонанс (критические скорости); систем 
смазки, и т.д.. 
 
 
Плэмэдялэ В. Характеристика 
автомобильного парка в городе Кишинев 
и защита окружающей среды. В 
настоящее время транспорт является 
наиболее значительным источником 
загрязнения окружающей среды в Молдове, 
особенно в Кишиневе. В пространственном 
плане, уровень загрязнения зависит от 
структуры видов транспорта, плотности и 
технического состояния путей сообщения, 
уровня их эксплуатации, объема груза и 
количество перевозимых пассажиров, тип 
топлива, используемого для каждого вида 
эксплуатированного транспорта. Статья 
содержит анализ характеристики транспорта 
в Молдове и существующего 
автомобильного парка в Кишиневе, в том 
числе общественного и юридических лиц. 
Рассмотрена динамика и возраст количество 
автомобилей, импортируемых и 
продаваемых в Молдове. Также рассмотрена 
динамика выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу от мобильных источников. 
 
 
Сандулаки Е. Жмых орехов и его 
потенциал использования для получения 
функциональных продуктов. В этой статье 
представлено библиографическое и 
экспериментальное исследование качества и 
безопасности жмыха орехов Juglans regia L. 
Обоснованы факторы, стабильность 

хранения жмыха и возможности его 
использования для производства 
функциональных продуктов для разных 
категорий потребителей. 
 
 
Бостан И., Дулгеру В., Трифан Н. 
Некоторые аспекты о формообразовании 
зубьев прецессионного зацепления 
методом пластического деформирования. 
Зубчатые передачи получили широкое 
распространение в машиностроении имея 
широкий диапазон мощности, моментов и 
надежности. Одним из способов получения 
зубьев прецессионной передачи является 
пластическая деформация. Чтобы 
целесообразно использовать этот способ, 
необходимо определить наиболее точные 
размеры заготовки. В статье представлен 
анализ влияния параметров прецессионной 
передачи на высоту зубьев и многопарность 
зацепления. 
 
 
Балануцэ А., Склифос А., Бутнару А. 
Исследованиe  некоторых расс дрожжей 
на качество вин. В данной  работе  был 
исследован  технологический процесс 
спиртового  брожения сусла из сорта 
винограда Алиготе с добавлением 
различных расс дрожжей типа: 1 – VL3, 2 – 
Collection Cepage, 3 – VR44, 4 – VL1, 5 – 
Collection Cepage+Springarom, 6 – диких 
дрожжей  и с получением оптимальных 
результатов при использование рассы VR44 
и  Collection Cepage. 
 
 
Боештян О. Использование амаранта в 
хлебопечении. Использования муки из 
амаранта представляет современную 
технологию производства хлебобулочных 
изделий, изучаемую специалистами этой 
отрасли на международном уровне, с целью 
получения новых натуральных добавок,  что 
влияет положительно на технологические и 
потребительские качества продукта. Было 
изучено влияние различных доз 
амарантовой муки на реологические 
свойства теста,  органолептические и 
физико-химические показатели хлеба. 
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1. INTRODUCERE  
 

Progresele recente din domeniul circuitelor Very 
Large Scale Integrated (VLSI) au dus la micșorarea 
continuă a geometriilor cipului – așa cum a prezis-o, 
cu multă vreme în urmă – legea lui Moore. Adesea 
se preferă să se fabrice circuite integrate folosind 
tehnologii avansate, datorită creșterii substanțiuale a 
integrării și a reducerii concumului de putere. 
Reducerea dispozitivelor semiconductoare ar  
 

micșora   și   costul   anual,  pe  funcție,  cu 25-29%,  
promovând totodată creșterea continuă a pieței 
pentru circuite integrate (CI) cu cca 17% pe an [1]. 
Pentru funcțiile nenumerice (cum ar fi controlul 
puterii, componente pasive, senzori, actuatori etc.), 
noile cuceriri tehnologice permit migrarea de la 
nivelul sistemului la nivelul împachetării cipului și – 
în cele din urmă – la apariția circuitelor integrate 
3D. În figura 1 sunt prezentate tendințele generale 
actuale ale industriei semiconductoarelor. 

 

 

 

           Analog/RF   Passives     HV        Sensors     Biochips 
                  Power    Actuators 
                         Baseline CMOS: 
                   CPU, memory, 
                             logic        
              130 nm                                     

      Interacting with people and environment 
                 90 nm 
                Non-digital content 

       65 nm      Information                     System-in-Package (SiP) 
             processing 

               45 nm 
                           Digital content SoC 
       32 nm          (System-on-Chip) 

   
 

22 nm                        Combining SoC & SiP:                             
     Higher value systems 

  . 
                                       . 
                                       . 
                                      V     
 

    

    
                                                       

B  e  y  o  n  d      C  M  O  S 
 

Figura 1. Mai mult Moore și mai mult decât Moore. (Sursa: ITRS, ExecSum 2010). 
 

Progresele acestea au adus cu sine variații mai 
mari ale performanțelor CI fabricate. Performanțele 
sunt deosebit de susceptibile la variațiile naturale 
ale procesului de fabricație. De pildă, variind 
densitatea impurităților, grosimea oxidului de poartă 

și adâncimea joncțiunii, va induce variația 
parametrilor tranzistorului și degradarea 
performanțelor lui. Mai mult, pe măsură ce 
densitatea tranzistorului crește, defectele   și   
imperfecțiunile   create   în  timpul procesului 
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de fabricație pot provoca defectări ale 
dispozitivului. 

Integrarea atât a părților numerice, cât și a celor 
analogice într-un cip de dimensiuni atât de reduse 
reprezintă o sfidare pentru a le testa. Deosebit de 
important este să se verifice funcționarea 
dispozitivelor după ce au fost fabricate și, apoi, la 
client. În figura 2 este dată schema unei proiectări 
tipice a unui circuit integrat analogic. 
 

    Specificarea 
       definiției 
 
 
      Proiectare 
 
 
        Prototip 
 
 
     Test carac-      Nu Analiza FM 
     terizare OK 
 
 
       Producție 
         de masă 
         
 
     Randament OK Analiza FM 
         Nu 
 
        Aplicație 
 
 
      Test în linie  Analiza FM 
              OK               Nu 
 
 
Figura 2. Schema folosită la proiectarea unui 

circuit integrat  analogic. 
 
 
 
 

2. MECANISME DE DEFECTARE ALE 
CIRCUITELOR INTEGRATE 

 
În timpul fazei de proiectare, prototipurile CI se 

pot defecta fie datorită unor lipsuri ale proiectării, 
fie datorită modelelor neprecise, inexacte. Aceste 
tipuri de defecte pot fi corectate progresiv în timpul 
iterațiilor proiectării. În mediul de producție, un CI 
este susceptibil la diferitele mecanisme de pierderi 
ale randamentului. Operațiile de fabricare sunt 
supuse la trei factori majori: procesul de control al 
parametrilor, layout-ul CI și factorii ambientali cu 
schimbări aleatoare (denumiți factori de dezordine). 
Factorii de control (temperatura, presiunea gazului, 
durata unei faze, etc.) sunt manipulați pentru a 
realiza anumite schimbări dorite în structura CI 
fabricate. Apariția unei erori în oricare din acești 
factori poate duce la defectări ale CI. Acești factori 
pot fi clasificați în deviații ale procesului global, 
deviații ale procesului local și defecte spot (figura 
3). 

 
3. MODELIZAREA 

 
În general, există două tipuri de defecte ale 

circuitelor analogice de înaltă frecvență: defecte 
catastrofice și defecte parametrice. Cele catastrofice 
includ circuitele deschise, scurtcircuitele și alte 
schimbări topologice dintr-un circuit. Cele 
parametrice reprezintă defectele care nu schimbă 
topologia circuitului și au doar un impact asupra 
valorilor parametrilor. 

Modelizarea defectelor trebuie să țină seama, în 
mod general, de toate tipurile de defecte, folosind  
metode  statistice.   Trebuie   dezvoltată apoi o 

 
 

Mecanisme de defectare 
ale CI 

  
 
 
               Deviații globale 
          ale procesului 
 

Figura 3. Mecanisme de defectare ale circuitelor integrate [1] 
 
abordare a diagnosticului pentru a analiza 
mecanismul de defectare. În literatură, defectările 
catastrofice și parametrice au fost tratate separat. În 
lucrarea [1], sunt luate în considerare toate tipurile 
de defectări. 

 
4. RANDAMENTUL UNUI  CI 

 

Randamentul (yield) unui CI este proporția  

circuitelor care funcționează, definită de raportul 
N/M, în care N reprezintă numărul de circuite care  
au  trecut cu bine testul,  iar M este numărul total de 
circuite fabricate. Un defect poate avea loc în 
oricare etapă de producție. O cunoaștere profundă a 
mecanismului fizic de defectare este esențială pentru 
construirea de modele realiste de defectare. În plus, 
eficacitatea abordării diagnosticului este legată 

Variații ale 
procesului local 

Defecte spot Fenomenul de 
îmbătrânire 
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direct de preciyia modelului de defectări. 
Modelizarea defectărilor analogice este o sfidare, 
datorită naturii continue a operației circuitelor 
analogice, datorită nelinearității, sensibilității 
performanțelor la variațiile de proces, etc. 

 
 

5. MECANISME DE DEFECTARE ÎN 
CIRCUITELE ANALOGICE 

INTEGRATE 
 
La proiectarea unui CI, defectele din primele 

prototipuri se pot datora defectelor de concepție, 
impreciziei modelelor de simulare, etc. Acest tip de 
defecte poate fi corectat progresiv în iterațiile de 
concepție, de proiectare. Într-un mediu de producție, 
mai mulți factori pot genera pierderea de 
randament. În general, mecanismele de defectare 
pot fi clasificate în variații globale de proces, 
variații locale de proces, defecte spot (spot defect) și 
fenomene de îmbătrânire. 

 
 

6. VARIAȚII GLOBALE DE PROCES1 
 
Într-o tehnologie nematurizată, defectele pot fi 

generate de o eroare gravă a parametrilor de control, 
de dispoziția elementelor (layout), etc. Sursele 
majore ale acestor variații sunt [2]: (a) Erorile 
umane și defectările echipamentelor; (b) 
Instabilitatea condițiilor de proces în privința 
schimbării valorilor oricărui parametru fizic; (c) 
Instabilitatea materialului; (d) Nealinierea măștilor.  

 
 

7. VARIAȚII  LOCALE  DE  PROCES 
 
Ele afectează individual componentele fiecărui 

cip. În general, aceste variații pot perturba anumiți 
parametri locali de proces, însă ele nu schimbă 
topologia circuitului. 

 
8. DEFECTE SPOT 

 

Adesea ele sunt provocate de particule sau 
reziduuri prezente în fabricație și afectează fie 
                                                 

1 De notat că în producția unui CI sunt instalate structuri 
speciale pentru detectarea variațiilor globale de proces. Aceste 
structuri de test sunt concepute pentru a avea performanțe 
sensibile la parametrii specificați de proces (Process Control 
Monitor PCM). Dacă unul din PCM a eșuat, placheta va fi 
considerată defectă și va fi respinsă. Așadar, variațiile globale 
de proces nu sunt luate în considerare în contextul modelizării 
defectărilor. 
 

straturile individuale, fie interconexiunile dintre 
două straturi. Defectele spot sunt fenomene 
aleatoare care au o anumită frecvență stochastică de 
a se produce [3]. Nu toate defectele sunt datorate 
pașilor de procesare litografică [4]. Unele defecte 
apar datorită variabilității procesului (de pildă, 
incomplete step coverage); de aceea, modul de 
execuție al pașilor individuali ai unui proces este de 
o importanță critică în evitarea defectelor spot. 
Deoarece defectele spot conduc la schimbarea 
topologiei circuitului, ele sunt considerate defecte 
catastrofice. Conform literaturii de specialitate [5, 6, 
7, 8] defectele spot sunt principala sursă de defectări 
în circuitele integrate. 

 
 

9. FENOMENE DE ÎMBĂTRÂNIRE 
 
Defectele pot fi introduse după fabricație, în 

aplicația finală a circuitelor integrate, datorită 
fenomenelor de îmbătrânire. Acest tip de defecte 
include: (i) Electromigrarea; (ii) Instabilitatea 
polarizării negative față de temperatură (NTBI); (iii) 
Injectarea de purtătoare ”calde” (Hot Current 
Injection); (iv) Clacarea oxidului. 

 
 

10. MODELIZAREA DEFECTELOR 
 
În literatură sunt propuse mai multe tipuri de 

modele; în [9], ele sunt clasificate în trei categorii: 
modele structurale, modele parametrice și modele 
comportamentale.  

Modelul structural constă în reprezentarea unui 
defect care introduce o schimbare de topologie a 
unui circuit; are avantajul de a fi simplu și ușor de 
realizat. Modelele sunt adesea componente deja 
existente în simulator. Metoda este folosită pentru a 
modeliza defectările catastrofice din circuitele 
analogice. Defectările parametrice sunt totuși greu 
de modelizat cu acest model, deoarece există un 
număr infinit de posibilități de deviații parametrice. 

Modelizarea parametrică constă adesea în 
atribuirea distribuției unei valori a unui parametru, 
dincolo de intervalul de toleranță. Spre deosebire de 
modelul structural, modelul parametric este o 
metodă nedeterministă care modelizează defectele 
care nu schimbă topologia circuitului. În [10] este 
propus un model de defect parametric căutând 
deviația minimă a unui parametru care permite 
violarea a cel puțin unei specificații a circuitului. 
Pentru a obține acest defect, trebuie variat cu un 
anumit procent parametrul considerat (menținând 
ceilalți parametri la valorile lor nominale), până 
când cel puțin o specificație este violată. Metoda 
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este folosită pentru evaluarea metricii testului. În 
realitate, anumite variații presupuse ale parametrilor 
modelului nu se produc decât rareori.  

Modelul comportamental este o descriere de 
înalt nivel a performațelor unui circuit (sau a unui 
sub-circuit). Injectarea unui asemenea defect constă 
în devierea performanțelor unui circuit. Cum 
defectele sunt modelizate la nivelul performanțelor, 
simularea modelului este mai rapidă. Ea e foarte 
utilă pentru un sistem complex sau în cazul unei 
analize ierarhice. În industrie, modelele 
comportamentale sunt folosite ca bază de dezvoltare 
a procedurilor de test [11]. Însă eficacitatea acestei 
metode depinde mult de calitatea modelului; este 
necesar un model foarte complet și precis pentru a 
putea descrie defectul fizic. În plus, modelul 
comportamental nu conține informații asupra 
cauzelor originale ale defectului (deviație de 
parametri de proiectare sau defecte fizice la nivelul 
procesului) și nu permite efectuarea unui diagnostic 
profund asupra circuitelor căzute în pană. Modelul 
este utilizat adesea pentru a evalua metricilor de test 
pentru circuitele analogice. 

 
 
11. ASIGURAREA FIABILITĂȚII 
 
O metodă de asigurare a fiabilității (figura 4) a 

fost definită de Chenming Hu [12]. Ea integrează 
noțiunea de simulator al fiabilității ca un instrument 
ajutător la dezvoltarea CI și este o interfață între 
faza de dezvoltare a tehnologiei și faza de calificare 
a CI. Simularea fiabilității ocupă deci un loc extrem 
de important și poate influența îmbunătățirea 
procedeelor tehnologice, a regulilor de proiectare și 
a testelor de calificare. Pentru aceasta va trebui să 
identificăm, pentru fiecare mecanism de defectare 
FM, un set de parametri relevant pentru fiabilitatea 
circuitului (figura 5) și să dezvoltăm metode simple 
pentru extragerea acestor parametri pentru un 
proces dat sau o tehnologie care folosește stresuri 
accelerate de c.c. pe structurile de test. Cu ajutorul 
unor programe soft vom putea prezice degradarea 
circuitului sau preciza defectările datorită acestor 
parametri, pentru orice circuit dat.  

Asigurarea calității are în vedere, în principal, 
detectarea defectării care-și face apariția la sfârșitul 
unui lung proces de dezvoltare și calificare, deși de 
dorit ar fi să putem prezice fiabilitatea circuitului în 
stadiul de proiectare. Așa cum se poate vedea din 
figura 5, aceasta cere instrumente de simulare a 
fiabilității pornind de la modele ale mecanismelor 
de defectare care vor defini testele necesare pentru a 
putea obține parametrii modelului. 

 
 

 Parametrii 
modelului               Dezvoltarea tehnologiei 
de fiabilitate 
     Reguli de proiectare 
  
       Simularea                 Proiectarea circuitului 
         fiabilității 

          iterații 
 
                 parametrii                Fabricarea plachetei 

        modelului 
 
                       Selecție 
 
 
                      Încapsulare 
 
 
                         Burn-in 
 
 
                        Calificare  

    
Figura 5. O metodologie logică de asigurare a 

fiabilității care folosește simularea fiabilității pentru 
a econmisi timp și bani. 

 
Modelele de fiabilitate trebuie să fie simple, 

precise și destul de generale pentru a putea evidenția 
părțile slabe ale circuitului și pentru a putea prezice 
totdeauna corect măcar schimbările respective 
necesare în procesul de proiectare. 

 
 

12. CONCLUZII 
 
Densitatea integrării microelectronice este 

limitată de fiabilitatea produsului fabricat, pentru o 
densitate dată a circuitului. Reguli de proiectare, 
tensiunea de lucuru și vitezele maxime de comutatre 
trebuie astfel alese, încât să asigure funcționarea 
circuitului de-a lungul întregii sale durate de viață. 
De aceea, pentru a determina performanța de vârf a 
unui set dat de constrângeri ale proiectării, trebuie 
modelată fiabilitatea circuitului, pentru condițiile 
specifice de funcționare. 

Proiectanții abordează mai degrabă procesul de 
degradare, pentru a fi siguri că nu există părți 
inerent vulnerabile ale cipului. Utilizatorii sau 
proiectanții unui sistem abordează teoria defectării 
și a ratelor de defectare pentru calificarea fiabilității 
produsului, presupunând că toate defectările vor fi 
întâmplătoare și că circuitele nu au un mod 
dominant de defectare din proiectare. 

 

  

Parametrii modelelor de fiabilitate 
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          Încapsulare 

Simularea fiabilității Faza de concepție 

Producția pe o felie de siliciu 

Control 

         Deverminaj 

      Calificare  

 

 
Figura 4. O metodă de asigurare a fiabilității pentru circuite integrate analogice [12, 13]. 
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INTRODUCERE 
  

Reţelele Ad-hoc de calculatoare cu dispositive 
de calcul mobile fără fir (MANET), care au o 
topolo-gie dinamică cu auto-organizare, sunt 
utilizate în diferite domenii și ele cunosc o 
dezvoltare rapidă atât sub aspectul complexităţii 
şi/sau perfor-manţelor, cât şi al ariei de răspândire 
[2, 5, 8]. Din cauza mobilității nodurilor și a lipsei 
administrării centralizate, nu este ușor de a stabili 
ruta de încre-dere a transmiterii pachetelor către 
nodul de desti-nație prin noduri intermediare, 
eventual malițioase, din punct de vedere al calității 
resurselor de calcul alocate. Indicatorul QoS 
(Quality of Service) de încredere al unui nod 
MANET reprezintă faptul cât de mare este 
încrederea în calitatea acestuia de a retransmite 
pachetele [9].  

Analiza cantitativă a QoS rețelelor MANET a 
atras recent atenţia cercetorilor din domeniul proiec-
tării protocoalelor de rutare fiabilă a pachetelor prin 
evaluarea gradelor de încredere ale nodurilor rutelor 
transmiterii pachetelor, deoarece unele noduri pot 
avea un comportament defectuos [2, 5, 8, 14]. 
Astfel, autorii lucrării [5] au propus de a determina 
nodul de încredere ca o combinație între valorile 
istorice și cele de încredere actuale, unde încrederea 
istorică este evaluată pe baza raportului de expe-
diere a pachetelor, adică numărul total de pachete 
recepționate de către un nod și numărul de pachete 
transmise corect. Încrederea curentă a nodului este 
evaluată folosind logica fuzzy. Însă, ei nu oferă nici 
o modalitate de evalure a parametrilor QoS. În [11] 
este propus un model în care QoS de rutare se 
realizează prin încrederea în nodurile MANET, 
calculată pe baza raportului pachetelor redirect-
ționare RREQ (Cerere rută), RREP (Rută răspuns) 
și a pachetelor cu date. Nodurile ce au o valoare de 
încredere mai mică decât un prag stabilit, sunt 
considerate ca fiind noduri malițioase. Însă autorii 
nu au prezentat mecanisme de recuperare a rutei ce 
include astfel de noduri. Modelul descris în [12] 
permite de a estimată încrederea între noduri prin 
interacțiunile directe și recomandările nodurilor 
vecine. Durata legăturii, fiind considerată ca 
indicator QoS, este calculată pe baza pierderii 
pachetelor de sondare, trimise la intervale regulate 

de timp. Însă, această abordare duce la creșterea 
complexității controlului transmiterii pachetelor. În 
[2] este propus un protocol bazat pe QoS de încre-
dere ponderată în care lățimea de bandă este consi-
derată ca un parametru de calitate. Însă, acest 
protocol nu este capabil să accepte modificări 
dinamice ale topologiei MANET. În [10] autorii au 
prezentat un model bazat pe recomandări de încre-
dere ale nodurilor, dintre care unele fiind malitioase 
pot oferi recomandări false. Însă nu este discutată 
problema legată de metoda evaluării indicatorilor 
QoS. În lucrarea [9] este propusă o metodă de 
evaluare a valorii de încredere a indicatorilor QoS ai 
nodurilor MANET care este reprezentată printr-un 
model de rețele Petri (RP) [7] Fuzzy (RPF) [3] și un 
algoritm de rationament concurent (ARC) în care 
transmit-terea fiecărui pachet de la un nod la altul 
necesită folosirea unui sistem expert fuzzy în care 
este evaluat doar un singur factor de certitudine (μ). 

În această lucrare este prezentată o generalizare 
a metodei prezentate în [9] prin utilizarea modelelor 
de RPF intuiționiste (RPFI) [6] în care agregarea 
parametrilor QoS, regulile fuzzy intuiționiste,    
rutarea fiabilă și recuperarea ei, cu o bună produc-
tivitate și durată de livrare a pachetelor prin noduri 
intermediare de încredere, sunt deduse în mod 
dinamic pe baza condițiilor stărilor curente ale 
MANET. 

Pentru a demonstra utilitatea acestei abordări în 
lucrarea dată este considerat un exemplu ilustrativ 
de agregare QoS, determinare şi recuperare dina-
mică a rutei fiabile de încredere în baza RPFI. 
 
 

1. RP FUZZY INTUIȚIONISTE 
 

1.1. Elemente de numere fuzzy intuiționiste 
 

Teoria mulţimilor fuzzy şi conceptele cu 
numere fuzzy [1, 3, 14] au apărut din necesitatea de 
a expri-ma cantitativ mărimi imprecise, in care 
domeniul de valori pe care il ia funcţia de 
apartenenţă nu mai este limitata la doua valori, ci se 
extinde la intreg intervalul [0, 1]. Însă, în lumea 
reală, există multe situații în care este necesar de a 
considera și gradul de ezitare la luarea deciziilor. 
Astfel de situații pot fi tratate prin mulțimi fuzzy 
intuiționiste (MFI) și numere fuzzy intuiționiste 
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(NFI), introduse de Atanassov în [1] ca o 
generalizare a teoriei mulțimi-lor fuzzy în ceea ce 
privește gradul de apartenență, gradul de non-
apartenență și gradul de ezitare la MFI. Acest grad 
de ezitare nu este altceva decât incertitudinea la 
luarea unei decizii de către un factor decizional. 
Teoria MFI are aplicații practice în diferite domenii 
unde apar fenomene de incertitudine [1, 6, 13]. 

În teoria MFI elementul x  din universul X ,  
mul-țime nevidă, este asociat cu gradul de aparte-
nență (numit acceptare) precum și gradul de non-
apartenență (numit respingere), astfel încât suma lor 
aparține întotdeauna intervalului unitate [0, 1]. 

 Mulțimea fuzzy intuiționistă XA ⊆~  este 
expresia }:)(),(,{~ XxxxxA AA ∈><= γµ , 
caracterizată prin următoarele funcții [1]: 
   ]}1,0[)(];1,0[: ~~ ∈→∈→ xXxX AA µµ  și 
   ]}1,0[)(];1,0[: ~~ ∈→∈→ xXxX AA γγ ,  

unde valorile )(~ xAµ și )(~ xAγ sunt respectiv gradul 

de apartenență (acceptare), Ax ~∈ , și gradul de non-
apartenență (respingere) al elementului x  la A~ , 

Xx∉ , astfel încât aceștea, pentru Ax ~∈∀ , satisfac 
condiția: 1)()(0 ~~ ≤+≤ xx AA γµ . Gradul de indeter-
minare (ezitare, șovăire) al apartenenței elementului 
x la A~ este redat de funcția )(~ xAη  [1]: 

           )()(1)( ~~~ xxx AAA γµη −−= .  

Cu cât valoarea lui )(~ xAµ este mai apropiata de 

1, cu atât este mai puternică apartenenţa lui x la A~ .  
O submulțime fuzzy intuționistă A~  a mulțimii nu-

merelor reale IR  este un NFI dacă sunt satisfăcute 
următoarele proprietăți [1]: 

(i) A~ este normală, adică există cel puțin un 
 punct Xx ∈0  astfel încât 1)( 0~ =xAµ ; 

 (ii) A~  este fuzzy intuționistă convexă;  
 (iii) )(~ xAµ (resp. )(~ xAγ ) este superior (inferior) 
 semicontinuu pe IR ; 
 (iv) 1)(:{ ~ <∈= xIRxA Aγ  este mărginită. 
Două tipuri de NFI sunt cel mai des întâlnite în 

aplicaţiile practice ale teoriei MFI [1, 6, 13,]: NFI 
trapezoidale și cele triunghiulare, un motiv fiind şi 
acela al volumului de calcul [1, 3].  

 
1.2. RPFI şi regulile de funcţionare  
 
 

La studierea și evaluarea parametrilor QoS ai 
diferitor tipuri de MANET, cunoştinţele despre 
valorile gradului de încredere ale parametrilor 
nodurilor, sunt, în general, mărimi incerte [4, 8]. 
Prima sursă de incertitudine provine din caracterul 

aleatoriu de in-formaţii și stări ale MANET care are 
o variabilitate naturală stocastică. A doua sursă de 
incertitudine, de evaluare epistemică a riscului de a 
avea noduri malițioase este legată de caracterul 
imprecis şi incomplet al informaţiilor din cauza 
lipsei de cunoştinţe despre mărimile reale ale 
parametrilor MANET ce îşi schimbă în mod 
dinamic stările lor. Deci, pentru a modela în mod 
mai realist incertudinea parametrilor QoS la rutarea 
fiabilă a pachetelor în MANET, trebuie de luat în 
considerare mai nuanțat aceste aspecte [1, 8, 9].  

În acest context, vom prezenta unele definiţii 
de bază necesare pentru înțelegerea abordării date, 
folosind notații în conformitate cu [6, 9]. 

Definiţia 1. O rețea Petri fuzzy intiuționistă, 
RPFI, notată Γ~ , este o structură de obiecte, redată 
de un 9-tuplu >=<Γ CFThOIDTP ,,,,,,,,~ θδ , 
unde: 

0},,,,{ 21 ≠= npppP n este mulțimea finită de 
locații; 0},,,,{ 21 ≠= ktttT k este mulțimea fi-
nită de tranziții; 0},,,,{ 21 ≠= ndddD n  este 
mulțimea finită de propoziții, ∅=∩∩ DTP  și 

|||| DP = ; }1,0{: →×TPI  este matricea de int-
rare cu dimensiunea kn × ce redă funcțiile respec-
tive de incidență înainte a locațiilor la tranziții. 
Astfel, dacă există un arc de intrare direcționat de la 

ip la jt , atunci 1),( =ji tpI , în caz contrar avem 

0),( =ji tpI , unde ni ,,2,1 = , ;,,2,1 kj =  
}1,0{: →× PTO este matricea de intrare cu 

dimensiunea nk ×  ce redă funcțiile respective de 
incidență înapoi ale tranzițiilor la locațiile respec-
tive. Astfel, dacă există un arc de ieșire direcționat 
de la jt la ip , atunci 1),( =ij ptO , în caz contrar 

0),( =ij ptO ;  DP →:δ  reprezintă relația dintre 

locații și propoziții; ),,,( 21 nθθθθ =  este un 
vector coloană, unde  IRiii ∈= ),( γµθ  este un 
NFI care indică gradul de adevăr al lui id . IR  este 
mulţimea numerilor reale nenegative, iar ]1,0[∈iµ , 

]1,0[∈iγ  și ]1,0[)( ∈+ ii γµ . Vectorul gradului de 
adevăr initial al D este ),,,( 00

2
0

1
0

nθθθθ = , unde 

),( 000
iii γµθ = , ;,,2,1 ni = ),,,( 21 kTh λλλ =  

este un vector, unde  IRjjj ∈= ),( βαλ  este un 
NFI care indică mărimea pragului de validare al 
tranziției jt . Aici: ]1,0[∈jα , ]1,0[∈jβ  și 

]1,0[)( ∈+ jj βα , kj ,,2,1 = ; Vectorul 

),,,( 21 kCFCFCFdiagCF = ,  unde ,( jj CCF µ=  
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IRC j ∈)γ  este un NFI în care ]1,0[∈jCµ , 

]1,0[∈jCγ  și ]1,0[∈+ jj CC γµ , kj ,,2,1 =  
indică gradul de certitudine a regulii de producție 

jR , redată de tranziția jt .                                                     
Reprezentarea cunoaștințelor prin RPFI. 

Pentru a reprezenta cunoaștințele și a descrie un 
raționament adecvat prin RPFI, regulile iR fuzzy 
intuiționiste de producție (RFIP) trebuie să fie 
simple și convena-bil combinate cu NFI. Fie 
mulțimea de RFIP },,,{ 21 kRRRR =  este astfel 
încât formula gene-rală a acestora are forma :iR   

),( iikj CFdTHENdIF λ , 

unde jd și kd  sunt propoziții fuzzy intuiționiste, 
care reprezintă respectiv premiza și consecința 
regulii iR . Gradele lor de adevăr sunt respectiv jθ  

și kθ , iar iCF  și iλ  reprezintă respectiv factorul de 
certitudine și mărimea pragului de validare al 
regulii iR . Mărimile jθ , kθ , iCF  și iλ  sunt NFI.  

Relația corespunzătoare între mulțimea de 
RFIP și a elementelor unui model RPFI este 
prezentată în tabelul 1. 

Tabelul 1. Relația corespunzătoare dintre mulțimea 
IFPR și a modelului IFPN. 
 

Mulțimea RFIP Modelul RPFI 
Regulă iR  Tranziție it  
Premiză  iR  Locație intrare la it  
Consecință   iR  Locație ieșire din it  

Propoziție kd  Locație kp  
Gradul de adevăr al iR  Valoarea jetonului kp  
Mărime prag al iR  Mărime prag al it  
Factor certitudine al iR  Factor certitudine al it  

iR este aplicată 
it este declanșată 

Menționăm unele dintre caracteristicile 
esențiale ale RPFI-urilor care diferă de cele ale RP 
obișnuite: a) numărul de jetoane într-o locație nu 
poate fi mai mare decât unul, deoarece jetonul este 
asociat cu gradul de adevăr între zero și unul; b) 
RPFI-urile sunt întotdeauna mulțimi fără conflicte; 
c) toate tranzițiile validate de către marcajul current 
se vor declanșa concomitent în parallel; d) la 
declanșarea tranzițiilor validate, jetoanele nu sunt 
îndepărtate din locațiile de intrare la ele. Acest lucru 
se dato-rează faptului că evoluția regulilor de 
producție înseamnă doar singura propagare a 
adevărului pro-pozițiilor. Cu alte cuvinte, adevărul 

propoziției nu va dispărea din cauza 
raționamentului la executarea regulilor redate de 
tranzițiile RPFI respective. RFIP și RPFI sunt 
similare cu regulile de producție fuzzy ale FPN, 
care sunt explicate în [14]. În aceste reguli, partea 
antecedent (premiza) este reprezentată de locațiile 
de intrare la tranziție, iar partea ulterioară este 
reprezentată de locații de ieșire din această tranziție. 

iR  se aplică la declanșarea tranziției it ce se află 
între locațiile de intrare și a celor de ieșire. 

În continuare, prezentăm și discutăm câteva 
RFIP, deoarece acestea sunt necesare pentru a 
înțelege metoda propusă. Conform [1], RFIP și 
RPFI respective pot fi clasificate în patru tipuri. 

 Modelul Γ~  de tipul respectiv, condițiile de 
valida-re, declanșare ale tranzițiilor și valorile NFI 
ale jetoanelor, după declanșarea tranzițiilor validate, 
sunt prezentate după cum urmează [1]. 

În Fig. 1 este prezentat un model simplu 1~Γ  al 
unei subrețele RPFI de tipul 1 ce realizează regulă 

),(: iikji CFdTHENdIFR λ  în care ),( jjj γµθ = , 

),( kkk γµθ = , ),( iii βαλ =  și ),( iii CCCF γµ= . 
Condiția de validare )( jiec θ a tranziției it  de către 

marcajul curent al modelului 1~Γ , notată >jj t[θ , 
este redată de următoarea funcție logică:   

         )()()( ijijjiec βγαµθ ≤∧≥= . 
                                                                                         
 

 
 

 
 

Figura 1. Modelul 1~Γ  al RPFI de tipul 1. 
 
În cazul în care această condiție este verificată, it  

va declanșa scimbând marcajul curent )0,( jθθ =  în 

alt marcaj ),( kj θθθ =′ , notat θθ ′>jt[ . Valorile 

NFI ale jetonului în locația kp  după declanșarea 
tranziției it  sunt respectiv:   

   ijk Cµµµ ⋅=  și ( ) iijk CC γγγγ +−⋅= 1 .   (1)       

Modelul 2~Γ  de subrețea RPFI de tipul 2 ce 
reali-zează o regulă compusă conjunctivă de 
premiză :iR    

),(21 iikjnjj CFdTHENdANDANDdANDdIF λ cu 
mărimile respective ),( jmjmjm γµθ = , ),,2,1( nm = ,  

),( kkk γµθ = , ),( iii βαλ =  și ),( iii CCCF γµ=  
este prezentat în Fig. 2.  
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Condiția de validare )( jiec θ a tranziției it  de 
către marcajul curent al modelului 2~Γ  este redată de 
următoarea funcție logică: 
     )),,,(min()( 21 ijnjjjiec αµµµθ ≥=   

                )),,,(max( 21 ijnjj βγγγ ≤∧  .     (2) 
În cazul în care această condiție este 

verificată, it  se va declanșa schimbând marcajul 
curent )0,,,,( 21 jnjj θθθθ =  într-un alt marcaj 

),,,,( 21 kjnjj θθθθθ =′ , notat θθ ′>jt[ . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Modelul 2~Γ  al RPFI de tipul 2. 

Valorile NFI ale jetonului în locația kp  după 
declanșarea tranziției it  sunt respectiv:   

ijnjjk Cµµµµµ ⋅= ),,,min( 21   și 

iijnjjk CC γγγγγγ +−⋅= )1(),,,max( 21  .   (3)          

În Fig. 3 este prezentat modelul 3~Γ  al 
subrețelei RPFI de tipul 3 ce realizează regula RFIP 
compusă disjunctivă a condiției de premiză :iR  

),(21 imimkjnjj CFdTHENdORORdORdIF λ   

cu mărimile respective ),( jmjmjm γµθ = ,  

 ),( imimim βαλ = ,  ),( imimim CCCF γµ= , 

   ),,2,1( nm =   și ),( kkk γµθ = . 

 

 

 

 

     
 

 

Figura 3. Modelul 3~Γ  al RPFI de tipul 3.  

Valorile NFI ale jetonului în locația kp  după 
declanșarea tranziției imt sunt respectiv:   

),,,max( 2211 jnjnjjjjk CCC µµµµµµµ ⋅⋅⋅=   și 

( ) ( )22111 1,1min( ijiijk CCC γγγγγγ −⋅+−⋅=  

         ( ) )1,,2 ininjni CCC γγγγ +−⋅+  .   (4) 

Condiția de validare )( jmimec θ a tranziției imt , 
nm ,,2,1 = , de către marcajul curent al mode-

lului 3~Γ , notată >jmjm t[θ , este redată de urmă-
toarea funcție logică: 

)()()( ijmijmjmimec βγαµθ ≤∧≥= . 
În cazul în care această condiție este 

verificată, it  va declanșa schimbând marcajul curent 
)0,( jθθ =  în alt marcaj ),( kj θθθ =′ .  

Modelul 4~Γ  de subrețea RPFI de tipul 4 ce reali-
zează o regulă RFIP de formă conjunctivă a 
concluziei :iR  

),(21 iijnjjj CFdANDANDdANDdTHENdIF λ

cu ),( jjj γµθ = , ),( iii βαλ = ,  ),( iii CCCF γµ=  

și ),( kikiki γµθ = , ),,2,1( ni = ce sunt NFI 
respective, este prezentat în Fig. 4. 

Condiția de validare )( jiec θ a tranziției it  de 

către marcajul curent al modelului 4~Γ , notată 
>jj t[θ , este redată de următoarea funcție logică:  

             )()()( ijijjiec βγαµθ ≤∧≥= . 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Figura 4. Modelul 4~Γ  al RPFI de tipul 4. 

În cazul în care această condiție este verificată, 
it  va declanșa schimbând marcajul curent 

)0,( jθθ =  într-un alt marcaj 

),,,,( 21 knkkj θθθθθ ′′′′=′  , notat θθ ′>jt[ . Valorile 

jetonului în locația kp  după declanșarea 
tranziției it sunt respectiv:   

ijki Cµµµ ⋅=  și ( ) iijki CC γγγγ +−⋅= 1 ,       (5) 
),,2,1( ni = .                                                    
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2. EVALUAREA QoS MANET 
2.1. Evaluarea indicatorilor QoS ai nodurilor 

  

Evaluarea în timp real a indicatorilor QoS ai 
nodurilor MANET, cum ar fi durata de expirare a 
energiei, lățimea benzii de legătură, durata de 
expirare a legăturii și a parametrilor de fiabilitate 
este efectuată după cum urmează: 

• Calculul energiei reziduale a nodului. La 
transmiterea unui pachet de date, un nod trebuie să 
îl primească și să-l transmită nodului vecin la urmă-
torul salt de rutare. În lucrarea [11], energia consu-
mată pentru această activitate este calculată 
conform relației (6) : 

     )2( 2rEEKE ampactcons ⋅+⋅⋅=  ,           (6)              

unde actE este energia de activare a emitorului/re-
ceptorului. Un amplificator necesită o cantitate de 
energie 2rEamp ⋅ pentru a transmite pachete de K  
biți la o distanță r . 

• Lățimea benzii de legătură. În lucrările [9] 
este detaliat explicat modul de evaluare a lățimii de 
bandă BandL a semnalelor legăturii între o pereche de 
noduri, definită pe baza sloturilor comune de timp 
ale transmisiei/recepției pachetelor, utilizând proto-
colul TDMA [5, 14]. 

• Durata expirării legăturii (DEL). În [14] 
durata de expirare a legăturii DELτ într- o pereche de 
noduri este calculată pe baza vitezelor și a direc-
țiilor sale de mișcare. Fie A și B sunt două noduri 
vecine cu coordonatele de distanță ),( 11 yx  și 

),( 22 yx  respective și vitezele lor 1v și 2v  respect-
tive. Direcțiilor lor de mișcare sunt unghiurile 1ϕ  și 

2ϕ  respective, iar d este diapazonul semnalului de 
transmisie. Durata de expirare a legăturii DELτ dintre 
nodurile A și B este calculată conform relației (7): 

 

    )()((( 222 qrgssrdDEL ⋅−⋅−+⋅=τ         (7) 
))( grqs ⋅−⋅− /( 22 sr + ), unde 

)cos()cos( 21211 ϕϕ vvs −= , 21 xxq −= , 
)sin()sin( 21211 ϕϕ vvr −= , 

21 yyg −= . 
 

• Estimarea fiabilității nodului. Un nod poate 
evalua fiabilitatea nodului vecin pe baza numărului 
de pachete primite și a celor transmise corect. În 
[14], fiabilitatea Rπ  a unui nod este estimată ca 
fiind o variabilă aleatorie, folosind teoria inferen-
țelor Bayesian, iar valoarea acesteia se află în 
intervalul [0, 1]. Fie un nod a transmis corect un 
număr a de pachete dintre un număr b de pachete 
primite, atunci fiabilitatea medie este calculată 
conform relației (8) : 
              )/( nnnR ξςςπ += , unde                       (8) 

11 −− += nnn aςς , 11 −− += nnn bξξ , 000 == ξς . 

2.2. Calculul  prin RPFI a indicatorului QoS 
de încredere al nodurilor MANET 

 

În protocolul de rutare a pachetelor propus în 
[9], nodul sursă inițiază procesul de rutare prin 
trimiterea pachetelor de solicitare rută (Route 
Request, RREQ) către un nod destinație pentru a 
stabili ruta de comunicație. Nodul destinație 
colectează infor-mațiile topologice curente ale 
MANET și parametrii QoS acesteia prin intermediul 
pachetelor RREQ și apoi execută algoritmul de 
raționament concurent (ARC) pentru a găsi o rută 
calitativ fiabilă și de încredere, notificând astfel 
informația despre acestă rută catre nodul sursă prin 
transmitterea unui pachet de răspuns stabilire rută 
(Route Reply, RREP). 

Pentru a determina ruta de încredere a 
transmiterii pachetelor, în această lucrare 
funcționarea unei MANET este reprezentată de un 
model RPFI în care parametrii QoS sunt NFI de 
intrare la evaluarea gradului de încredere  al 
nodurilor, ),( jjj γµθ = .  

În baza unor praguri de încredere, a ponderării 
arcelor și a nivelelor de încredere ale locațiilor din 
amonte se vor declanșa tranzițiile respective, 
validate de către marcajul curent și se vor evalua 
valorile de încredere ale locațiilor din aval 
respective ale modelului RPFI. În baza acestor 
parametri nodul destinație selectează nodurile 
MANET cu cele mai mari valori QoS de încredere 
de-a lungul rutei identificate de transmittere a 
pachetelor spre destinație. Această informație este 
transmisă nodu-lui sursă print-un pachet RREP. 

Sistemul de inferență fuzzy intuitionist ia în 
consi-derare parametrii fiecărui nod MANET 
precum lățimea de bandă ( BandL ), energia  
reziduală ( consE ), fiabilitatea ( Rπ ) și durata de 
expirare a legăturii ( DELτ )  ca fiind variabile fuzzy 
intuitioniste de intrare pentru a evalua variabila 
fuzzy de ieșire, adică factorul de încredere 

),( γµθ =  al nodului respective în baza unei 
subrețele RPFI respective. 

La transmisia datelor în MANET rata de 
atenuare a parametrilor QoS unui nod este liniară, 
de aceia vor fi folosite funcții de apartenență 
triunghiulare pentru a măsura variabilele fuzzy 
intuitioniste de intrare și a celor de ieșire așa cum 
este arătat în Fig. 5 pentru determinarea funcției de 
apartenențăµ .   

 
Figura 5. Funcții de apartenență fuzzyµ  

 triunchiulare ale parametrilor MANET [9]. 
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Ici, sunt considerate patru tipuri de MFI, cum 
ar fi: Foarte mic (Very Low, VL), Mic (Low, L), 
Mediu (Medium, M) și Mare (High, H) .  

Sistemul expert fuzzy intuitionist de evaluare a 
QoS urmează două faze, cum ar fi fuzzyficarea și 
defuzzificarea [3]. Aici, în procesul de fuzzyficare, 
toți parametrii QoS sunt agregați [9, 13], aplicând 
subrețele RPFI de tipul 2. La faza defuzzificare este 
calculat factorul de încredere ),( γµθ = . Ambele 
faze folosesc baza de reguli fuzzy intuitioniste 
(RFI) [6] așa cum este arătat în tabelul 1.  

   Tabelul 1. Baza de RFI. 
 

BandL  consE  Rπ  DELτ  θ  
H H H H H 
M H H M M 
L L L M L 
VL VL M M VL 

Aceste RPFI sunt determinate în dependență de 
condițiile de funcționare ale MANET, fiind deduse 
din rezultate experimentale sau simulări. 

Valoarea pragului iλ  de validare a tranziției 

it este determinată pentru fiecare tranziție. În 
modelul RPFI propus pentru o pereche de noduri 
adiacente, acesta este definit ca o funcție QoS a 
ratelor de atenuare ale resurselor respective. Dacă 
nodurile au o rată de atenuare ridicată a parametrilor 
QoS resurselor acestora, atunci tranziția respectivă 
va avea o valoare de prag mai mare și invers. 

 
 

3. ALGORITMUL DE RUTARE 
CONCURENTĂ BAZAT PE RPFI 

3.1. Operatori matriceali 
 

Pentru a reprezenta formal algoritmul ARC, 
bazat pe RPFI, vom folosi unii operatori de calcul ai 
parametrilor NFI matriceali ai RPFI, definiți în 
conformitate cu [3, 6]. 

(1)  Operatorul înmulțire “⊗ ”: BAC ⊗= , 
unde nmjiaA ×= )( , , 1, =jia  sau 0, =jia , iar 

      nmjijinmji bbbB ×× == ),()( ,,, γµ și     
      11 ),()( ×× == miimi cccC γµ  cu 
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(2) Operatorul adunare  NFI “⊕ ”: 

BAC ⊕= , unde  
nmjiaA ×= )( , ,),( ,, nmjiji aa ×= γµ

nmjijinmji bbbB ×× == ),()( ,,, γµ , 

nmjijinmji cccC ×× == ),()( ,,, γµ , 

)),min(),,(max(( ,,,,, jijijijiji babac γγµµ= . 

(3)  Operatorul comparare “ © ”: 
BAC ©= , unde T

maaaA ),,,( 21 =  
T

mm aaaaaa )),(,),,(),,(( 2211 γµγµγµ = ,

),,(),,((),,,( 221121 bbbbbbbB T
m γµγµ==   

T
mm bb )),(, γµ ,  T

mcccC ),,,( 21 =  
T

mm cccccc )),(,),,(),,(( 2211 γµγµγµ = , 



 ≤≥

==
altfel

babaaa
ccc iiiiii

iii ),1,0(
.)(&)(),,(

),(
γγµµγµ

γµ

       (4) Operatorul înmulțire directă “∗ ”: 
BAC ∗= , unde lmjiaA ×= )( ,  lmjiji aa ×= ),( ,, γµ , 

nljijinlji bbbB ×× == ),()( ,,, γµ , nmjicC ×= )( ,  

nmjijijijijiji bababa ×⋅−+⋅= ),( ,,,,,, γγγγµµ . 

(5) Operatorul negare “neg” sau “-”: 
Fie ),,(),,((),,,( 221121 γµγµθθθθ == T

n    

    T
nn )),(, γµ , atunci )(θθ neg=  

         == T
nneg ),,,( 21 θθθ   

              T
nn )),(,),,(),,(( 2211 µγµγµγ = . 

3.2. Algoritmul de raționament bazat pe RPFI 
 

La aplicarea ARC o RPFI trebuie să fie o rețea 
aciclică în care nu există nici-o buclă sau circuit, 
deoarece nu există nici-o circularitate în majoritatea 
bazelor de cunoștințe practic utilizate [6, 12]. Prin 
urmare, în această lucrare, vom presupune că orice 
model de RPFI este o rețea aciclică. 

Înainte de a prezenta acest algoritm vom folosi 
următoarele notații: }0),(|{ >=• ptOtp (respectiv 

}0),(|{ >=• tpItp ) este mulțimea de tranziții 
incidente înainte (respectiv înapoi) la locația p ; 

}0),(|{ >=• tpIpt ( respectiv }0),(|{ >=• ptOpt  ) 
este mulțimea de locații incidente înainte (respectiv 
înapoi) la tranziția t . 

Astfel, pentru nodul sursă 
avem ∅=•

sp și ∅≠•
sp , iar pentru nodul destinație 

∅≠•
dp  și ∅=•

dp . 
Fie it  este o tranziție, iar kjl ppp ,, sunt 

locații ale unui model RPFI. Dacă 
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il tp •∈ și •∈ ij tp , atunci locația jp este numită 

imediat accesibilă din lp și acest fapt este 
notat jl pp → . Însă, dacă jl pp → , 

,,21 ++ → jj pp kjkj pp +−+ →1 , atunci toate loca-

țiile mjp + cu km ,,2,1 =  sunt indirect accesibile 

din locația lp  și acest fapt este notat mjl pp +⇒ . 

Mulțimea de locații imediat acesibile din lp  este 
notată )( lpIAc , iar cea de locații indirect acesibile 
din lp  este notată )( lpAc .  

În cazul în care modelul RPFI corespunzător 
are n  locații și m  tranziții, ARC redat este după 
cum urmează. 

Algoritmul ARC bazat pe un model RPFI [9]. 
• Intrare: I - matricea de incidență înainte; 

O - matricea de incidență înapoi; Th - mărimile 
pragului de validare ale tranzițiilor; CF - factorul 
de certitudine al regulilor; 0θ - gradul de adevăr 
inițial al propozițiilor. 

• Ieșire: Valorile de adevăr ale jetoanelor 
locațiilor (adică valoarea reală a propozițiilor) și 
numărul iterațiilor de calul k . 

• Preproces:  Verificarea existenței unor cir-
cuite în modelul RPFI analizat. Dacă, există unele 
circuite în acest model, atunci ARC nu poate fi 
aplicat. Se cer modificări de rigoare. 

• Pasul 1. Inițializăm toate intrările și atri-
buim: 1=k , T

n
k ),,,( 00

2
0

1
01 θθθθθ ==−   

        T
nn )),(,),,(),,(( 000

2
0
2

0
1

0
1 γµγµγµ = . 

Indicăm gradul de adevăr al fiecărei propoziții 
necunoscute ιp ca fiind )1,0(=ιθ , iar intrarea ini-
țială echivalentă este indicată prin: 

T
nk ),,,( 00

2
0

101 θθθρρ ==−   

    T
nn )),(,),,(),,(( 000

2
0
2

0
1

0
1 γµγµγµ = . 

• Pasul 2. Calculăm intrarea echivalentă a 
fiecărei tranziții, adică valorile NFI ale jetoanelor 
locațiilor de intrare ale fiecărei tranziții, care ar 
trebui să fie echivalentă cu valoarea jetonului unei 
singure locații de intrare, iar rezultatul calcului este:  

Tk
n

kk
k ),,,( 21 θθθρ =

Tk
n

k
n

kkkk )),(,),,(),,(( 2211 γµγµγµ =  cu 
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|max
1
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ii
k
j tpI

tpI
yy

γ
ργ ,  

adică:             )1−⊗= k
T

k I θρ .                        (9) 

• Pasul 3. Comparăm valoarea de adevăr 
echivalentă a jetonului de intrare al fiecărei tranziții 
cu valoarea prag a fiecărei reguli respective. 
Păstrăm această valoare echivalentă a jetonului de 
intrare, care poate declanșa tranziția respectivă: 
                       Th©k kρρ =′ .                            (10) 

• Pasul 4. Calculăm valorile gradelor de 
adevăr kY  ale jetoanelor din locațiile de ieșire 
respective după ce toate tranzițiile validate sunt în 
parallel declanșate: 

1) kCFS ρ′∗=k , unde Tk
n

kk
k sssS ),,,( 21 =  

 Tk
n

k
n

kkkk ssssss )),(,),,(),,(( 2211 γµγµγµ = ,  
  k

j
k
j

k
j Cs ρµµµ ∗= ,  k

j
k
i

k
j

k
j

k
j CCs ργγργγγ ∗−+= ; 

2) Tk
n

kk
k yyyY ),,,( 21 θθθ =  

Tk
n

k
n

kkkk yyyyyy )),(,),,(),,(( 2211 γµγµγµ = , 

unde
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    )()( kkk CFOSOY ρ′•⊗=⊗= .           (11) 
• Pasul 5. Calculăm valorile gradelor de ade-

văr ale jetoanelor tuturor locațiilor, adică gradele de 
adevăr finale ale tuturor proprozițiilor: 

Tk
n

kk
k

kk Y ),,( 21
1 θθθθθ =⊕= −    

       Tk
n

k
n

kkkk )),(,),,(),,(( 2211 γµγµγµ = .      (12)              
• Pasul 6. Evaluăm dacă procesul de raționa-

ment este terminat. Condițiile necesare și suficiente 
ca procesul de raționament al RPFI să fie terminat 
sunt redate de relația 1−= kk θθ [6]. În caz contrar, 
inc-rementăm 1+= kk  și trecem la pasul 2.     

Astfel, valorile gradelor de adevăr finale kθ ale 
tuturor propozițiilor sunt utilizate ca rezultat de 
ieșire pentru a identifica ruta cea mai fiabilă de 
încredere pentru a transmite cu succes pachetele.  

Se poate demonstra că ARC al unei RPFI poate 
fi terminat după k iterații [6], unde 11 +≤≤ hk , 
iar  h indică numărul de tranziții declanșarea cărora 
sunt incluse în cea mai lungă rută a modelului RPFI 
astfel analizat [9]. De asemenea, se poate demons-
tra că complexitatea de calcul a acestui algoritm 
pentru cel mai rău caz este de ordinul )( 2mnO ⋅ . 

Astfel, un protocol de rutare fiabilă a 
pachetelor MANET în baza metodei prezentate mai 
sus trebuie să includă și următoarele activități: 

1) Ori de câte ori nodul sursă sn dorește să par-
tajeze datele cu nodul destinație dn , acesta trimite 
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pachete RREQ prin setarea gradului său de încre-
dere ca fiind )0,1(),( == sss γµθ . 

2) La recepționarea pachetului RREQ, fiecare 
nod intermediar in evaluează factorul său de încre-
dere ),( iii γµθ = . La redirecționarea pachetului pri-
mit către nodurile adiacente, acesta adaugă valorile 
parametrilor QoS. 

3) La recepționarea mai multor pachete RREQ, 
un nod de destinație poate aduna și memora infor-
mații topologice pentru fiecare legătură dintre 
nodurile MANET, precum și parametrii QoS. 

4) Nodul destinație execută algoritmul ARC al 
modelului RPFI și determină valorile de încredere 
ale locațiilor, associate cu nodurile respective, în 
baza cărora este identificată cea mai bună rută de 
încredere. Această rută este stabilită de către nodul 
destinație prin urmărirea înapoi a valorilor θ ale 
nodurilor intermediare către nodul sursă. 

5) Nodul destinație trimite pachetul RREP cu 
informația de rigoare pe această cale către nodul 
sursă. După recepționarea pachetului RREP, nodul 
sursă stabilește ruta de încredere astfel identificată 
și apoi va începe transmiterea pachetelor respective. 

În continuare, cu scopul de a arăta utilitatea 
utilizării abordării prezentate în această lucrare, 
vom considera un exemplu simplu (similar cu cel 
din [9]). Din cauza limitărilor de spațiu, acest 
exemplu este extrem de abstract, însă el ilustrează 
elocvent abordarea propusă. 
 

 
4. EXEMPLU DE RUTARE ÎN MANET 

BAZATĂ PE RPFI 
 

În Fig. 6 este prezentată topologia unei MANET1 
cu 12 noduri, în care nodul 1n  și nodul 12n  sunt 
respectiv nodul sursă și cel de destinație.  

4 3

1

2

5

11

678

10 9

12
 

Figura 6. Topologia unei rețele MANET1.  
 

Topologia acestei rețele este convertită într-un 
model 5~Γ  de tipul RPFI, structura căreia este 
prezentată în Fig. 7. În acest model nodurile topo-

logiei MANET și legăturile între ele sunt repre-
zentate respectiv ca locații și tranziții. Cu fiecare 
tranziție 17,,2,1, =iti a modelului 5~Γ  sunt aso-
ciați parametrii respectivi: factorul de certitudine 

),( iii CCCF γµ=  și pragul de validare ),( iii βαλ = .  
      Observăm că modelul 5~Γ este compus din 

subre-țele RPFI de tipul 3. 
      Marcajul inițial al acestui model RPFI 5~Γ este: 

T
n ),,,( 00

2
0

1
0 θθθθ = , cu  )0,1(),( 0

1
0
1

0
1 == γµθ  

și )1,0(),( 000 == jjj γµθ , 12,,3,2 =j  . 

 
Figura 7. Structura modelului RPFI 5~Γ  al 

 MANET1 cu topologia prezentată în Fig. 6. 

Ca exemplu de determinare a celei mai fiabile 
rută pentru transmiterea pachetelor în MANET din 
Fig. 5 o vom efectua în baza modelului RPFI 5~Γ  cu 
următoarele NFI: )1.0,8.0(1 =CF ,  

)2.0,5.0(1 =λ ; )1.0,9.0(2 =CF , )3.0,4.0(2 =λ ; 
)2.0,7.0(3 =CF , )4.0,5.0(3 =λ ; )2.0,7.0(4 =CF , 

)3.0,4.0(4 =λ ; )1.0,8.0(5 =CF , )3.0,4.0(5 =λ ; 
)3.0,6.0(6 =CF , )3.0,5.0(6 =λ ; )1.0,9.0(7 =CF , 

)3.0,6.0(7 =λ ; )2.0,8.0(8 =CF , )4.0,5.0(8 =λ ; 
)1.0,9.0(9 =CF , )3.0,6.0(9 =λ ; )1.0,9.0(10 =CF , 

)3.0,5.0(10 =λ ; )2.0,7.0(11 =CF , )3.0,4.0(11 =λ ; 
)2.0,7.0(12 =CF , )4.0,5.0(12 =λ ; )2.0,8.0(13 =CF , 

)5.0,4.0(13 =λ ; )3.0,6.0(14 =CF , )5.0,4.0(14 =λ ;   
)1.0,8.0(15 =CF , )3.0,5.0(15 =λ ; )2.0,7.0(16 =CF , 

)4.0,4.0(16 =λ ; )2.0,8.0(17 =CF , )3.0,4.0(17 =λ . 
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Pentru a identifica ruta către nodul destinație 
12n , nodul sursă 1n va seta pachetul RREQ cu 

gradul de încredere )0,1(1 =θ și va trimite copiile 
acestui pachet către nodurile vecine 2n , 3n și 4n . La 
recep-ția pachetelor RREQ, fiecare 
nod jn evaluează para-metrii săi QoS și aplică 
mecanismul de inferență fuzzy pentru a estima 
factorul de certitudine ),( jjj CCCF γµ= . Utilizând 
relația (4) este calculat și pragul de 
validare ),( jjj βαλ = . Fiecare nod jn intermediar 

adaugă valorile jCF și jλ la pachetul RREQ înainte 
de al redirecționa către nodurile vecine la următorul 
salt. Astfel, prin pachetele RREQ recepționate de la 
toate celelalte noduri, nodul destinație 12n  
colectează informațiile despre starea curentă a 
rețelei MANET și va executa algoritmul ARC. În 
acest algoritm, nodul destinație 12n  estimează 
valorile ),( jjj γµθ =  ale fiecărui nod jn din rețea 

și va urma ruta cu nodurile ce au valori jµ mai 

mari, iar jγ  au valori mai mici.  
Cum deja s-a menționat, toate tranzițiile 

validate ale unui model RPFI de către marcajul 
current T

n ),,,( 21 θθθθ = se vor declanșa 
concomitent în parallel, iar jetoanele nu vor fi 
îndepărtate din locațiile de intrare la ele.  
       În modelul RPFI 5~Γ  din Fig. 6 mulțimea tranzi-
țiilor validate de către marcajul inițial 0θ  este 

},,{)0( 321 tttMT = , adică avem >)0([0 MTθ . Ca 
rezultat al declanșării tranzițiilor )0(MT , obținem 
un nou marcaj 1θ , adică 10 )0([ θθ >MT  cu:   

)0,1(1
1 =θ , )1.0,8.0(1

2 =θ , )1.0,9.0(1
3 =θ ,  

)2.0,7.0(1
4 =θ , )1,0(1 =jθ , 12,,6,5 =j .      

      Marcajul 1θ  validează încă o nouă mulțime de 
tranziții },,,,,{)1( 987654 ttttttMT = și la declanșarea 
acestora obținem un nou marcaj 2θ  cu:  

1
1

2
1 θθ = , 1

2
2
2 θθ = , 1

3
2
3 θθ = , 1

4
2
4 θθ = , 

)28.0,56.0(2
5 =θ , )19.0,81.0(2

6 =θ , )19.0,64.0(2
7 =θ , 

)28.0,63.0(2
8 =θ , )1,0(2 =jθ , 12,,10,9 =j . 

La rândul său, marcaj 2θ validează încă o nouă 
mulțime de tranziții },,,,{)2( 1413121110 tttttMT =  și la 

declanșarea acestora este accesibil marcajul 3θ cu:    
2

1
3

1 θθ = , 2
2

3
2 θθ = , 2

3
3
3 θθ = , 2

4
3
4 θθ = , 2

5
3
5 θθ = , 

2
6

3
6 θθ = , 2

7
3
7 θθ = , 2

8
3
8 θθ = , )352.0,567.0(3

9 =θ , 

)352.0,448.0(3
10 =θ , )352.0,504.0(3

11 =θ , 2
12

3
12 θθ = . 

Acest nou marcaj validează o nouă mulțime de 
tranziții },,{)3( 171615 tttMT = și la declanșarea lor 
obținem marcajul final 43 )0([ θθ >MT  cu: 

3
1

4
1 θθ = , 3

2
4
2 θθ = , 3

3
4
3 θθ = , 3

4
4
4 θθ = , 

3
5

4
5 θθ = , 3

6
4
6 θθ = , 3

7
4
7 θθ = , 3

8
4
8 θθ = , 3

9
4
9 θθ = , 

3
10

4
10 θθ = , 3

11
4

11 θθ = , )416.0,4536.0(4
12 =θ . 

Deoarece toate tranșițiile validate au fost 
declan-șate și la următoarea iterație noul marcaj 5θ  
obținut este egal cu cel precedent, adică avem 

),( 4445
jj γµθθ == , 12,,2,1 =j , oprim procesul 

de calcul. În marcajul ),( 444 γµθ =  componen-

ta 4µ , (resp. 4γ ), reprezintă valorile de încre-dere, 
(resp. respingere), ale tuturor nodurilor MANET1.  

Pentru valorile NFI ale parametrilor considerați 
în exemplul modelului 5~Γ  din Fig. 6 determinăm:  

,64.0,81.0,56.0,7.0,9.0,8.0,1(4 =µ  
           )4536.0,504.0,448.0,567.0,63.0  și 

,19.0,19.0,28.0,2.0,1.0,1.0,0(4 =γ  
        )416.0,352.0,352.0,352.0,28.0 . 

Trasarea rutei cea mai fiabilă.  În baza 
marcajului final 4θ al modelului RPFI 5~Γ  
identificăm ruta de comunicație fiabilă cu cel mai 
înalt grad de încre-dere după cum urmeză: 

1) Din nodul destinație 12n  găsim nodul jn  lui 
adiacent pentru care câștigul gradului de încredere 
în marcajul final 4θ al 5~Γ  este cel mai înalt; 

2) Pentru nodul jn astfel identificat, determi-

năm din nodurile lui adiacente nodul ln  pentru care 
câștigul gradului de încredere în marcajul final 

4θ al 5~Γ  este, de asemenea, cel mai înalt; 
3) Repetam acest proces până când vom 

identifica nodul sursă. 
În cazul nostru, pentru MANET1 din Fig. 5, 

cea mai fiabilă rută de transmitere a pachetelor de la 
nodul sursă 1n  către cel de destinație 12n , astfel 
identificată, este ruta: 129631 nnnnn →→→→ .  

Valoarea de încredere a acestei rută este: 
                        )416.0,4536.0(4

12 =θ . 
Această rută, astfel identificată, este transmisă 

de către nodul destinație către nodul sursă printr-un 
pachet RREP. 

Procesul de recuperare a rutei. În cazul 
apariției unor evenimente imprevizibile în MANET, 
metoda descrisă în această lucrare oferă 
posibilitatea de a recupera rapid o altă rută față de 
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cea anterior stabilită. De exemplu, legătura dintre 
nodurile 6n  și 9n este întreruptă din cauza 
mobilității unuia dintre aceste noduri și astfel, ruta 
anterior stabilită de la sursă către destinație este 
deconectată. În acest caz nodul destinație va stabili 
următoarea rută care are cea mai mare valoare a 
gradului de încredere. În cazul exemplului 
considerat, ruta alternativă stabilită este: 

1210721 nnnnn →→→→ . 
Menționăm că metoda propusă este o extindere 

a protocolului AODV [11], combinată cu aplicarea 
suplimentară a ARC în baza modelelor de RPFI, 
fără a utiliza pachete suplimentare de control la 
rutarea pachetelor obișnuite. 

Complexitatea metodei de rutare. La 
monitoriza-re, fiecare dintre r  noduri colectează un 
număr q de date de la nodurile vecine prin pachetele 
HELLO, deci complexitatea de calcul în timp este 

)( qrO × . La recepția pachetului RREQ, cerere 
stabilire rută, nodul evaluează parametrii QoS, deci 
complexitatea de calcul în timp este )( lfmO × , aici 
m , f și l  sunt respectiv numărul de tranziții, NFI și 
parametri QoS. Complexitatea de calcul în timp și 
spațiu a algoritmului ARC este respectiv 

)( kmrO ×× și )( umrO ×× , unde k  este 
numărul de iterații, iar u  - numărul de matrice. 

 
 

5. CONCLUZII 
 

În lucrare este propusă o metodă unificatoare 
de evaluare nuanțată a valorilor indicatorilor de 
încre-dere QoS ai nodurilor și de rutare fiabilă a 
pachetelor în MANET, bazată pe modele RPFI. 
Sunt introduse mecanisme de identificare și de 
recuperare a rutei cele mai fiabile de transmitere a 
pachetelor prin noduri de încredere, utilizând un 
algoritm ARC pe modelul RPFI al MANET. 

 Este analizată din punct de vedere teoretic 
complexitatea de calcul în timp și spațiu a metodei 
propuse, care permite de a obține o rută fiabilă cu o 
bună productivitate și durată de livrare a pachetelor 
prin noduri intermediare de încredere cu suficientă 
energie și lățime de bandă. În acest context, este 
prezentat şi analizat numeric un model concret de 
RPFI al unei MANET cu specificarea nuanţată a 
parametrilor QoS ce sunt NFI triunghiulare. 

Lucrarea dată a fost efectuată în cadrul 
Proiectului Naţional de Cercetări Ştiinţifice 
Aplicative 15.817.02.28A  din  Republica Moldova. 

 

 Bibliografie 
 

1. Atanassov, K. T. Intuitionistic fuzzy sets. Fuzzy  
Sets and Systems, vol. 20, pp. 87-96, 1986. 

2. Bindu, C.S., Nageswararao, S. Weightage based 
trusted QoS protocol in Mobile Ad-hoc Net-works. 
IEEE Global Conf. on Wireless Computing and 
Networking (GCWCN), pp.283-287, 2014.  
3. Fryc, B., Pancerz, K., Peters, J. F., Suraj, Z. On 
fuzzy reasoning using matrix representation of 
extended fuzzy Petri nets. Fund. Informat., vol. 60, 
no. 1–4, pp. 143–157, 2004. 
4. Govindan, K., Mohapatra, P. Trust Compu-
tations and Trust Dynamics in Mobile Ad-hoc 
Networks: A Survey. IEEE Communications Surveys 
& Tutorials, Vol.14, No.2, pp.279-298, 2012.  
5. Ju, L., Sha, E.H., Xia H., Jia, Z. Trust predict-
tion and trust based source routing in mobile ad 
hoc networks. Ad Hoc Networks Elsevier, Vol. 11, 
No. 7, pp. 2096-2114, 2013.  
6. Meng, F., Lei, Y., Zhang, B, Shen, X., Zhao, J. 
Intuitionistic Fuzzy Petri Nets for Knowledge 
Representation and Reasoning. Journal of Digital 
Information Management, Vol. 14 No. 2 , pp. 104-
113, April 2016. 
7. Murata, T. Petri Nets: Properties, Analysis and 
Applications. Proceedings of the IEEE, vol.77, no.4, 
pp.541-580, 1989. 
8. Nageswararao, S., Bindu, C.S. Uncertain Rule 
Based Fuzzy Logic QoS Trust Model in MANETs. 
International Conference on Advanced Computing 
and Communications-ADCOM, pp.55-60, 2015.  
9. Sirisala, N. R., Bindu, C. S. A Novel QoS Trust 
Computation in MANETs Using Fuzzy Petri Nets. 
International Journal of Intelligent Engineering and 
Systems, Vol.10, No.2, 2017. 
10. Shabut, A.M., Dahal, K.P., Bista, S. K. 
Recommendation Based Trust Model with an 
Effective Defence Scheme for MANETs. IEEE 
Transactions on Mobile Computing, Vol.14, pp. 
2101-2115, 2015.  
11. Sridhar, S., Ramachandran, B. Energy-and 
Trust-Based AODV for Quality of Service Affirma-
tion in MANETs-ETQ. Artificial Intelligence and 
Evolutionary Algorithms in Engineering Systems, 
Vol. 324, pp. 601-607, 2014.  
12. Wang, B., Chen, X., Chang, W. A light-weight 
trust-based QoS routing algorithm for Ad-hoc net-
works. Journal of Pervasive and Mobile Computing, 
Vol. 13, pp.164–180, 2014.  
13. Xia, M., Xu, Z., Zhu, B. Some issues on 
intuition-nistic fuzzy aggregation operators based 
on Archimedean t-conorm and t-norm. Knowl. 
Based. Syst., vol. 31, pp. 78–88, Jul. 2012.  
14. Yu Z., Fu, X., Cai, Y., Vuran, M. C. A Reliable 
Energy-Efficient Multi-Level Routing Algorithm Wi-
reless Sensor Networks Using Fuzzy Petri Nets. 
Sensors, no. 11, pp. 3381-3400, 2011.  
 
 

Recomandat spre publicare: 04.07.2017.  



26                                     Utilizarea coloranţilor naturali în industria alimentară                               
 

 
UTILIZAREA COLORANŢILOR NATURALI 

 ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 
 

Aliona Ghendov-Moşanu, dr., conf. univ. 
Universitatea Tehnică a Moldovei 

 
 

INTRODUCERE 
 

Piaţa coloranţilor naturali pentru substituirea 
coloranţilor sintetici creşte în întreaga lume. Din 
2005 până în 2009, piaţa mondială de coloranţi 
derivaţi în mod natural a crescut cu aproximativ    
35% [1]. Problemele de aprovizionare cu surse 
naturale pot fi cauzate de mai mulţi factori cum ar fi 
recolta slabă, inundaţii, secetă sau altele, care 
conduc la mărirea costului de aprovizionare a 
coloranţilor alternativi. De aceea, la utilizarea 
sporită a coloranţilor derivaţi în mod natural şi 
alimentelor de colorare, specialiştii in domeniu şi în 
agronomie lucrează pentru a dezvolta noi soiuri de 
plante sau grupuri de plante selectate cu 
caracteristicile dorite, pentru a creşte procentul de 
pigment de culoare extractibil [2]. Aceasta va 
permite dezvoltarea agronomiei în ţară prin 
satisfacerea cererii privind utilizarea coloranţilor 
naturali şi prin reducerea costului de aprovizionare. 

 
1. CARACTERISTICA 

COLORANŢILOR NATURALI 
 

În Regulamentul CE 1333/2008 din 16 
decembrie 2008 a „European Parliament and 
Council” privind aditivii alimentari este stabilită 
definiţia coloranţilor naturali: sunt constituenţi 
naturali ai produselor alimentare (coloranţi 
naturali), care în mod normal nu sunt consumaţi ca 
produse alimentare, ca atare, şi care nu sunt 
utilizaţi ca ingrediente pentru a produce un aliment 
[3]. În categoria coloranţilor naturali sunt incluse şi 
preparatele obţinute din materii prime alimentare şi 
din alte surse naturale comestibile obţinute prin 
metode fizice şi/sau chimice de extracţie, 
conducând la o extracţie selectivă a pigmenţilor în 
raport cu constituenţii nutritivi sau aromatici [4]. 
Legislaţia Uniunii Europene (UE) precizează că nu 
sunt consideraţi coloranţi produsele alimentare 
uscate sau concentrate şi aromatizanţii încorporaţi 
în timpul fabricării produselor alimentare pentru a 
conferi acestora valoare nutritivă, gust şi miros, deşi 
au şi un efect secundar de colorare.  

Un produs alimentar folosit ca un colorant, 
din care nu au fost extraşi selectiv pigmenţii, o să 

păstreze o mare parte din caracteristicile originale 
ale materiei prime cum ar fi culoarea, aroma şi 
gustul. În cazul în care ingredientul care urmează a 
fi utilizat pentru colorarea unui produs este un 
ingredient alimentar frecvent consumat, atunci se 
consideră un produs alimentar şi nu este supus 
reglementărilor de culoare. De exemplu, un piure de 
spanac (fiert, măcinat, uscat sau concentrat) utilizat 
pentru a da  culoarea verde unui produs alimentar se 
consideră produs alimentar. Alte exemple tipice 
sunt ingredientele cum ar fi ierburile şi 
condimentele ale căror funcţie principală este de a 
conferi o aromă unui produs alimentar, dar poate 
avea şi un efect colorant secundar. Drept exemplu, 
şofranul nu este considerat aditiv de culoare, 
deoarece conferă gust produsului [4]. 

Coloranţi naturali obţinuţi din surse naturale 
pot fi: extraşi în mod selectiv de către solvenţi; 
extraşi selectivi prin solvenţi, apoi modificaţi 
chimic [5]. 

Există patru clase principale de pigmenţi 
obţinuţi din plante, care reprezintă majoritatea 
culorilor naturale, ce pot fi încorporaţi în produsele 
alimentare: clorofilele, carotenoidele, antocianii, 
betanina [4]. 

În cazul în care se doreşte înlocuirea unuia 
sau a mai multor coloranţi sintetici prin coloranţi 
derivaţi din surse naturale, trebuie neapărat studiate 
proprietăţile fiecărui pigment. 

Clorofila (E140), complecşii de cupru ai 
clorofilelor (E141) - nuanţe de culoare verde. 
Clorofilele sunt pigmenţi verzi prezenţi în toate 
plantele şi algele de fotosinteză. Principalele surse 
folosite pentru producerea acestor coloranţi naturali 
sunt lucerna, spanacul, urzicile etc. Acestea sunt de 
regulă uscate înainte de extracţie [6]. În calitate de 
solvent se utilizează uleiul vegetal, care este 
standardizat, care după extracţie poate fi utilizat în 
calitate de colorant alimentar. De asemenea, 
furnizorii de coloranţi produc emulsii de culoarea 
clorofilei, care pot fi amestecate cu apă. 

Există diferite tipuri de clorofile (clorofila a, 
b, c, d şi e). Toate plantele şi unele bacterii conţin 
clorofila a şi b. Celelalte clorofile (c, d şi e) au fost 
găsite doar în alge. Fiecare tip de clorofilă are  
culoarea verde uşor diferită. Clorofila are nuanţă de 
la albastru spre verde, întrucât clorofila b are 
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culoarea verde. Structura şi stabilitatea tuturor 
clorofilelor sunt foarte asemănătoare. 

Clorofila are o structură chimică care 
încorporează un ion de magneziu într-un inel 
porfirinic. În timpul procesului de extracţie 
pigmentul este îndepărtat din protecţia celulelor 
vegetale şi ionul de magneziu în cadrul ciclului 
porfirinic poate fi pierdut, ceea ce are ca efect 
transformarea pigmentului verde strălucitor într-o 
culoare palidă, oliv sau verde-gri [7]. Acest 
pigment format este sensibil la lumină, pH şi 
căldură. Cercetătorii investighează şi alte surse 
potenţiale de clorofilă pentru a le găsi pe cele care 
au un conţinut de clorofilă iniţial mai ridicat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru îmbunătăţirea stabilităţii colorantului 

alimentar pe bază de clorofilă, ionul de magneziu 
din structura clorofilei poate fi înlocuit cu ionul de 
cupru. Aceasta permite obţinerea unui complex mai 
stabil şi oferă o intensitate mai mare a culorii. 
Datorită diferenţei considerabile în structura 
chimică, există două E-uri diferite pentru culorile 
de clorofilă derivate. Clorofila şi clorofilina sunt 
E140, iar complecşii de cupru ai clorofilelor şi 
clorofilinelor sunt E141 [8].  

Carotenoidele/ß-caroten (E160a) – galben 
/portocaliu/nuanţe de culoare roşie. E160a se 
referă atât la carotenii micşti, cât şi la ß-caroten. 
Carotenii micşti sunt o combinaţie între cei doi:      
α-caroten şi ß-caroten.   

 

ß-carotenul este unul dintre cele mai comune 
carotenoide şi este utilizat pe scară largă în industria 
alimentară ca un colorant alimentar. Carotenii pot fi 
extraşi dintr-un număr mare de surse, inclusiv alge, 

morcovi şi ulei de palmier, sau produşi prin 
fermentarea microorganismelor [9]. Carotenii mai 
pot fi produşi din alge Dunaliella salina, fiind 
cultivate comercial în condiţii care permit algelor să 
acumuleze până la 10% din masa lor uscată ca       
ß-caroten. Cu toate acestea, pe parcurs, majoritatea      
ß-carotenilor utilizaţi în producţia de alimente au 
fost produşi prin sinteză chimică, care este identică 
cu forma găsită în natură. În acelaşi timp, 
producătorii de produse alimentare utilizează 
derivate de ß-caroten din surse naturale, care sunt 
oferite în prezent de mai mulţi furnizori de 
coloranţi, chiar dacă aceştia sunt mult mai scumpi şi 
încă limitaţi în aprovizionare. ß-carotenul fabricat 
sintetic sau derivat dintr-o sursă naturală are acelaşi 
număr - E160a [2]. 

Luteina (E161b) - nuanţe de culoare 
galbenă. Luteina este un pigment carotenoid găsit 
în concentraţii mari în legume cu frunze verzi, 
lucernă şi petalele de gălbenele (Tagetes erecta L.). 
Uleiul de culoare luteină solubil este de regulă 
produs din gălbenele sau din lucernă ca un produs 
secundar, prin extracţie de clorofilă [10]. După 
extracţie cu solvent, extractul este concentrat şi 
deodorizat. Luteina poate fi suspendată în ulei sau 
în forme dispersabile în apă, produse de 
emulsificare. Aceasta este utilizată pentru a oferi 
culoarea galben-aurie unei game de produse 
alimentare, inclusiv băuturi şi deserturi. Structura 
chimică a luteinei este similară cu cea a                  
ß-carotenului, dar are o stabilitate mai bună la 
tratamente termice şi la oxidare. Cu toate acestea, 
expunerea la oxigen, mai ales în prezenţa luminii, 
determină o estompare a culorii. Decolorarea poate 
fi prevenită sau redusă prin adăugarea 
antioxidanţilor în tehnologiile de fabricaţie a 
alimentelor. Este stabilă la variaţii ale pH-ului cu o 
nuanţă de culoare constantă, la intervalul pH-ul tipic 
produselor alimentare şi băuturilor. Nu este utilizată 
pe scară largă în industria alimentară, probabil din 
cauza unui cost mai mare comparativ cu annatto şi 
curcumina. Astfel, luteina prezintă o stabilitate mult 
mai mare la lumină, în comparaţie cu curcumina şi 
în UE este permisă într-o gamă mai largă de 
produse alimentare şi băuturi decât annatto [2]. 

Licopenul (E160d) - galben/portocaliu/ 
nuanţe de culoare roşie. Licopenul este un 
pigment carotenoid cu structura similară a 
carotenului şi se găseşte în cantităţi mici în multe 
fructe şi legume. Tomatele sunt principala sursă de 
acest pigment. Pepenele verde şi grapefruitul roşu 
conţin doar cantităţi moderate de licopen [10]. Se 
pot produce nuanţe de culoare de la roşu la galben, 
în funcţie de nivelul utilizat şi aplicare în produsele 

Figura 1. Structura chimică a a-clorofilei. 
 

Figura 2. Structura chimică a ß-carotenului. 
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alimentare. Însă sunt mai scumpe decât alte tipuri 
de carotenoide [11]. 

Culorile pe bază de licopen au devenit 
disponibile ca urmare a unei combinaţii a 
dezvoltării unui soi de roşii cu un conţinut foarte 
ridicat de licopen şi îmbunătăţite în procesul de 
producţie [9]. Licopenul din tomate a fost aprobat 
ca un colorant alimentar în Europa în 1997 şi în 
SUA în 2005 [11]. În prezent, numai extrasul de 
licopen din tomate este aprobat în UE.  

La utilizarea licopenului dizolvat sau 
emulsionat în alimente se produce o culoare galbenă 
spre portocaliu, în timp ce dispersiile fine de cristale 
de licopen sunt necesare pentru a da o culoare roşie 
[12]. În prezenţa căldurii şi a grăsimilor, cristalele 
se vor dizolva, conducând la modificarea culorii de 
la roşu la o nuanţă portocalie. Viteza de modificare 
a culorii depinde de conţinutul de grăsime, nivelul 
de saturaţie al grăsimii şi temperatura procesului. La 
niveluri de peste 8% grăsime este dificilă obţinerea 
culorii roşii. Licopenul dispersat are o intensitate a 
culorii de 6...8 ori mai mare decât cea a ß-
carotenului [13]. Licopenul colorat este sensibil la 
oxidare, dar stabilitatea poate fi îmbunătăţită prin 
încorporarea acidului L-ascorbic. 

Nuanţa culorii licopenului este similară cu 
ponceau 4R şi roşu allura, dacă aceste culori sunt 
utilizate la un nivel scăzut. La creşterea dozei de 
utilizare a licopenului apare culoarea portocalie.  

Licopenul poate fi folosit în dulciurile neutre, 
unde se cere o culoare roşie stabilă. Nu este permis 
în produsele din carne, dar poate fi utilizat cu succes 
în produsele din peşte prelucrat, de exemplu, surimi 
[2]. 

Antocianii (E163) / nuanţe de roşu 
purpuriu/albastru. Antocianii (din greacă, 
„anthos” – floare, „kyanose” – albastru) sunt cel 
mai mare grup de pigmenţi hidrosolubili în regnul 
vegetal, aparţinând familiei de compuşi, flavonoide, 
care la rândul lor fac parte dintr-un grup şi mai mare 
numit polifenoli [14, 15].  

Antocianii sunt responsabili pentru nuanţele 
de roşu, violet şi albastru în fructe, legume, flori şi 
seminţe, dar, de asemenea, joacă un rol important în 
fiziologia plantelor cum ar fi cel de atragere a 
insectelor polenizatoare sau de a contribui la 
împrăştierea seminţelor [16].  

Culoarea antocianilor depinde de pH-ul 
disponibil al acestora. La schimbarea culorii 
antocianilor de la roşu spre albastru prin violet 
valoarea pH-ului creşte. Deci, atunci când sunt 
utilizaţi antocianii este important să se cunoască 
pH-ul produsului alimentar pe care îl colorează. 
Culoarea antocianilor este mai stabilă la pH 4 sau 
mai mic, fiind utilizaţi în alimentele acide. 

Pigmenţii antociani sunt solubili în apă, fiind 
capabili să reziste la perioade scurte de încălzire 
moderată. Similar cu alţi pigmenţi de culoare, 
antocianii se vor decolora la expunerea îndelungată 
la lumină. Prezenţa acidului L-ascorbic poate 
provoca în timp, de asemenea, brunificare sau 
decolorare. Băuturile fortificate cu acid L-ascorbic 
în cantitate de 250 ppm pot conduce la pierderea 
culorii de până la 50% în primele trei luni de 
depozitare [17]. 

În literatura de specialitate sunt descrise 
aproape 300 de antociani diferiţi, având structuri 
chimice diferite [18]. Acest lucru poate afecta 
stabilitatea lor. Antocianii au fost extraşi din 
coacăze negre, aronia Melanocarpa [19], pieliţă de 
struguri [20] şi de mai mulţi ani din boabe de soc. 
Mai recent, s-au folosit noi surse cum ar fi ridichea, 
varza roşie şi morcovul negru/mov. Antocianii din 
surse noi au structura acetilată şi s-a demonstrat că 
păstrează mai bine culoarea la valorile ale pH-ului 
mai mari decât formele de bază ale nonacetilaţilor 
[2]. Antocianii acetilaţi au o mai mare stabilitate la 
factorii fizici cum ar fi căldura, lumina şi prezenţa 
dioxidului de sulf [21]. Folosirea coloranţilor care 
conţin antociani acetilaţi măreşte intervalul de pH în 
care se menţine culoarea roşie stabilă [22].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cercetările continuă cu examinarea structurii 
şi stabilităţii antocianilor dintr-o varietate de fructe, 
legume şi flori, în scopul de a găsi noi surse, apoi a 
fi utilizaţi în procesele tehnologice. Studiile 
efectuate în ultimii ani sunt legate de obţinerea 
acestora din cartofi violeţi şi roşii, coceni purpuriu 
[23] şi sorg [24]. Producătorii de coloranţi naturali 
sunt activi în acest domeniu, în scopul de a oferi 
producătorilor de produse alimentare o paletă mai 

Figura 3. Structura chimică a celor 
şase antociani din care cei mai frecvenţi 

sunt: pelargonidina (R1, R2 = H), 
cianidina (R1 = OH, R2 = H), 

delfinidina (R1, R2 = OH), 
peonidina (R1 = OCH3, R2 = H), 

petunidina (R1 = OCH3, R2 = OH), 
malvidina (R1, R2 = OCH3). 
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largă de selecţie a coloranţilor cu diferite stabilităţi. 
De exemplu, ColorMaker în parteneriat cu D. D. 
Williamson au obţinut o culoare albastră naturală 
din antociani, care este stabilă la valori ale pH-ului 
între 5,5 şi 8 [25]. Antocianii sunt folosiţi pentru a 
colora o gamă largă de produse alimentare. 
Aplicaţiile tipice includ băuturi răcoritoare, jeleuri 
şi iaurturi, dar ca forme mai stabile de culori 
antocianii au devenit disponibili la procesarea mai 
multor alimente.  

Betanina (E162) - nuanţe de culoare roz 
/roşu. Principala sursă comestibilă de betanină este 
sfecla roşie [26]. Betanina, cum ar fi şi antocianii, 
este un pigment solubil în apă. Compoziţia chimică 
a betaninei conţine două grupe structurale: 
betacianină roşie-violet şi betaxantină galbenă [27]. 
Pigmenţii de betanină sunt aprobaţi şi utilizaţi pe 
scară largă ca un colorant alimentar, deoarece 
produc o gamă atractivă de nuanţe de roz/roşu în 
alimente şi băuturi. Sucul de sfeclă roşie a fost 
adăugat la produsele alimentare pentru culoarea sa 
încă din secolul al XVIII-lea. Unele soiuri de sfeclă 
roşie sunt foarte bogate în acest pigment, care 
conţine până la 200 mg/100 g de betacianină [28]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Când sucul de sfeclă roşie este utilizat în 

calitate de colorant, acesta trebuie pasteurizat pentru 
a reduce numărul de microorganisme. Sucul de 
sfeclă roşie poate conţine până la 70% zahăr şi     
0,5% pigment de betanină. Intensitatea culorii poate 
fi mărită prin fermentarea sucului, îndepărtarea 
alcoolului pe parcursul etapei de concentrare. La fel 
ca şi mulţi alţi coloranţi, sucul de sfeclă roşie poate 
fi uscat prin pulverizare pentru a produce o pulbere. 
Betanina este un colorant puternic, astfel încât 
cantităţile necesare pentru a colora un aliment sau o 
băutură sunt de regulă scăzute [27]. 

Betanina este sensibilă la căldură şi poate fi 
predispusă la oxidare în alimente cu activitatea apei 
(aw) ridicată. Stabilitatea optimă a betaninei este la 
pH-ul 4,5. Acest pigment se recomandă pentru 

produsele alimentare cu termen de valabilitate mic. 
La încălzirea prelungită, betanina capătă culoarea 
maro, ceea ce o face improprie pentru multe 
aplicaţii alimentare procesate termic. Cu toate 
acestea, betanina poate fi folosită pentru deserturi, 
băuturi şi produse refrigerate pasteurizate, care sunt 
expuse la un uşor tratament termic. Astfel, culoarea 
de sfeclă roşie trebuie să fie adăugată în produs la 
un stadiu avansat de fabricaţie pentru a evita 
expunerea în exces la căldură [27].  

La conţinutul ridicat de zahăr şi nivelul 
scăzut de aw, pigmentul betanina este mai stabil la 
căldură. Pentru prevenirea oxidării betaninei, ce 
conduce la pierderea culorii, în alimente pot fi 
incluşi antioxidanţi. Din sursele bibliografice se 
cunoaşte că acidul L-ascorbic poate stabiliza 
betalaina [30]. Herbach şi colab. [31] au examinat 
stabilitatea betacianinei în sucul de Pitaya purpuriu 
(fruct de cactus) în timpul prelucrării şi păstrării 
acestuia. Astfel, adăugarea acidului L-ascorbic în 
concentraţie de 1% a redus efectele nocive ale 
luminii asupra culorii sucului în timpul păstrării. 

 
 

2. INFLUENŢA FACTORILOR FIZICI 
ASUPRA STABILITĂŢII 

COLORANŢILOR NATURALI 
 
În prezent, există o gamă largă de produse 

alimentare disponibile în comerţ care acoperă o 
paletă largă de nuanţe de culori, inclusiv galben, 
portocaliu şi roşu. Stabilitatea şi utilizările acestora 
sunt foarte asemănătoare cu culoarea aditivă 
corespunzătoare a pigmentului pe care le conţin. De 
exemplu, un concentrat de struguri roşii va conţine 
pigmenţi antociani şi, prin urmare, va fi sensibil la 
pH într-un mod similar cu culoarea antocianilor. 

Din moment ce produsele alimentare de 
colorat nu au fost extrase, în mod selectiv, acestea 
vor conţine alte componente de culoarea aditivului 
corespunzător. Acest lucru poate provoca redarea 
aromei sau poate exista o opacitate atunci când este 
utilizat în unele produse alimentare [28]. 

Colorantul natural trebuie să fie utilizat în 
cantitate mai mare, în alimente şi băuturi, pentru a 
obţine acelaşi efect ca un şi colorant sintetic 
corespunzător. De asemenea, produsele alimentare 
de colorare diferă de coloranţii sintetici, în sensul că 
acestea necesită adesea depozitarea în condiţii de 
refrigerare şi să aibă un termen de valabilitate mai 
mic. Utilizarea anumitor produse alimentare 
colorate trebuie să fie însoţită de cunoaşterea 
revizuirilor aduse limitelor legale de folosirea 
acestora [28].   

Figura 4. Structura chimică a betaninei. 
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Matricea de produse va afecta modul adecvat 
de colorare pentru o anumită aplicaţie. Pentru a 
decide dacă produsul este cel mai bine colorat, cu o 
formă lichidă sau de pulbere, se fac diferite teste. 
Alimentele pe bază de apă sau pe bază de ulei au 
cerinţe diferite [28]. 

Anumite ingrediente într-un produs alimentar 
vor îmbunătăţi stabilitatea culorii în timp ce altele 
vor destabiliza o culoare. Un exemplu în acest sens 
sunt ionii metalici adăugaţi pentru a fortifica un 
produs alimentar sau o băutură sau care sunt 
prezenţi într-o sursă de apă dură. Aceşti ioni 
metalici pot destabiliza unele culori. De exemplu, 
ionii de calciu pot forma complexe insolubile cu 
annatto şi carmin şi din această cauză pigmenţii se 
precipită [28]. Creşterea conţinutului de substanţe 

uscate sau a nivelurilor de zahăr în produsele de 
cofetărie, de exemplu, are un efect stabilizator 
asupra culorilor. Culoarea de sfeclă roşie este mai 
stabilă în produsele de cofetărie bogate în zahăr 
decât în sistemele apoase [32]. Nivelul de proteine 
poate avea, de asemenea, un efect de stabilizare mai 
bun al culorii. De exemplu, pigmentul norbixina în 
annatto se leagă bine în cazul proteinelor din lapte 
şi brânză [28]. Un alt considerent este prezenţa 
alcoolului care afectează stabilitatea unor culori. 
Unele tipuri de caramel se vor precipita la o 
anumită concentraţie de alcool.  

În tabelul 1 sunt prezentate exemple de 
utilizare a coloranţilor naturali în produse şi 
pigmentarea lor corespunzătoare [2]. 

 
 

Tabelul 1. Exemple de utilizare a coloranţilor naturali în produsele alimentare şi pigmentarea lor 
corespunzătoare [2]. 

 

Surse de coloranţi naturali  Principalii pigmenţi de 
colorare 

Nuanţe de culori 

Coacăze negre, morcov negru, ridiche, varză 
roşie, boabe de soc, struguri, aronia 

Antocianii Roz / roşu / violet 

Morcov Carotenoidele Galben / portocaliu 
Lămâie Carotenoidele Galben 
Dovleac Carotenoidele Portocaliu 
Tomate Licopenul Roşu / portocaliu 
Suc de sfeclă roşie Betanina Roz / roşu 
Spanac, urzică Clorofila Verde 

Prezenţa sulfiţilor într-un aliment sau o 
băutură poate provoca decolorarea annatto, 
antocianilor şi pigmenţilor de curcumină. 

Sistemele de culoare emulsionate îşi pot 
pierde stabilitatea atunci când sunt încorporate într-
un produs alimentar sau a băuturilor care conţin 
alcool. Forma fizică a produsului va dicta dacă este 
mai potrivit să se utilizeze un colorant lichid sau un 
colorant de tip pudră. Cei mai mulţi coloranţi sunt 
acum disponibili în ambele forme [2]. 

La colorarea unui produs alimentar cu mai 
multe componente sunt necesari coloranţi care să nu 
interacţioneze între ei, păstrându-se în acest fel 
culorile deserturilor stratificate. Pentru această 
aplicaţie, un colorant microîncapsulat, în cazul în 
care pigmentul este încapsulat într-un purtător 
insolubil cum ar fi carbohidraţii, guma sau 
proteinele, poate fi o opţiune bună. 
Microîncapsularea poate oferi o mai bună protecţie 
împotriva oxidării sau condiţiilor acide prin 
protejarea moleculei de culoare de oxigen sau acid. 
În produsele alimentare spumante cum ar fi masele 
spumante sau îngheţata, aerul încorporat va dilua 
culoarea. La înlocuirea unui colorant sintetic solubil 

în apă cu o emulsie de colorant solubil în ulei într-
un produs alimentar, cu structură de spumă sau 
emulsie, emulsia colorantului poate afecta 
stabilitatea alimentului prin schimbarea 
proprietăţilor tensioactive ale matricei alimentare 
[2]. Atunci când un produs alimentar de colorat, cu 
aroma corespunzătoare, este introdus în produs, 
acesta poate provoca unele probleme. De exemplu, 
când sunt utilizaţi pentru glazurarea de culoare a 
tortului spanacul sau paprica, se influenţează gustul 
şi aroma tortului. Acest lucru poate fi o problemă 
deosebită atunci când un produs alimentar de 
colorat este utilizat la un nivel ridicat pentru a oferi 
o nuanţă de culoare profundă. În acest caz, o soluţie 
posibilă constă în încorporarea în reţetă a unei 
arome.  

Procedeul de fabricare şi tipul de prelucrare 
afectează culoarea produsului. Cu cât temperatura 
este mai ridicată şi timpul de procesare este mai 
mare, cu atât efectul negativ asupra culorii va fi mai 
mare. În tabelul 2 este prezentată o sinteză a unor 
coloranţi naturali şi a produselor alimentare de 
colorare care pot fi folosite pentru a înlocui unii 
coloranţi sintetici [2]. 
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Tabelul 2. Sinteza unor coloranţi naturali şi a produselor alimentare de colorare care pot fi folosite pentru a 
înlocui unii coloranţi sintetici [2] 

 

Culoare Pigmenţi de culoare Nuanţa culorii Aplicare în industria alimentară 
Antociani E 163 Antociani Roşu, violet, 

albastru 
Băuturi nealcoolice; gemuri; 
produse de cofetărie; iaurt şi 
toppinguri din fructe 

Varza rosie, morcov 
violet, concentrate din  
fructe roşii 

Antociani Roşu, violet, 
albastru 

Băuturi nealcoolice; gemuri; 
produse de cofetărie; iaurt şi 
toppinguri din fructe 

Produse din morcov 
portocaliu 

ß-caroten Portocaliu, 
galben 

Grăsimi de lactate; băuturi 
nealcoolice; deserturi; produse de 
cofetărie 

Produse din ardei roşu Carotenoide Portocaliu la 
roşu 

Carne; supe; snacks-uri. Utilizarea 
acestora este limitată datorită 
gustului 

Licopen 
E160d 

Licopen Portocaliu la 
roşu 

Produse lactate cu un conţinut 
redus de grăsimi; băuturi alcoolice 
şi nealcoolice, produse de cofetărie 
zaharoase; marinade 

Caroteni 
E160a 

ß-caroten, mixt de 
carotenoide 

Portocaliu Se utilizează într-o formă identică 
cu cea naturală; băuturi 
răcoritoare; deserturi; produse 
zaharoase; produse din carne 

Luteină 
E161b 

Luteină Galben Băuturi (cu aromă de lămâie); 
deserturi din lactate şi sosuri 
pentru salate 

Extract de ardei roşu 
E 160c 

Capsantină, 
capsorubină, 

ß-caroten 

Portocaliu la 
roşu 

Carne; supe; sosuri; snacks-uri; 
deserturi 

Clorofilă E140 Clorofilă Oliv, verde Îngheţată; produse lactate; produse 
de cofetărie şi de patiserie, gemuri; 
jeleuri 

Complecşi de cupru ai 
clorofilelor E141 

Clorofilă Albastru, verde Îngheţată; produse de panificaţie; 
produse de cofetărie zaharoase; 
gemuri, jeleuri 

Produse din urzică şi 
spanac 

Clorofilă Verde Îngheţată; glazură pentru decorare 

Sfeclă roşie E162 
 
 
Produse din sfeclă roşie 

Betanină Roz, roşu Produse lactate; îngheţată, 
preparate din fructe; iaurt, 
amestecuri uscate, produse de 
cofetărie şi patiserie; alimente cu 
activitatea apei scăzută care sunt 
puţin tratate termic 

 
Uneori poate fi posibilă adaptarea procesului 

de fabricaţie pentru a îmbunătăţi stabilitatea culorii, 
de exemplu prin adăugarea produselor de colorare 
în procesul de fabricaţie după răcirea rapidă a 
produsului, minimizând astfel expunerea la căldură. 
În acest caz, trebuie să fie evaluate toate problemele 
microbiologice care pot apărea în urma acestei 
modificări [2]. Combinarea coloranţilor cu alte 
ingrediente în premixuri poate contribui la 

îmbunătăţirea stabilităţii culorilor sensibile. 
Amestecarea produsului sau umplerea lui în ambalaj 
poate afecta stabilitatea coloranţilor care sunt 
predispuşi la schimbări din cauza nivelului crescut 
de oxigen, care poate fi captat fie în produs şi/sau în 
spaţiul superior al ambalajului. Controlul cantităţii 
de aerare în timpul fabricării, precum şi umplere în 
vid şi sigilare a produsului pot, în unele cazuri, ajuta 
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la eliminarea oxigenului, ceea ce conduce la 
reducea efectelor de oxidare asupra coloranţilor [2]. 

Coloranţii naturali sunt mai puţin stabili în 
timp decât cei artificiali, deoarece aceştia au 
tendinţa de a se decolora. Acest lucru ar putea fi o 
problemă pentru produsele cu o durată lungă de 
depozitare. Cu cât este mai mare temperatura de 

depozitare, cu atât mai mare este şi tendinţa de 
decolorare.  

Selectarea ambalajului corect poate ajuta la 
menţinerea culorii dorite pe toată perioada de 
valabilitate a produsului. 

Stabilitatea la pH-ul pentru fiecare pigment 
de culoare poate fi găsită în tabelul 3 [2]. 

 
Tabelul 3. Stabilitatea la prelucrare a unor coloranţi-aditivi şi a produselor alimentare de colorare [2] 

 

Colorant/ 
produs alimentar 

de colorare 

Pigmenţi de 
culoare 

Stabilitatea colorantului 
căldură lumină oxigen acid 

Antociani  
E163 

Antociani Stabilă O oarecare 
stabilitate 

O oarecare 
stabilitate, se 
va oxida lent în 
H20 

Nuanţele depind 
de pH. Cele mai 
stabile la <3,8 

Varză roşie, 
morcov violet, 
concentrate din 
fructe roşii 

Antociani Stabilă O oarecare 
stabilitate 

O oarecare 
stabilitate, se 
va oxida lent în 
H20 

Nuanţele depind 
de pH. Cele mai 
stabile la <3,8 

Sfeclă roşie  
E162 
Produse din sfeclă 
roşie 

Betanină Sensibilă Destul de 
stabilă 

Se oxidează 
mai rapid în 
alimente cu aw 
mărite 

Stabilă între  
pH 3...7 

Extract de ardei 
roşu 
E 160c 

Capsantină, 
capsorubină,  
ß-caroten 

Destul de 
stabilă 

Sensibilă Sensibilă Stabilă 

Produse din ardei 
roşu 

Carotenoide Destul de 
stabilă 

Sensibilă Sensibilă Stabilă 

Licopen 
E 160d 

Licopen Stabilă Stabilă Sensibilă Stabilă 

Caroteni 
E 160a 

ß-caroten; 
mixt de 
carotenoide 

Stabilă Sensibilă Sensibilă Stabilă între  
pH 2...8 

Luteină  
E 161b 

Luteină Stabilă  Stabilă  Stabilitate 
moderată 

Stabilă între  
pH 2...7 

Clorofilă  
E 140 

Clorofilă Sensibilă Destul de 
sensibilă 

Sensibilă Sensibilă 

Complecşi de cupru 
ai clorofilelor 
E141 

Clorofilă Stabilă  Stabilă  Echitabilă Stabilă 

Produse din urzică 
şi spanac 

Clorofilă Sensibilă Sensibilă Sensibilă Sensibilă 

 
Când colorantul alimentar selectat este 

sensibil la oxigen şi lumină, forma de ambalare a 
produsului este importantă. Mulţi coloranţi naturali 
vor dispărea sau se vor brunifica în timp, atunci 
când sunt expuşi la lumină. De exemplu, pigmenţii 
carotenoizi sunt foarte sensibili la lumină, deoarece 
aceasta contribuie la oxidarea pigmenţilor naturali, 
de aceea produsele alimentare şi băuturile vor avea 
o expunere limitată la lumina soarelui şi la 

iluminare. Iluminatul poate fi deosebit de dăunător, 
dar acest lucru depinde de spectrul de lumină şi de 
intensitate, precum şi de durata expunerii 
produsului [33]. Stabilitatea diferiţilor coloranţi 
naturali la oxidare, de asemenea, variază. Carotenii 
şi pigmenţii luteina sunt deosebit de sensibili la 
oxidare, estompând culoarea. Stabilitatea poate fi 
îmbunătăţită prin tehnologia de producţie, prin 
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încapsularea care protejează colorantul natural de 
oxidare. 

Pentru formarea culorii produsului, când se 
utilizează colorantul natural sensibil la oxigen, se 
recomandă adăugarea antioxidanţilor (acidul          
L-ascorbic, tocoferolul). Aceasta oferă o protecţie 
împotriva degradării prin oxigen. În cazul în care un 
produs are o durată de depozitare îndelungată, 
trebuie luat în considerare efectul de degradare sau 
decolorare a culorii datorită luminii şi/sau oxidării 
[2, 33].   

 
 

3. POSIBILITĂŢI DE SUBSTITUIRE A 
COLORANŢILOR SINTETICI CU CEI 

NATURALI ÎN FABRICAŢIA 
ALIMENTELOR 

 

Procedeul de substituire a coloranţilor 
sintetici cu cei naturali în produsele alimentare este 
destul de complicat şi depinde de condiţiile de 
formare şi de prelucrare a coloranţilor din surse 
naturale. Producătorii de coloranţi naturali deţin 
informaţii confidenţiale privind obţinerea şi 
utilizarea acestora [2]. 

La Conferinţa Innovations in Natural Color 
2010, compania Nestlé a prezentat evoluţia culorilor 
Smarties. Până în 2006, Smarties din Europa 
conţinea 4 din Southampton şase culori - galben de 
chinolină, galben portocaliu FCF, carmoizină şi 
ponceau 4R cu alţi coloranţi [2]. Între 2006 şi 
începutul anului 2009, aceştia  au fost înlocuiţi cu o 
combinaţie de culori, inclusiv ß-caroten, complexe  

 

de cupru ale clorofilelor, riboflavină şi curcumină. 
Carminul şi dioxidul de titan au continuat să fie 
utilizaţi.  

Între 2009 şi 2010, Nestlé a înlocuit culorile 
din Smarties în Europa cu produse alimentare de 
colorat, substituind culorile roz, roşu, violet, galben 
şi portocaliu, folosind lămâie, ridiche, şofran, 
morcov negru, hibiscus şi varză roşie. În acelaşi 
timp, în activitatea Nestlé a apărut o problemă 
privind volumele mari de material uscat, care, 
utilizat în calitate de produs alimentar de colorare, 
cauzează o amestecare neuniformă cu produsul. 
Produsele alimentare de colorare necesită 
temperaturi controlate la depozitare şi transport 
(spre deosebire de cei mai mulţi coloranţi de 
sinteză), având un termen de valabilitate mai mic 
înainte de utilizare, astfel crescând costurile totale 
[2, 34]. În anul 2009, la Conferinţa anuală a British 
Retail Consortium, a fost prezentat un studiu de caz 
cu privire la înlocuirea colorantului sintetic roşu 
allura în rahatul turcesc. Deoarece rahatul este 
încălzit până la temperatura ridicată în timpul 
procesului de producţie, nu a fost posibil să se 
utilizeze o culoare roşie din sfeclă roşie. Compania 
a colaborat cu producătorii de coloranţi naturali şi 
după 20 de studii clinice au elaborat culoarea roşie 
acceptabilă în produs, utilizând o combinaţie de 
concentrate de fructe şi legume roşii [2, 95].  

Exemple de substituire a unor coloranţi 
sintetici (Southampton şase culori) prin coloranţi 
naturali de la 3 furnizori diferiţi din Marea Britanie 
sunt prezentate în tabelul 4 [2].  

 
 

Tabelul 4. Exemple de substituire a unor coloranţi sintetici prin coloranţi naturali în produsele de patiserie [2] 
 

Colorant 
sintetic 

Substituire cu unele culori alternative 
D. D. Williamson 

UK 
Overseal Natural Ingredients 

(Naturex) 
Wild Flavours 

Roşu allura Roşu de soc; roşu de 
sfeclă 

Carmine; roşu de sfeclă; antociani 
în combinaţie cu carotenul 

Roşu de sfeclă; antociani; 
carminul de cochenilla 

Ponceau 4R Morcov negru; roşu 
de soc; roşu de sfeclă  

Carmine; roşu de sfeclă; antociani 
în combinaţie cu carotenul 

Necunoscut 

Tartrazină Curcumină; luteină;  
carotene 

Şofran în complexe cu cuprul 
clorofilelor; luteină; curcumină 

Curcumină; ß-caroten 

Galben 
portocaliu FCF 

Paprica; carminul de 
cochenilla 

Paprica Paprica; ß-caroten 

Galben de 
chinolină  

Curcumină; luteină;  
carotene 

Şofran în complexe cu cuprul 
clorofilelor; luteină; curcumină 

Necunoscut 

Azorubină 
(carmoizină) 

Pieliţă strugurilor Carmine; roşu de sfeclă; antociani 
în combinaţie cu carotenii 

Necunoscut 
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Substituirea Southampton şase culori în 
băuturi a fost întreprinsă de către mai mulţi 
producători. Este dificil a formula propuneri 
generale cu privire la substituirea lor, deoarece 
băuturile variază foarte mult prin matricele lor, 
ingrediente şi pH, precum şi expunerea lor la 
căldură, lumină şi oxigen. De exemplu, galbenul 
portocaliu FCF în băutura pasteurizată poate fi 
substituit prin curcumină. În cazul în care 
produsul a fost ambalat într-o sticlă transparentă, 
curcumina nu este potrivită datorită stabilităţii 
slabe la lumină [2]. 

Antocianii redau culoarea roşie în băuturi 
care au un pH scăzut, dar nu sunt potriviţi pentru 
aplicaţii la pH neutru. Pentru băuturile cu un pH 
scăzut, antocianii derivaţi din struguri pot da o 
culoare clară violet-roşu. 

Pentru culorile roşu-deschis sunt preferate 
concentrate de soc [36]. Pentru băutura cu căpşună 
„milkshake” ar putea fi posibil să se utilizeze o 
culoare de sfeclă roşie, care este stabilă la un pH 
neutru, dar culoarea de sfeclă roşie are stabilitate 
limitată la căldură. În acest caz poate fi recomandat 
licopenul sau carminul [2]. Mulţi dintre carotenoizi, 
cum ar fi coloranţii de ß-caroten şi paprica, sunt 
potriviţi pentru substituirea galben şi portocaliu 
Southampton şase culori. ß-carotenul se utilizează 
pentru culorile galben şi portocaliu deschis, iar 
paprica pentru nuanţe mai profunde de portocaliu, 
însă acestea nu sunt solubile în apă şi le face să se 
disperseze mult mai dificil în băuturi. De aceea, 
producătorii de coloranţi naturali elaborează emulsii 
din aceşti coloranţi, care sunt potriviţi pentru 
băuturi. De exemplu, ingredientele naturale 
Overseal furnizează o gamă solubilă de aceşti 
pigmenţi (din gama Em-Seal), care au o 
dispersabilitate bună. Dacă este necesară o băutură 
complet clară de portocaliu, Overseal oferă 
microemulsii care au dimensiunea picăturii de ulei 
de aproximativ 0,1 pm. Există mai multe tipuri de 
băuturi pe piaţa din Marea Britanie, care au fost 
reformulate în ultimii câţiva ani pentru a elimina 
Southampton şase culori. De asemenea,            
CHR-Hansen oferă coloranţi naturali care au o 
stabilitate îmbunătăţită la lumină şi la oxidare şi 
prezintă pigmenţi solubili în ulei [2].  

 
 

4. CONCLUZII 
 

Coloranţii naturali reprezintă o alternativă 
ieftină şi accesibilă pentru substituirea coloranţilor 
sintetici în produsele alimentare. Aceştia trebuie să 
fie utilizaţi în cantităţi mai mari pentru a obţine 
acelaşi efect ca şi colorant sintetic corespunzător. 
Stabilitatea colorantului natural poate fi afectată de 

matricea produsului alimentar, de procedeul de 
fabricare, tipul de prelucrare a alimentului şi de 
factorii fizici (căldură, lumină, oxigen, acid, 
activitatea apei). Coloranţii naturali sunt mai puţin 
stabili în timp decât cei sintetici, deoarece aceştia au 
tendinţa de a se decolora. Specialiştii in industria 
alimentară trebuie să colaboreze cu producătorii de 
coloranţii naturali, deoarece este dificil a formula 
propuneri generale cu privire la substituirea 
coloranţilor sintetici cu cei naturali pentru a obţine 
produse alimentare funcţionale.  

 
 

5. MULŢUMIRI 
 
Această lucrare a fost sprijinită prin 

intermediul proiectului 16.80013.5107.22/Ro 
“Substituirea aditivilor alimentari sintetici cu 
componenţi bioactivi extraşi din resursele naturale 
regenerabile”, finanţată de Guvernul Republicii 
Moldova. 

 
 

Bibliografie 
 

1. Block, G., Patterson, B., Subar, A. Fruit, 
vegetables and cancer prevention: A review of the 
epidemiological evidence. Nutrition Cancer 18:29. 
1992. 
2. Guidelines on approaches to the replacement of 
Tartrazine, Allura Red, Ponceau 4R, Quinoline 
Yellow, Sunset Yellow and Carmoisine in food and 
beverages. Food Standards Agency. 
3. Regulamentul (CE) Nr. 1333/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 16 
decembrie 2008 privind aditivi alimentari. Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, 31.12.2008.  
4. Banu, C. (coordonator) Aplicaţii ale aditivilor şi 
ingredientelor în industria alimentară. Ed. ASAB, 
Bucureşti: 21-48. 2010. 
5. Salskov-Iversen, A. Industry requirements and 
trends in food colour., Presentation given at the 
Innovations in Food Colour Europe 31st March, 
Kingsway Hall Hotel, London WC2B UK. 2009. 
6. Marquez, U., Sinnecker, P. Chlorophylls in 
Foods: Sources and Stability, 193-213, In: Socaciu 
C, Food colourants: Chemical and Functional 
Properties, CRC Press. 2007. 
7. Roenfeldt Nielson S., Holst S. Developments in 
natural colourings, 331-350, In: MacDougall D, 
Colour in Food; Improving Quality, Woodhead 
Publishing Limited. 2002. 
8. Hendry, G. A. F. Chlorophylls and chlorophyll 
derivatives., 132-155, In: Hendry, G. A. F. and 
Houghton J.D, Natural Food Colourants, 2nd, 
Blackie Publishing. 1996. 



                                     Utilizarea coloranţilor naturali în industria alimentară                                        35 
 

9. Francis, F. Carotenoids as food colorants, 
Cereal Foods World, 45(5): 198-203. 2000.   
10. Francis, F. Food colourings. In: MacDougall 
D, Colour in Food: improving quality, Woodhead 
Publishing Limited: 297-331. 2000. 
11. Mortensen, A. Carotenoids and other pigments 
as natural colourants, Pure and Applied Chemistry, 
78(8): 1477-1491. 2006. 
12. Danzig, L. Colour me Tomato. International 
Food Ingredients, 1: 42-43. 2004. 
13. Kendrick, A. Lycopene- Formulations to take 
the pigment from the tomato to table., Presentation 
given at the Innovations in Food Colour Europe 
31st March, Kigsway Hall Hotel, London WC2B 
UK. 2009. 
14. Jaclyn Shipp, El-Sayed M. Abdel-Aal. Food 
Applications and Physiological Effects of 
Anthocyanins as Functional Food Ingredients, The 
Open Food Science Journal 4: 7-22. 2010 
15. Mazza, G. Anthocyanins and heart health. Ann. 
Ist. Super Sanita. 43: 369-374. 2007. 
16. Schemske, D., Bradshaw, H. Pollinator 
preference and the evolution of floral traits in 
monkeyflowers (Mimulus). Proceedings of the 
National Academy of Sciences. USA 96: 11910-
11915. 1999. 
17. Klingenberg, A., Martin, P. Nature’s 
kaleidoscope of colour, Functional Foods & 
Nutraceuticals, March: 40-41. 2004. 
18. Artes, F. Analysing changes in fruit pigments, 
In: MacDougall D, Colour in fruit; improving 
quality, Woodhouse Publishing Limited, p. 248-282. 
2002. 
19. Baerle, A. Studiu privind separarea şi 
stabilizarea coloranţilor din Aronia Melanocarpa. 
Teza de doctor în ştiinţe chimice, Chişinău. 2006. 
20. Caldare, V. Elaborarea tehnologiei de 
producere de antociane bazată pe procesele baro-
membranice. Teza de doctor în ştiinţe tehnice, 
Chişinău. 2006. 
21. Christiansen, C. Natural red coloring, Fruit 
Processing, 15(3): 136-138. 2005. 
22. Bridle, P. Anthocyanins as natural food colours 
- selected aspects. Food Chemistry 58(1, 2): 103-
109. 1997. 
23. Jing, P., Noriega, V., Schwartz, S. et al. Effects 
of growing conditions on purple corncob (Zea mays 
L.) anthocyanins, Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 55(21): 8625-8629. 2007. 
24. Awika, J., Rooney, L., Waniska, R. 
Anthocyanins from black sorghum and their 
antioxidant properties, Food Chemistry, 90(1-2): 
293-301. 2004. 
25. www.ddwilliamson.com 

26. Castellar, M., Obón, J., Fernández-López, J. 
The isolation and properties of a concentrated red-
purple betacyanin food colourant from Opuntia 
stricta fruits, Journal of the Science of Food and 
Agriculture, 86(1): 122-128. 2006. 
27. Herbach, K. M. et al. Impact of thermal 
treatment on color and pigment pattern of red beet 
(Beta vulgaris L.) preparations. Journal of Food 
Science 69(6): 491-498. 2004. 
28. Henry, B. S. Natural Food Colors, 39-78, In: 
Hendry, G. A. F. and Houghton J.D, Natural Food 
Colourants, Blackie Publishing. 1992. 
29. Malien-Aubert, C., Dangles, O., Amiot, M. 
Colour stability of commercial anthocyanin-based 
extracts in relation to the phenolic composition. 
Protective effects by intra-and intermolecular 
copigmentation, Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 49(1): 170-176. 2001.   
30. Herbach, K., Stintzing, F., Reinhold, C. 
Betalain stability and degradation - structural and 
chromatic. Aspects, Journal of Food Science 71(4): 
41-50. 2006. 
31. Herbach, K. M., Maier, C., Stintzing, F. et al. 
Effects of processing and storage on juice colour 
and betacyanin stability of purple pitaya juice, 
European Food Research and Technology, 224(5) 
649-658. 2007. 
32. Delgado-Vargas, F. Natural pigments: 
carotenoids, anthocyanins, and betalains - 
characteristics, biosynthesis, processing, and 
stability, Critical Reviews in Food Science and 
Nutrition, 40(30): 173-289. 2000. 
33. Manzocco, L., Kravina, G., Calligaris, S. et al. 
Shelf life modelling of photosensitive food: the case 
of colored beverages, Journal of Agricultural and 
Food Chemistry, 56(13): 5158-5164. 2008. 
34. Tolliday The growth of natural colours in Nestlé 
confectionery, presented at Innovation in Natural 
Colour 2010 Conference, London 25th February. 
2010. 
35. Martinez-Inchausti, A. Clean Labels, A Retail 
Perspective, presented at BCCC Technology 
Conference 26-27th March in Stratford upon-Avon. 
2009.   
36. Lampe, T. Colours to bring life to beverage 
products, Food Ingredients and Analysis 
International, 24(2): 18, 20-21. 2003. 
 
 
 
 
 
 
 

Recomandat spre publicare: 24.05.2017. 

http://www.ddwilliamson.com/


36                             Aplicarea laboratoarelor virtuale în instruirea interactivă la chimie 
 

 
APLICAREA LABORATOARELOR VIRTUALE ÎN INSTRUIREA 

INTERCATIVĂ LA CHIMIE  
 

Iurie Subotin, dr., conf.univ.  
Universitatea Tehnică a Moldovei 

 
 

INTRODUCERE 
 

Tehnologiile informaționale contemporane pot 
și sunt utilizate pentru dezvoltarea procesului activ 
de instruire. Drept exemplu de infiltrare a tehnicii 
digitale în procesul de instruire servesc laboratoarele 
virtuale, ce modelează comportamentul diferitor 
obiecte din lumea reală într-un sistem de instruire 
computerizat și permit persoanelor instruite de a 
obține cunoștințe și competențe în domeniul chimiei. 

 
 

1. CREAREA ŞI PRINCIPIILE DE 
FUNCŢIONARE A 

LABORATOARELOR VIRTUALE LA 
CHIMIE 

 
Avantajele principale în utilizarea 

laboratoarelor virtuale sunt următoarele: 
o Pregătirea persoanelor instruite către 

realizarea experimentului în condiţii reale şi anume 
 crearea unor abilităţi de utilizare a 

ustensilelor şi utilajelor 
 dezvoltarea spiritului de observaţie,  

stabilirea scopului, planificarea experimentului, de a 
propune concluzii; 

 dezvoltarea abilităţilor de a transpune o 
problemă reală în condiţii model şi invers, selectarea 
unor căi optime de realizare a experimentului; 

 dezvoltarea abilităţilor de prezentare 
grafică a lucrării. 

o Lucrările practice şi de laborator virtuale 
permit realizarea activităţilor în cazul învăţământului 
la distanţă.  Învăţământul la distanță este atractiv, în 
special, pentru populația aptă de muncă, fiind 
conceput şi adaptat în funcție de cerințele 
profesionale, sociale şi educaționale, reflectate de 
piața muncii. Transformarea conținutului educațional 
într-o formă electronică îl face disponibil oricui, 
oriunde şi oricând şi nu impune constrângeri de 
timp, spațiu şi ritm de studiu și creează oportunități 
de formare profesională pe parcursul întregii vieți [1, 
2, 3]. 

o Realizarea experimentelor imposibile de 
realizat (din anumite motive) în laboratoarele 
chimice. 

o Viteza decurgerii experimentului, 
economisirea reagenţilor. 

o Intensificarea interesului către cunoaştere.  
S-a stabilit, că modelele computerizate ale 
laboratoarelor chimic stimulează persoanele instruite 
către experimentare. 

Totodată, este necesar de menţionat, că 
proiectarea şi realizarea unui mediu informaţional-
educativ orientat spre o instruire activă nu poate 
completamente înlocui experimentul chimic real şi, 
plus la aceasta, necesită un consum enorm financiar 
şi de timp. Utilizarea tehnologiilor digitale în 
procesul de instruire permit profesorului mai 
profund să-şi realizeze obiectivele în domeniul 
instruirii. 

În procesul creării laboratoarelor virtuale pot 
fi utilizate diferite abordări. Laboratoarele virtuale 
pot fi clasificate în funcţie de modul livrării 
contentului educaţional. Produsul poate fi livrat 
persoanelor interesate pe CD-discuri sau plasate pe 
diferite site-uri educaţionale în Internet, ceea ce 
impune asupra produsului digital un şir de restricţii. 
Evident, pentru livrarea şi prezentarea produsului 
prin Internet prin canalele lui informaţionale limitate 
este mai convenabilă grafica bidimensională. 
Livrarea produsului pe CD-discuri nu necesită 
economisirea traficului şi resurselor, din care cauză 
poate fi folosită grafica tridimensională şi animaţia 
[4]. Menţionam, că prezentarea produsului în format 
tridimensional (animaţia, video) permite de a obţine 
o calitate şi grad de realism mult mai înalt a 
procesului de vizualizare a informaţiei. După modul 
de vizualizare deosebim laboratoare chimice virtuale 
bidimensionale, tridimensionale şi animaţie. În afară 
de aceasta, laboratoarele virtuale se împart în două 
categorii în funcţie de modul de prezentare a 
cunoştinţelor [5, 6].  

Majoritatea laboratoarelor virtuale se bazează 
pe prezentarea informaţiei sub formă de experimente 
programate din timp şi nu permit persoanei instruite 
de a „derapa” de la scenariul preconizat. 

O altă abordare constă în posibilitatea 
persoanelor instruite de a realiza orice experimente, 
nu doar cele preconizate de scenariu. Aceasta se 
realizează prin utilizarea modelelor matematice, ce 
permit de a prevedea rezultatul oricărui experiment



                             Aplicarea laboratoarelor virtuale în instruirea interactivă la chimie                                  37 
 

şi corespunzător de a prezenta vizualizarea acestora. 
La momentul actual astfel de modele sunt posibile 
doar pentru un număr limitat de experienţe. 

 
 

2. LABORATORUL VIRTUAL – 
MIJLOC DE INTENSIFICARE A 
PROCESULUI DE STUDIERE A 

CHIMIEI 
 

Realizarea experimentului în laboratoare 
chimice virtuale poate servi drept una din temeliile 
de formare a competenţelor în procesul studierii 
chimiei la diferite trepte de învățământ. Cerințele 
înaintate către instituțiile de învățământ prevăd 
utilizarea mai insistentă și activă în procesul 
instructiv a unor forme și modalități interactive de  
decurgere a studiilor, de asemenea și simulări 
computerizate, combinate cu activitatea de sine 
stătătoare cu scopul formării și dezvoltării unor 
competențe profesionale la persoanele instruite. 

În domeniul analizat pot fi evidențiate un șir 
de portaluri ce permit realizarea experimentului 
virtual chimic atât în limba engleză:  
 Virtual Chemistry Laboratory Merlot II 

(https://www.merlot.org) 
 Virtual Chemistry 

(http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/) 
 Virtual Labs (http://www.vlab.co.in) 
 http://www.advancedelearning.com 

cât și în limba română: 
 https://sites.google.com/site/chimiecdsstoic

adaniel/laborator-virtual/ 
 http://imake.lefo.ro/~laurentiu.bulgaru/ael/c

ho/alcani_laborator_virtual 
 http://www.advancedelearning.com  

și rusă: 
 VirtualLab (http://www.virtulab.net) 
 Laboratoriya sistem mul’timediya PGTU 

(http://www.mmlab.ru) 
 Edinaya kollektziya tzifrovyx 

obrazovatel’nyx resursov (http://school-
collection.edu.ru) [7-15]. 

Lista enumerată, evident nu este completă și 
va fi completată continuu de instituțiile și persoanele 
cointeresate în dezvoltarea acestui proiect. 
Laboratoarele virtuale în mod sigur își ocupă locul 
sau în practica de instruire a chimiei și disciplinelor 
înrudite. Este necesar de menționat, că fundamentul 
metodologic al formării și aplicării lucrărilor de 
laborator virtuale se află într-un proces continuu de 
perfecționare. 

Vom încerca să analizăm două resurse: unul 
realizat de laboratorul sistemelor multimedia a 
Universităţii de Stat Mari (Federaţia Rusă) şi Virtual 
Chemistry Laboratory (Carnegie University, SUA) 
Mellon. 

Produsul virtual ”Virtual’naya ximicheskaya 
laboratoriya dlya 8-11 klassov” (http://mmlab.ru) 
include peste 100 experienţe virtuale la chimie din 
programa şcolii medii. O mare atenţie este acordată 
tehnicii securităţii în laboratorul de chimie. 
Experienţele chimice se realizează nemijlocit pe 
ecranul monitorului – se ilustrează laboratorul cu 
utilaje, ustensilele şi reagenţii necesari (stative, 
eprubete, pahare şi baloane chimice, etc.) Pentru a 
evita aglomerarea celor menţionate pe în spaţiul 
virtual, persoanelor instruite se propune doar setul de 
ustensile şi reagenţi necesari pentru realizarea 
experimentului concret. 

Conţinutul este structurat pe domenii concrete, 
ce permite orientarea uşurată pentru persoanele 
instruite. 

 

 
 

Figura 1. Domeniile experimentale propuse pentru 
instruire. 

 

Experiențele chimice concrete se realizează 
prin intermediul animaţiilor tridimensionale, ceea ce 
permite efectuarea experimentului virtual analog 
celui din laboratorul chimic real.  

 

 
 

Figura 2. Aspectul grafic al laboratorului virtual. 

http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/
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Persoana instruită poate să „construiască” diferite 
instalaţii chimice din componenţii propuşi şi, pas cu pas, 
să efectueze experimentul virtual. 

 

 
 

Figura 3. Mostre de ustensile şi reagenţi propuse de 
laboratorul virtual. 

 

Autorii programului au permis posibilitatea 
efectuării măsurărilor necesare, utilizând instrumente 
de măsurare. În procesul efectuării experimentului 
persoanele instruite pot face notiţe în „Registrul de 
laborator”, stoca imagini, obţinute de aparatul de 
fotografiat virtual, interpreta  datele obţinute în 
procesul experimentului. 

 

  
 

Figura 4. Aspectul grafic al „Registrului de 
laborator”. 

 

Instrumentul specializat „Mărire” serveşte 
pentru vizionarea mai detaliată a după decurgerea 
experimentului chimic. 

Programa verifică fiecare acţiune a elevului, îl 
ghidează prin toate etapele, necesare pentru 
realizarea cu succes a experimentului. Cu acest scop 
se utilizează un personaj animat „Chimistul”, care 
intervine prin comentariile şi necesare în formă 
textuală şi auditivă.  

Pentru comoditatea notării ecuațiilor şi 
formulelor chimice „Registrul de laborator” se 

propune un instrument specializat „Redactorul 
formulelor chimice”. 

 

 
 

Figura 5. Aspectul grafic al instrumentului 
specializat „Mărire”. 

 

 

 
 

Figura 6. Aspectul grafic al instrumentului 
specializat „Redactorul formulelor chimice”. 

 
În efectuării lucrărilor de laborator elevii 

vizionează fragmentelor video  a experienţelor 
chimice reale.  

Una din componentele acestei programe este 
şi „Constructorul de molecule”, care permite de a 
obţine  modele tridimensionale ale moleculelor 
compuşilor organici şi anorganici.  

De asemenea, el permite nişte modele 
dinamice tridimensionale colorate, vizualizarea 
orbitalilor atomici şi efectelor electronice, ceea ce 
esenţial măreşte sfera de utilizare a modelelor 
moleculelor în procesul instruirii chimiei. 

Compartimentul „Rezolvarea problemelor” 
permite organizarea lucrului de sine stătător al 
elevilor, în procesul căruia se for „şlefui” 
aptitudinile şi abilităţile corespunzătoare. 

Resursa educaţională propusă de Virtual 
Chemistry Laboratory, elaborat de Carnegie Mellon 



                             Aplicarea laboratoarelor virtuale în instruirea interactivă la chimie                                  39 
 

 
 

Figura 7. Aspectul grafic al instrumentului 
„Constructorul de moleculelor (1)”. 

 

 
 

Figura 8. Aspectul grafic al instrumentului 
„Constructorul de moleculelor (2)”. 

 

 
 

Figura 9. Aspectul grafic al compartimentului 
„Rezolvarea problemelor”. 

 
University se află în acces liber 
(http://chemcollective.org) şi vizual reprezintă 
modele bidimensionale, iar realizarea experimentului 
chimic se pe modele matematice. Acest laborator 
bazează virtual permite elevilor şi studenţilor de a 
efectua practic orice experiment, nefiind limitaţi de 
un scenariu oarecare. La dispoziţie se află câteva 

rafturi cu reagenţi, veselă chimică, utilaje şi ustensile 
adiţionale. Pe o diagramă este posibilă vizualizarea 
compoziţiei calitative a amestecului reactant, 
substanţei sintetizate, se fixează temperatura 
mediului reactant. 

 

 
 

Figura 10. Aspectul grafic al laboratorului virtual. 
 

Celelalte produse ale acestui proiect prezintă 
nişte proiecte consacrate anumitor teme ce se referă 
la astfel de compartimente a chimiei, precum 
stechiometria, termochimia, teoria acido-bazică, 
chimia analitică, etc: 

- Identifying an Unknown Liquid from its 
Density http://chemcollective.org/activities/vlab/69  

- Predicting DNA Concentration 
http://chemcollective.org/vlab/81  

- Coffee Problem http://chemcollective.org/ 
vlab/91  

- Cobalt Chloride and  Le Chatlier’s Principle 
http://chemcollective.org /vlab/85  

- Standardization of NaOH with a KHP 
solution: Acid Base Titration. 
http://chemcollective.org 

- Creating a Buffer Solution 
http://chemcollective.org 
 
 

3.CONCLUZII 
 
Utilizarea laboratoarelor virtuale la chimie 

permite profesorului de a simplifica vizualizarea 
materialului studiat, în special la explicarea 
noţiunilor fundamentale în chimie (atom, moleculă, 
legătura chimică, electronegativitatea, etc.), 
prezentarea decurgerii reacțiilor chimice cu 
participarea compuşilor toxici (halogenii, 
hidrogenul sulfurat), experienţelor chimice ce 
decurg o perioadă mare de timp (hidroliza 
celulozei), etc. Toate cele menţionate duc la 
sporirea interesului elevilor şi studenţilor şi ca 
urmare, la îmbunătățirea calităţii cunoştinţelor şi 
abilităţilor scontate. 
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În pofida tuturor aspectelor pozitive expuse 
anterior, principalul neajuns al laboratorului virtual 
este „virtualitatea” lui, adică lipsa nemijlocită a 
contactului dintre elev/student cu obiectul de 
cercetare a chimiei – substanţa, ce posedă un 
complex de proprietăţi şi caracteristici. Experienţa 
utilizării laboratoarelor virtuale la efectuarea 
lucrărilor practice la chimie a elucidat, că optim 
este combinarea experimentului real şi celui virtual, 
în care modelul computerizat de studiere a 
procesului analizat posedă o funcţie auxiliară în 
pregătirea persoanei instruite către laboratorul real. 
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GENERALITĂŢI 
 

Necesitatea căutării metodelor şi procedurilor 
noi de prelucrare a materialelor este dictată de 
tendinţa lărgirii posibilităţilor tehnologului în 
alegerea soluţiilor tehnologice optime. Prelucrarea 
fizico-chimică a materialelor este un grup de 
metode, proceduri şi tehnologii de prelucrare a 
materialelor, care nu sunt bazate pe solicitarea 
mecanică a semifabricatului şi conceput pentru 
rezolvarea celor mai dificile probleme tehnologice. 
Astfel, metodele fizico-chimice de prelucrare sunt 
baza elaborării tehnologiilor scientointensive, 
deseori unicale, care în ansamblu cu prelucrarea 
tradiţională prin aşchiere, asigură industria 
constructoare de maşini cu scule în stare să 
soluţioneze practic orice problemă de producere. 

 
 

1. ASPECTE TEHNOLOGICE ALE 
PRELUCRĂRII PRIN 
ELECTROEROZIUNE 

 
Prelucrarea prin electroeroziune [1, 2]constă 

în dislocarea de materie din două obiecte prin 
topirea şi vaporizarea unor zone mici de metal prin 
impulsuri de energie electrică, declanşate periodic 
de generatoare speciale. Prelucrarea are loc într-un 
mediu lichid şi forţele hidrodinamice care se 
dezvoltă în spaţiul inter-electrozi în momentul 
descărcării împing cantitatea topită de metal din 
zona prelucrării. Astfel electrodul poate să erodeze 
treptat metal din piesa legată cu polul la care se 
degajă mai multă căldură. În prelucrarea 
materialelor prin electroeroziune, fenomenul 
distructiv este optimizat şi controlat prin feedback. 

Prin metoda de electroeroziune se pot prelucra 
piese de formă complexă, de exemplu, locaşurile 
ştanţelor şi formelor de presare, găurile de formă 
necilindrică etc. De obicei, metodele de 
electroeroziune se utilizează în principal pentru 
prelucrări de precizie ale suprafeţelor spaţiale 
complexe. 

Productivitatea prelucrării prin electroero-
ziune şi rugozitatea suprafeţei depind de energia, 
durata şi frecvenţa impulsurilor comunicate sculei-

electrod. La sporirea energiei impulsului unitar, 
creşte cantitatea de metal înlăturată şi, implicit, 
creşte dimensiunea cavităţii formate, deci şi 
rugozitatea suprafeţei. În funcţie de regimul de 
prelucrare, se pot obţine rugozităţi de diferite 
dimensiuni, care definesc calitatea suprafeţei 
prelucrate. 

Referindu-ne la prelucrarea danturilor roţilor 
dinţate cu precizie şi calitate înaltă a suprafeţelor, 
este necesar ca la elaborarea procedeului să se ţină 
cont de anumite aspecte ale interacţiunii electrod – 
piesă. 

 
 

2. ELABORAREA SCULEI – 
ELECTROD MASIV ŞI PROCEDEU 

DE RALIZARE A EI 
 
Roata dinţată – sculă cu profil curbiliniu, 

descris în secţiune normală de ecuaţiile parametrice: 
 

 

 

 

m m m
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m m m
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1

m
D E

1

X cos R cos Y sin ;
Z Z
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coordonata m  se modifică cu valoarea  i   şi 
este descris de ecuaţia parametrică modificată: 

   m m m
E D E i

1 1

X cos R cos Y sin ,
Z Z

              
 

unde:  i   este valoarea modificării profilului 
dinţilor roţii dinţate – sculă 

   i
i

1
a 1 ,

cos


 
 

    
 

 



42                   Utilizarea tehnologiilor neconvenţionale la prelucrarea roţilor dinţate precesionale                      
 

 

unde:  a 0,08 0,76 mm   – valoarea interstiţiului 
la prelucrarea cu roata dinţată – sculă prin eroziune 
electrochimică a matriţelor, 

 
m m
i 1 i

i m m
i 1 i

arctg
 

 
 









 – unghiul dintre tangenta 

dusă la punctul considerat al profilului dintelui roţii 
dinţate – sculă şi direcţia de avans la prelucrarea ei. 

Conform procedeului de prelucrare a roţii 
dinţate – sculă cu profil convex – concav al dinţilor, 
care include efectuarea cu scula a unor mişcări 
coordonate în raport cu sistemele de coordonate 
mobil (

1 1 1X , Y , Z ) şi imobil ( X , Y , Z ), originea 
cărora coincide cu centrul mişcării de precesie, şi 
este legată cu partea imobilă cu ajutorul unui 
mecanism de legătură sculei i se comunică 
deplasare suplimentară faţă de coordonatele 1X  şi 

1Y , generată de cama mecanismului de legătură şi 
stabilită de ecuaţiile parametrice: 

 
* m
CX 0 ;  * m m

C CY Y ( i ) ;    * m m
C CZ Z ,  

unde: 1
i( ) a 1 ,

cos ( )i


 
 

    
 

 

iar traiectoria modificată a centrului D  al sculei 
este descrisă de ecuaţiile: 
 

 

 

* m * m * m
D C C

* m * m * m 2 2
D C C

* m * m 2 2 * m
D C C

X sin sin Y sin Z 1 cos cos ;

Y Y cos Z sin cos cos sin ;

Z Y sin cos cos sin Z cos .

   

    

    

     
     

   

 

 
Roţile dinţate – scule cu profil convex – 

concav al dinţilor asigură prelucrarea matriţelor 
formelor de turnare a roţilor dinţate din mase 
plastice cu precizie înaltă a profilului dinţilor roţilor 
dinţate şi diferiţi parametri geometrici. 

Roata dinţată – sculă (fig. 1) include coroana 
danturată 1 cu dinţi curbilinii 2, profilul cărora (fig. 
2) este descris de ecuaţiile parametrice: 

 

1

2  
Figura 1. Roata dinţată sculă. 1 – coroana 

danturată; 2 – dinţi curbilinii. 

Profilul modificat
al dintilor rotii
dintate-scula

Profilul nemodificat
al dintilor matritei

i

2  
Figura 2. Modificarea profilului dinţilor. 
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*m m m
E D E

1 1

m
D E

X cos R cos Y sin i( );
Z Z

X sin sin R cos Y sin cos
Z Z

R sin Z cos ,

     

      

   

        

        

     

 

unde: 

   

 

1 2

2 2

1

1 2

2 2

1 1

sin tg cos tg ;
Z

cos cos cos tg .
Z Z

      

    

 
      

 

 
    

 

 

m
EX  , m

EY  , m
EZ  , – proiecţiile punctului mE  pe 

planul transversal al dinţilor; 
DR  – distanţa de la centrul de curbură a 

dintelui în arc de cerc până la centrul de precesie; 
1Z  – numărul dinţilor roţii dinţate – sculă cu 

profil convex – concav; 
  – unghiul de nutaţie; 
  – unghiul de conicitate a sculei (pietrei de 

rectificat) pentru prelucrarea roţii dinţate – sculă; 
  – unghiul axoidei conice; 

i( )  – valoarea modificării profilului 
dinţilor roţii dinţate – scule. 

Pentru determinarea valorii modificării 
profilului dinţilor i( )  analizăm schemele (fig. 3 
şi 4). 
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Figura 3. Schema determinării valorii modificării 

profilului dinţilor. 
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 Din fig. 3 şi 4 se obţine: 
 

m m
Si Pi

m m
Si Pi

PM ;

SM ,

 

 

 

 
   (1) 

iar 
i

i

PM PS sin ;

SM PS cos ,







   (2) 

90
1i

i

a
PS a ,

cos
    (3) 

unde: 90a   este valoarea interstiţiului între sculă şi 
semifabricat în cazul când i 90    (punctele 
minim de jos şi maxim de sus ale dinţilor) şi se 
recomandă în limitele  a 0 ,08 0 ,76 mm  . 

După înlocuirea ecuaţiilor (3) în (2) şi (2) în 
(1) obţinem: 

 
m m
Si Pi i

m m
Si Pi

atg ;

a ,

  

 

 

 
  (4) 

 
unde valoarea unghiului i  poate fi determinat din 
relaţia: 
 

m m
Pi 1 Pi

i m m
Pi 1 Pi

arctg ,
 


 









  (5) 

 
şi este funcţie  i f  , unde   este unghiul de 
rotire a manivelei 3 (fig.5).  

Din analiza relaţiilor obţinute şi a figurilor 2 
şi 3 vom stabili relaţia pentru determinarea valorii 
modificării profilului dinţilor roţii dinţate – scule: 

 1i
i

1
i( ) a a a 1 .

cos ( )


 
 

     
 

 (6) 

 
 Analiza relaţiei arată că în cazul când 

i 0  , i 0  . În cadrul unui ciclu complet de 
precesie (pasul unui dinte) i 0   se repetă de trei 
ori: la originea lui, care corespunde unghiului 

0  , la vârful lui 180    şi la finele pasului 
360   . În intervalul 0 180    profilul 

dintelui va avea abaterea i max imă   pentru 
unghiul de angrenare i max  (fig. 4) 

Pentru modificarea profilului dinţilor roţilor 
dinţate – scule se propune schema principială de 
realizare a procedeului [3, 4] (fig. 5), în care 
semifabricatul 1 este prins de masa dispozitivului de 
realizare a procedeului, iar scula 2 (care efectuează 
mişcare de precesie, cu traiectoria mişcării corectate 
la valoarea necesară pentru compensarea erorii de 
profil a dinţilor matriţei, obţinuţi prin 
electroeroziune) primeşte mişcare precesională de la 
manivela 3, legată rigid cu axul principal al 
dispozitivului 4. Scula 2, de asemenea, este legată 
cu partea imobilă prin mecanismul de legătură 5 
căruia i se comunică microdeplasări în planul 1 1X Y  
de la cama 6 prin intermediul pârghiei 7. 
Semifabricatul se prinde de masa dispozitivului cu 
ajutorul mecanismului de prindere 8. 

La prelucrarea dinţilor matriţelor formelor de 
turnare prin electroeroziune forma dinţilor se obţine 
cu o oarecare eroare de profil. Aceasta se explică 
prin faptul că unele porţiuni ale dinţilor sunt supuse 
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Figura 4. Vederea I mărită a schemei determinării 

valorii modificării profilului dinţilor. 

Figura 5. Schema principială de realizare a 
procedeului. 
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timp mai îndelungat prelucrării, realizându-se o 
dizolvare suplimentară de material în acele zone, 
mărimea interstiţiului neavând valoare constantă pe 
întreaga suprafaţă a dintelui (fig. 3). 

Pentru obţinerea profilului real al dinţilor 
matriţelor (compensarea abaterii generate de 
dizolvarea suplimentară de material) este necesară 
modificarea profilului dinţilor roţii dinţate – sculă 
cu valoarea i . 

Pentru realizarea acestei modificări pe 
profilul dinţilor roţii dinţate – scule cu profil convex 
– concav sculei (pietrei de rectificat) i se comunică 
deplasări suplimentare faţă de coordonatele 1X  şi 

1Y , generate de cama mecanismului de legătură şi 
stabilite de ecuaţiile parametrice: 

 
* m * m m * m m
C C C C CX 0 ; Y Y i ; Z Z .      (7) 

 

Astfel traiectoria mişcării centrului mD  al 
sculei (fig. 6) se va modifica şi va fi descrisă de 
ecuaţiile: 

 

 
Figura 6. Traiectoria modificată a mişcării 

centrului mD  al sculei. 
 

 

 

* m * m * m
D C C

* m * m * m 2 2
D C C

* m * m 2 2 * m
D C C

X sin sin Y sin Z 1 cos cos ;

Y Y cos Z sin cos cos sin ;

Z Y sin cos cos sin Z cos .

   

    

    

     
     

   

(8) 

 

Cama pentru realizarea modificării va fi 
descrisă în coordonate polare r ,  . Raza r  se 
calculează conform formulei: 

 

1 2 Cr C C X ,     (9) 
 

unde: 1C  este o constantă egală cu raza camei în 
punctele CX 0 , iar 2C  este raportul dintre braţele 
pârghiei de transmitere a valorii modificării sculei. 
Coordonata CX  este funcţie de unghiul de precesie 
 . 

Ecuaţiile parametrice ale camei sunt: 
 

Ca

Ca

X r cos ;

Y r sin i ( ),


 



  
  (10) 

 

în care   este unghiul de rotaţie, i( )  – vezi (6). 
Procedeul de prelucrare a roţilor dinţate – 

scule permite lărgirea posibilităţilor tehnologice 
exprimată prin prelucrarea unei game largi de 
profile modificate ale dinţilor cu valoarea de 
modificare dictată de fiecare caz concret, funcţie de 
parametrii geometrici ai dinţilor şi valorile 
interstiţiului. 

 
 

CONCLUZII 
 
Procedeul de prelucrare a roţilor dinţate – 

scule pentru realizarea matriţelor asigură 
următoarele avantaje: 
 posibilitatea obţinerii roţilor dinţate – scule cu 

profil, care consideră particularităţile prelucrării 
ulterioare a matriţelor formelor de turnare prin 
electroeroziune; 
 precizie înaltă a suprafeţelor generatoare ale 

sculei; 
 posibilitatea realizării profilurilor dinţilor 

sculei cu forme diferite (convex – concav, în arc de 
cerc). 
 

Lucrarea a fost efectuată în cadrul 
Proiectului Naţional de Cercetări Ştiinţifice 
Fundamentale nr. 1/UT din 24.03.2017 din 
Republica Moldova. 
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INTRODUCERE 
 

Mulcirea este o serie de operațiuni 
tehnologice executate cu scopul protecției solului 
împotriva acțiunilor solare, pierderii umidității, 
apariției și dezvoltării eroziunii. De asemenea 
cultivarea plantelor sub strat de mulci are scop 
căpătarea recoltelor timpurii de legume, fructe; 
pomușoare. 

Mulciul reprezintă un strat de protecție care 
menține umiditatea și temperatura constantă a 
solului, împiedică creșterea buruienilor, 
îmbunătățește calitățile solului datorită 
descompunerii resturilor organice, reduce pericolul de 
îmbolnăvire a plantelor etc. 

Mulcirea poate fi executată în cadrul 
tehnologiei ”no till”, când solul este prelucrat fără 
răsturnarea brazdei, iar resturile vegetale de la 
culturile precedente fiind mărunțite sunt lăsate pe 
suprafața solului în calitate de material hrănitor. 
Mulcirea poate fi executată și ca tehnologie 
separată, când stratul protector se așterne pe 
suprafața solului pentru a obține roade timpurii a 
culturilor. În continuare sunt analizate mașinile pentru 
ambele tehnologii. 

 
 

1. TIPURI DE ACOPERIRI MULCH 
 

Straturile de mulci pot fi divizate în două 
categorii: mulci organic și mulci anorganic [1]. 

În calitate de mulci organic se folosesc: 
lemnul mărunțit (rumeguș), paiele, fânul, iarba 
tăiată sau frunzele uscate, compostul de gradina, acele 
de pin, scoarță de conifere, ziarele (alb/negru), 
cartonul, etc. 

În calitate de mulci anorganic se folosesc: 
pietrișul, materialele pentru acoperișuri, folia pentru 
mulcire, precum și alte materiale nețesute. Cel mai 
frecvent sunt utilizate foliile pentru mulcire care se 
deosebesc după culoare, grosime, degradabilitate 
etc. După culoare foliile pot fi: negre, transparente, 
gri, argintie/neagra. Grosimea foliei pentru mulcire 
este de 15, 20 și 30 µm. 

După alt criteriu mulciurile pot fi divizate în 
straturi decorative și straturi agricole. În calitate de 
muci decorativ se utilizează lemnul mărunțit colorat, 
scoarță de conifere și pietrișul, care de obicei, este 
folosit pentru decorarea landșaftului, lucrările fiind 

executate preponderent manual. Pentru straturile 
agricole cel mai des se utilizează foliile pentru 
mulcire, lucrările fiind executate mecanizat. 

 
2. MAȘINI UTILIZATE PENTRU 

LUCRĂRILE DE MULCIRE 
 

Convențional mașinile pentru lucrările de 
mulcire pot fi divizate la fel ca și tipurile de mulci 
în două categorii:  

– mașini pentru lucrări cu mulciuri organice; 
– mașini pentru lucrări cu mulciuri anorganice. 
Dezvoltând în continuare categorisirea 

acestor mașini aducem clasificarea și descrierea 
fiecărui grup în parte. 

 

2.1. Mașini pentru lucrări cu mulciuri 
organice 

 

Tehnologia cultivării plantelor sub mulci 
organic prevede mărunțirea resturilor vegetale. Acest 
lucru poate fi executat nemijlocit în câmp de o serie de 
mașini clasice cum ar fi: grapele cu discuri, 
dezmiriștitoarele, mărunțitoarele pentru resturi 
vegetale (paie, tulpini de porumb, tulpini de floarea 
soarelui). Ca exemplu de mărunțitor este prezentată 
mașina firmei cehe BEDNAR [2] din figura 1. Astfel  

 

 

 
Figura 1. Mărunțitor de resturi vegetale al firmei 

cehe BEDNAR. 
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de mașini fac parte categoriei mașinilor mobile 
tractate. 

Pentru prepararea mulcilui din ramuri, de 
obicei, se utilizează tocătoarele care asigură fracția 
necesară pentru mulci. În figura 2 este prezentat 
tocătorul firmei italiene Pezzolato, model H 880/250 
[3]. 

 
 

Figura 2. Tocatorul de crengi model H 880/250. 
 

Pentru semănatul culturilor în stratul de mulci 
se utilizează semănători cu brăzdare de tip disc, care 
deschid mai bine rigola pentru semințe în 
comparație cu brăzdarele de tip ancoră. Majoritatea 
firmelor producătoare de semănători au astfel de 
mașini. În figura 3 este prezentată semănătoarea 
firmei Kinze care execută operația de însămânțare 
în stratul de mulci organic [4]. 

 

 
 

Figura 3. Semănătoare Kinze model 3600. 
 
2.2. Mașini pentru lucrări cu mulciuri 
anorganice 
 

După cum s-a menționat mai sus cea mai 
răspândită este mulcirea cu folie. Pentru întinderea 
foliei pe sol există o varietate foarte mare de mașini, 
care se deosebesc una de alta prin complexitate, 
construcție și amplasarea diferită a organelor de 
lucru. Majoritatea mașinilor de acest gen 
funcționează după principiul prezentat în figura 4. 

Mașinile pentru mulcire cu folie sunt 
compuse și funcționează în felul următor: pe cadrul 

mașinii 2 sunt montate bilonatorul 1, care datorită 
formei sale formează din solul afânat preventiv 
biloane cu lățimea b și înălțimea h (figura 4 
secțiunea A–A), ruloul de folie este montat pe o 
osie 3 în partea superioară a mașini. Pentru a fi 
întinsă, folia trece pe sub tamburul 4 de unde mai 
departe este așezată pe părțile laterale ale bilonului 
de către părțile tronconice ale tamburului 5 (figura 4 
secțiunea B–B), roțile 6 tasează marginea peliculei 
(figura 4 secțiunea C–C) care în continuare este 
acoperită cu sol de către trupițele 7 (figura 4 
secțiunea D–D). 

 

 
Figura 4. Schema funcțională a mașinii pentru 

mulcire cu folie 
 

2.3. Organe de lucru a mașinilor de 
mulcire cu folie 

 
Unele mașini pentru mulcire cu folie nu 

formează biloane, de aceea în locul bilonatorului 
simetric sunt montate trupițe, sau discuri sferice 
concave care formează rigole, unde în continuare 
nimerește marginea peliculei și este acoperită cu 
sol. 
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Tamburul de tasare poate fi înlocuit cu o osie 
de diametru mic, care trebuie să fie dotat cu un 
sistem ce asigură întinderea peliculei. 

La mașinile, care nu formează biloane, 
tamburul cu părți tronconice lipsește totalmente. 

Pentru acoperirea marginilor peliculei cu sol 
se utilizează două trupițe – una de stânga și alta de 
dreapta – pentru a asigura răsturnarea solului spre 
centru. La unele mașini în loc de trupițe se folosesc 
discuri sferice concave, care datorită poziționării, la 
fel orientează solul spre centru. 

În cazul când sub stratul de folie se introduc 
sisteme de irigare mașinile sunt dotate cu tambur 
pentru bandă de irigare prin picurare (fig. 5, a) 
(tuburile de irigare prin picurare au pereții cu 
grosimea de la 0,1 pînă la 2,0 mm, au forma 
cilindrică, banda de irigare are grosimea pereților de 
la 0,125 pînă la 0,375 mm se livrează în rulouri și 
este turtită). Sub același rînd de folie pot fi 
introduse una sau două benzi de irigare în 
dependență de cultură și distanța dintre rânduri (fig. 
5, b). 

 
a 

 
b 

Figura 5. Tambur pentru bandă de irigare prin 
picurare (a) și exemplu de amplasarea benzii sub 

stratul de folie (b) 
 

Rulourile de folie pot fi inițial perforate, sau 
perforarea se face după amplasarea ei pe sol. În cel 
de al doilea caz perforarea se executată cu ajutorul 
perforatoarelor, care pot fi montate pe mașinile 
pentru mulcire cu folie (fig. 6, a, b), sau pot fi 

echipamente separate pentru perforarea peliculei 
(fig. 6, c). Perforatoarele prezintă din sine niște roți 
cu ace sau conuri, amplasate uniform pe cilindrul 
exterior. Mărimea găurilor și distanța dintre ele este 
determinată de plantele cultivate. 

 
a 

 
b 

 
 c 

Figura 6. Perforatoare montate pe mașina pentru 
mulcire cu folie (a, b) și perforator de folie ca 

echipament separat (c). 
 

Odată cu operația de mulcire cu folie pot fi 
executate și operațiile de semănat sau plantat a 
culturilor. În cazul plantării răsadurilor se utilizează 
mașini speciale pentru plantat. În cazul semănării 
pot fi utilizate mașini separate care execută operația 
de introducere a semințelor după ce folia a fost 
întinsă (fig. 7, a) [5], sau mașini cu secții de 
semănat pentru câteva rânduri, care se montează pe 
mașinile pentru mulcire cu folie (fig. 7, b) [6]. Este  

 

a    
 

b  
Figura 7. Semănătoare rotativă (a), secții de 

însămânțare montate pe mașina complexă pentru 
mulcire cu folie (b). 
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evident că în acest scop nu pot fi folosite secții ale 
semănătoarelor clasice, care formează și introduc 
semințele în rigolă. Pentru semănatul culturilor se 
utilizează semănătoare rotative sau secții ale 
acestora, care execută perforarea foliei și inserarea 
semințelor în sol sub stratul de mulci-folie. În R. 
Moldova la Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova și la Universitatea Tehnică a Moldovei au 
fost propuse mai multe construcții originale de 
semănători rotative care ar putea fi utilizate în 
cadrul tehnologiilor de cultivare a plantelor sub strat 
de mulci-folie [7, 8]. Construcțiile prevăd inserarea 
semințelor în sol cu ajutorul unor ace, amplasate 
echidistant pe perimetrul exterior a unui tambur. 
Exemple ale acestor construcții sunt prezentate în 
figura 8. 

 
a. 

 
b. 

Figura 8. Semănători rotative elaborate la 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova (a) 

și Universitatea Tehnică a Moldovei (b). 
 

Unul din dezavantajele cultivării plantelor 
sub folie este necesitatea strângerii foliei la sfârșitul 
perioadei vegetative a plantelor sau la reînnoirea 

terenurilor. Operația de strângere a foliei se execută 
cu mașini pentru strânsul foliei de mulcire. Exemplu 
a unei astfel de mașini este prezentat în figura 9. 

 
 

Figura 9. Mașină pentru strânsul foliei de mulcire. 
 
 

CONCLUZII 
 

Din varietatea mare de echipamente pentru 
mulcire, alegerea trebuie făcută în dependență de 
cultura, starea terenului, bugetul inițial disponibil etc. 

În R. Moldova sunt firme care produc folie 
pentru mulcire (compania ”Sanin”), precum și 
firme care comercializează echipamente agricole 
pentru mulcire (SC AGRODOR). Din păcate 
nimeni nu se ocupă cu producerea mașinilor sau 
echipamentelor pentru mulcire, care sunt simple din 
punct de vedere constructiv și ieftine în fabricație. 
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ANALIZA NIVELULUI DE VIBRAȚII ȘI ZGOMOT ÎN 
TRANSMISIILE PLANETARE PRECESIONALE CINEMATICE 

 
Iulian  Malcoci, dr. conf. univ.,  Ion  Bodnariuc, dr. conf. univ. 

Universitatea Tehnică a Moldovei 
 
 

1. NIVELURI ADMISIBILE DE 
VIBRAȚII ȘI ZGOMOT LA MAȘINILE 

ȘI UTILAJELE INDUSTRIALE 
 

Vibrațiile și zgomotul care apar în 
funcționarea mașinilor și utilajelor din diferite 
sectoare de producție pot determina o 
diminuare a fiabilității acestora prin 
introducerea unor solicitări dinamice 
(suprasarcini), având drept urmare scăderea 
calității proceselor tehnologice de prelucrare, 
precum și influențe dăunătoare asupra 
organismului uman și  a construcțiilor de 
diferite tipuri. Stabilirea în aceste cazuri a unor 
niveluri de vibrații admisibile este o operație 
destul de dificilă deoarece trebuie considerați o 
mulțime de factori: aspectul fizic al vibrațiilor, 
diversitatea de amplitudini și spectre de 
frecvențe și direcții de acțiune, durata de 
acțiune etc. 

Metoda de detecție a defectelor prin 
compararea valorilor RMS ale vitezei 
vibrațiilor cu valori măsurate anterior sau cu 
standardele stabilite se utilizează în multe 
cazuri și necesită criterii de recomandare. 
Astfel, în tabelul 1 se prezintă criteriile 
recomandate de Institutul Inginerilor Germani 
„VDI Richlinien 2056”. S-a mers pe ipoteza că 
mașinile de mărime similară grupate după 
putere vor avea niveluri de vibrații similare sau 
chiar identice în cazul măsurătorilor de viteză 
în domeniul 10 Hz – 1 kHz. Astfel în Zona 
Bună (verde închis) se încadrează vibrațiile 
utilajelor noi sau corect reparate. În Zona 
Permisă (verde deschis) se încadrează utilajele 
care au o funcționare satisfăcătoare. Utilajele 
din această zonă sunt considerate acceptabile 
pentru operare pe termen lung, nemaifiind 
necesare măsuri speciale.  În Zona Acceptabilă  
(oranj) se încadrează utilajele care au o 
funcționare nesatisfăcătoare pentru operare 
continuă pe termen lung. În Zona Nepermisă 

(roșu) se încadrează utilajele care au o 
funcționare inacceptabilă, valorile vibrației sunt 
suficient de severe pentru a cauza deteriorarea 
utilajului.  

 
Tabelul 1. Limitele permise de vibrații și zgomot   
conform VDI 2056 
 

Presiunea 
acustică [dB] 

Amplitudinea 
vibrației vef 

[mm/s] 

Grupa K 
Mașini mici 
(< 15 kW) 

133 45,0 Nepermisă 
117 7,1 
113 4,5 Acceptabil 
109 2,8 
105 1,8 Permisă 
101 1,12 
97 0,71 Bună 
85 0,18 

 
 

2. CERCETAREA VIBROACUSTICĂ 
ÎN CAZUL REDUCTORULUI 
PLANETAR PRECESIONAL 

CINEMATIC 
 

Experimentele au fost efectuate pe standul 
de încercări (figura 1) în laboratorul „Mecanica 
fină” al departamentului „Bazele Proiectării 
Mașinilor” într-o cameră închisă cu podea 
rigidă. Standul experimental este alcătuit din 
masa de încercări din profil de aluminiu GUNT 
PT500.01 prevăzută cu canale în formă de T, în 
care se fixează electromotorul de curent 
continuu cu P=0,36 kW, reductorul planetar 
precesional cinematic (reductor 2K-H, cu 
raportul de transmitere i=-72,3 și momentul 
maxim de torsiune T2=2,2 Nm – cu satelit din 
plastic și T2= 8,0 Nm – cu satelit din pulbere 
metalică) și frâna electromagnetică  de tipul 
GUNT PT500.05 cu momentul maxim de 
frânare de 10Nm. Legătura dintre arborii 
reductorului cu motorul electric și 
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frâna a fost realizată prin intermediul a două 
cuplaje compensatoare cu gheare. 

După cum se observă din figura 1, 
amplitudinea vibrațiilor a fost măsurată prin 
intermediul palpatorului cu vârf ascuțit, care 
este fixat de accelerometru prin intermediul 
unui prezon. Punctele de măsurare au fost alese 
în număr de șapte: 1 – pe lagărul de rostogolire 
în plan vertical; 2 – pe lagărul de rostogolire în 
plan orizontal; 3 – pe carcasa reductorului în 
plan vertical; 4 – pe carcasa reductorului în 
plan orizontal; 5 – pe lagărul de alunecare în 
plan vertical; 6 – pe lagărul de alunecare în plan 
orizontal; 7 – pe direcție axială.  

În figura 2 sunt prezentate secvențe din 
timpul cercetării din punct de vedere al 
severității vibrațiilor pentru reductorul planetar 
precesional cinematic. Valorile obținute au fost 
comparate ulterior cu standardul german VDI 
2058 (tabelul 3.2). Măsurătorile au fost 
efectuate atât pentru mers în gol, cât și sub 
sarcină la diferite turații de lucru: 600 min-1; 
1200 min-1; 1800 min-1; 2400 min-1 și 3000 min-

1. În continuare, în tabelele 3.3-3.13 sunt 
prezentate rezultatele obținute în urma 
cercetărilor experimentale, prezentate sub 
formă tabelară și comparate cu standardul 
german VDI 2058, în care cu culoare verde 
închis și verde deschis sunt valorile Bune și 
Permise ale nivelului de vibrații, cu culoare 

oranj sunt valorile Acceptabile și cu culoare 
roșie valorile Nepermise ale nivelului de 
vibrații măsurate. 

În continuare vor fi prezentate sub formă 
tabelară rezultatele experimentale Tab. 2 -12. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Secvențe din timpul cercetărilor pe 
standul de încercări.

Figura 1. Standul experimental pentru măsurarea amplitudinii vibrațiilor. 
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Tabelul 2.  Severitatea vibrațiilor la mers în gol. 
 

Punctele  
de  

măsurare 

Amplitudinea vibrațiilor, vef în mm/s Mers 
în gol  Turația, rot/min 

600 1200 1800 2400 3000 
1 0,32 0,69 1,18 1,70 2,20  

 
 

0 Nm 

2 0,31 0,68 1,12 1,74 2,54 
3 0,21 0,52 0,85 1,21 1,67 
4 0,25 0,56 0,84 1,27 1,76 
5 0,16 0,37 0,55 0,81 1,21 
6 0,21 0,58 0,96 1,66 2,04 
7 0,2 0,38 0,53 0,83 1,09 

 
Tabelul 3.  Severitatea vibrațiilor la momentul de frânare 0,2 Nm. 

 

Punctele 
de  

măsurare 

Amplitudinea vibrațiilor, vef în mm/s  
Încărcare  Turația, rot/min 

600 1200 1800 2400 3000 
1 0,44 1,07 1,77 2,69 3,07  

 
 

0,2 Nm 

2 0,35 0,80 1,42 2,87 3,37 
3 0,25 0,59 0,99 1,58 2,00 
4 0,27 0,64 1,18 1,47 2,47 
5 0,17 0,36 0,63 0,86 1,19 
6 0,23 0,68 1,29 1,78 2,76 
7 0,16 0,41 0,56 0,83 1,03 

 
Tabelul 4.  Severitatea vibrațiilor la momentul de frânare 0,4 Nm. 

 
Punctele  

de  
măsurare 

Amplitudinea vibrațiilor, vef în mm/s  
Încărcare  Turația, rot/min 

600 1200 1800 2400 3000 
1 0,37 1,08 2,01 2,75 3,08  

 
 

0,4 Nm 

2 0,32 0,81 1,64 2,92 3,43 
3 0,20 0,58 1,15 1,85 2,33 
4 0,27 0,68 0,68 2,25 2,72 
5 0,15 0,37 0,65 0,92 1,21 
6 0,22 0,70 1,38 2,23 2,91 
7 0,19 0,45 0,87 1,06 1,36 

 
Tabelul 5.  Severitatea vibrațiilor la momentul de frânare 0,6 Nm 

 
Punctele  

de  
măsurare 

Amplitudinea vibrațiilor, vef în mm/s  
Încărcare  Turația, rot/min 

600 1200 1800 2400 3000 
1 0,42 1,07 1,82 2,75 3,49  

 
 

0,6 Nm 

2 0,31 0,77 1,18 2,09 3,13 
3 0,21 0,59 1,03 1,62 2,31 
4 0,26 0,74 0,49 1,99 2,84 
5 0,14 0,32 0,55 1,05 1,43 
6 0,30 0,92 1,16 2,28 3,06 
7 0,22 0,52 0,70 1,35 2,18 
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Tabelul 6.  Severitatea vibrațiilor la momentul de frânare 0,8 Nm. 

 
Punctele  

de  
măsurare 

Amplitudinea vibrațiilor, vef în mm/s  
Încărcare  Turația, rot/min 

600 1200 1800 2400 3000 
1 0,48 1,20 1,98 2,58 3,46  

 
 

0,8 Nm 

2 0,32 0,87 1,26 2,03 3,10 
3 0,25 0,66 1,11 1,53 2,26 
4 0,30 0,78 1,03 1,80 2,85 
5 0,13 0,38 0,59 1,09 1,43 
6 0,36 0,89 1,24 2,17 3,01 
7 0,18 0,51 0,68 1,29 1,86 

 
Tabelul 7.  Severitatea vibrațiilor la momentul de frânare 1,0 Nm. 

 
Punctele  

de  
măsurare 

Amplitudinea vibrațiilor, vef în mm/s  
Încărcare  Turația, rot/min 

600 1200 1800 2400 3000 
1 0,39 0,96 1,86 2,89 3,53  

 
 

1,0 Nm 

2 0,36 0,71 1,20 2,20 2,97 
3 0,23 0,57 1,12 1,60 2,19 
4 0,28 0,65 0,99 1,73 2,67 
5 0,15 0,30 0,61 1,07 1,43 
6 0,38 0,71 1,23 2,33 3,26 
7 0,20 0,47 0,72 1,38 2,08 

 
Tabelul 8.  Severitatea vibrațiilor la momentul de frânare 1,2 Nm. 

 
Punctele  

de  
măsurare 

Amplitudinea vibrațiilor, vef în mm/s  
Încărcare  Turația, rot/min 

600 1200 1800 2400 3000 
1 0,41 1,10 2,02 2,90 3,32  

 
 

1,2 Nm 

2 0,32 0,74 1,29 2,33 2,85 
3 0,24 0,62 1,27 1,68 1,95 
4 0,28 0,90 1,20 1,82 2,77 
5 0,15 0,32 0,60 1,09 1,30 
6 0,37 1,02 1,47 2,47 3,34 
7 0,18 0,75 0,79 1,50 2,20 

 
Tabelul  9.  Severitatea vibrațiilor la momentul de frânare 1,4 Nm. 

 
Punctele  

de  
măsurare 

Amplitudinea vibrațiilor, vef în mm/s  
Încărcare  Turația, rot/min 

600 1200 1800 2400 3000 
1 0,47 1,18 1,86 2,22 3,83  

 
 

1,4 Nm 

2 0,31 0,69 1,20 2,09 3,31 
3 0,25 0,62 1,12 1,81 2.25 
4 0,30 0,64 0,99 2,02 3,22 
5 0,16 0,34 0,61 1,11 1,47 
6 0,34 0,76 1,23 2,61 3,70 
7 0,16 0,49 0,72 1,77 2,49 
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Tabelul 10.  Severitatea vibrațiilor la momentul de frânare 1,6 Nm. 
 

Punctele  
de  

măsurare 

Amplitudinea vibrațiilor, vef în mm/s  
Încărcare  Turația, rot/min 

600 1200 1800 2400 3000 
1 0,47 1,27 1,92 2,25 3,86  

 
 

1,6 Nm 

2 0,33 0,72 1,24 2,22 3,20 
3 0,25 0,66 1,18 1,89 2,32 
4 0,31 0,72 1,08 2,11 3,16 
5 0,15 0,37 0,64 1,20 1,47 
6 0,31 1,00 1,37 2,63 3,58 
7 0,15 0,57 0,73 1,89 2,49 

 
Tabelul 11.  Severitatea vibrațiilor la momentul de frânare 1,8 Nm. 

 
Punctele  

de  
măsurare 

Amplitudinea vibrațiilor, vef în mm/s  
Încărcare  Turația, rot/min 

600 1200 1800 2400 3000 
1 0,50 1,07 1,91 3,24 4,37  

 
 

1,8 Nm 

2 0,36 0,64 1,07 2,44 3,70 
3 0,26 0,61 1,09 1,78 2,54 
4 0,30 0,73 0,99 2,12 3,44 
5 0,16 0,35 0,63 1,18 1,58 
6 0,39 0,79 1,31 2,60 4,29 
7 0,24 0,61 0,64 1,93 2,45 

 
Tabelul 12.  Severitatea vibrațiilor la momentul de frânare 2,0 Nm. 

 

Punctele  
de  

măsurare 

Amplitudinea vibrațiilor, vef în mm/s  
Încărcare  Turația, rot/min 

600 1200 1800 2400 3000 
1 0,57 1,28 2,09 3,35 4,72  

 
 

2,0 Nm 

2 0,34 0,72 1,30 2,40 4,41 
3 0,29 0,67 1,23 1,86 3,13 
4 0,35 0,75 1,15 2,14 4,15 
5 0,18 0,35 0,71 1,25 2,29 
6 0,43 0,79 1,59 2,80 5,50 
7 0,26 0,75 1,11 1,98 3,04 

 
 

CONCLUZII 
 

Prin compararea rezultatelor obținute cu 
limitele permise de vibrații conform VDI 2058 
(tabelul 1.1) TPP cinematică se încadrează în 
zona Bună (culoare verde închis) și Permisă 
(culoare verde deschis) de funcționare până la 
turația de 2400 rot/min (tabelurile 2.1-2.11). De 
asemenea, transmisia TPP cinematică poate fi 
folosită și la turații  ridicate de la 2400 rot/min 
până la 3000 rot/min, unde rezultatele obținute 
se încadrează în zona Acceptabilă (culoare 

portocalie). Unica problemă în urma 
cercetărilor a fost depistată la turația de 3000 
rot/min la încărcarea maximă de 1,0 Tn, unde s-
au înregistrat valori Nepermise (culoare roșie) 
ale nivelului de vibrații (tabelul 3.13). 

Recomandarea care poate fi dată după analiza 
rezultatelor obținute pe cale experimentală este că 
transmisiile planetare precesionale cinematice cu 
satelit executat din mase plastice poate fi utilizat 
fără probleme până la turații maxime de lucru de 
2000 rot/min și încărcate cu moment de torsiune 
maxim.  
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În caz că este necesară utilizarea transmisiei 
planetare precesionale la turații mai mari de lucru 
(n<2000 rot/min) se recomandă a fi utilizate 
aceleași transmisii planetare cinematice cu satelitul 
executat din pulberi metalice.  
 

Lucrarea a fost efectuată în cadrul 
Proiectului Naţional de Cercetări Ştiinţifice 
Fundamentale nr. 1/UT din 24.03.2017 din  
Republica Moldova. 
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Este cunoscut faptul, că transportul constituie 
principala sursă de poluare a aerului atmosferic, 
emanând în aer cantităţi mari de diverse gaze 
nocive. Sursele mobile de poluare a aerului 
reprezintă transportul auto, feroviar, aerian şi 
fluvial, în municipiul Chişinău fiind prezente 
primele trei surse. Cota de emisii a acestora în 
volumul total de degajări la nivel de republică 

constituie circa 90%, iar la nivel de municipiu 
Chișinău, peste 95% [1-3]. Dinamica emisiilor de 
poluanți în atmosferă de la sursele mobile în 
perioada anilor 2011-2014 și distribuția lor pe 
componente este prezentată în tabelul 1. [3-13]. 

Conform datelor din tabelă se observă că cea 
mai poluantă sursă mobilă este transportul auto, 
căreia îi revine 92,63% din totalul emisiilor,

 
Tabelul 1. Dinamica emisiilor de poluanți în atmosferă de la sursele mobile în perioada anilor 2011-2014 (tone). 

Sursele 
mobile Anul 

Masa 
emisiilor 

totale 

Dintre care: 

CO CH NO2 SO2 aldehide substanțe 
solide 

Transportul 
auto 

2011 174787,9 125015,9 19639,8 16946,9 4173,3 6590,9 2421,1 
2012 140052,7 107614,3 13657,5 12922,8 3016,0 1010,8 1831,3 
2013 213067,1 154889,5 22824,5 23544,1 6368,5 1625,0 3815,5 
2014 178934,0 137410,0 20852,8 14611,8 3145,1 943,3 1971,0 

Transportul 
feroviar 

2011 3280,7 1192,9 458,2 975,3 355,5 80,7 218,1 
2012 2684,2 1013,3 371,1 779,0 282,9 64,3 173,6 
2013 2847,5 1085,0 392,6 821,2 298,0 67,8 182,9 
2014 2660,5 981,0 370,2 784,0 285,4 64,8 175,1 

Transportul 
aerian 

2011 9933,2 8475,2 886,0 481,5 38,5 23,1 28,9 
2012 11406,6 9732,3 1017,4 553,0 44,2 26,5 33,2 
2013 10681,2 9113,2 952,8 517,8 41,4 24,9 31,1 
2014 12647,3 10790,9 1128,1 613,1 49,0 29,4 36,8 

Transportul 
fluvial 

2011 15,5 4,3 1,8 3,9 1,4 3,2 0,9 
2012 6,3 1,7 0,7 1,6 0,6 1,3 0,4 
2013 13,1 4,6 1,8 4,0 1,5 0,3 0,9 
2014 22,1 7,7 3,1 6,7 2,5 0,6 1,5 

Total 

2011 188017,3 134688,3 20985,8 18407,6 4568,7 6697,9 2669,0 
2012 154149,8 118361,6 15046,7 14256,4 3343,7 1102,9 2038,5 
2013 226608,9 165092,3 24171,7 24887,1 6709,4 1718,0 4030,4 
2014 194263,9 149189,6 22354,2 16015,6 3482,0 1038,1 2184,4 

 
în perioada examinată, după care urmează transportul 
aerian – 5,85%, transportul feroviar – 1,50%, și 
transportul fluvial cu o cotă mai mică de 0,01%. 

Ponderea cea mai mare printre substanțele 
poluante a surselor mobile (figura 1.) revine 
oxidului de carbon (circa 74%), hidrocarburilor 
(circa 11%) și dioxidului de azot (circa 10%). 

Concentrarea mijloacelor de transport are loc 
în orașe, îndeosebi în cele mari, unde se înregistrează 
cel mai înalt grad al poluării aerului atmosferic. 

Conform datelor din tabelul 2. [14] se 
constată că transportul auto este într-o permanentă 

 
creștere cu 3-10% anual. În anul 2015 în comparație 
cu anul 2004 transportul auto a crescut cu 92,74%. 
Unitățile de transport feroviar, aerian și fluvial s-au 
redus considerabil. Față de anul 2004 în anul 2015 
ele au scăzut cu 18,85% – transportul feroviar,                     
75% – transportul aerian și 40% – transportul fluvial. 

În perioada de tranziţie, odată cu diminuarea 
substanţială a industriei în Republica Moldova, 
transportul auto a devenit cea mai puternică sursă de 
poluare a mediului. Aceasta se explică nu numai 
prin creşterea însemnată a numărului de 
autovehicule de tot felul (tabelul 2.),
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Figura 1. Dinamica emisiilor de poluanți în atmosferă de la sursele mobile în perioada anilor 2011-2014 (t). 

 
dar şi prin creşterea numărului de autovehicule cu 
termen de exploatare mai mare de 10 ani, ceea ce se 
poate vedea pe exemplul anilor 2008-2009          
(tabelul 3.) [15, 16]. 

Pe măsura creşterii vârstei şi parcursului 
automobilului reglajele motorului şi sistemelor lui 
din diferite cauze se modifică esenţial şi conduc la 
un conţinut ridicat de CO şi CH în gazele de 
eşapament. Emisiile substanţelor toxice în gazele de 

eşapament în procesul exploatării continue cresc ca 
rezultat al modificării stării tehnice a instalaţiei de 
alimentare cu combustibil, depunerii calaminei pe 
pereţii camerei de ardere, încurcării jocurilor în 
mecanismul de distribuţie a gazelor etc. În legătură 
cu aceasta trebuie de menţionat, că cantitatea totală 
de emisii a substanţelor toxice în atmosferă nu este 
proporţională numai numărului de automobile, însă 
semnificativ depinde de starea lor tehnică. 

 
Tabelul 2. Mijloace de transport în inventar la sfârșitul anului (unități). 

Mijloace de transport 
Anul 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 Transportul auto: 

autovehicule pentru 
transportul mărfurilor 
autobuze și microbuze 
autoturisme (inclusiv 
taxiuri) 
remorci și semiremorci 

404916 
 

73774 
19741 

 
274472 
36929 

434996 
 

81798 
19825 

 
292994 
40379 

468363 
 

84087 
21056 

 
319311 
43909 

501770 
 

94828 
21095 

 
338944 
46903 

553392 
 

115967 
21491 

 
366351 
49583 

579802 
 

126942 
21346 

 
386365 
51917 

611055 
 

131243 
21395 

 
404290 
54127 

646500 
 

141696 
21349 

 
426973 
56482 

688469 
 

151830 
21433 

 
456379 
58827 

723722 
 

154163 
21344 

 
487418 
60797 

757195 
 

160199 
21359 

 
512561 
63076 

780433 
 

164533 
21134 

 
529813 
64953 

 Transportul feroviar: 
locomotive diesel 
vagoane de marfă 
vagoane de pasageri 

9100 
156 

8492 
452 

8914 
156 

8318 
440 

8767 
154 

8177 
436 

8510 
154 

7940 
416 

8471 
152 

7921 
398 

8494 
152 

7919 
423 

8398 
152 

7835 
411 

8155 
150 

7606 
399 

7971 
139 

7433 
399 

7561 
138 

7035 
388 

7385 
138 

6866 
381 

7385 
138 

6866 
381 

 Transportul aerian: 
aeronave civile pentru 
transportul pasagerilor 
aeronave civile pentru 
transportul mărfurilor 

28 
 

20 
 

8 

39 
 

32 
 

7 

51 
 

35 
 

16 

23 
 

20 
 

3 

26 
 

23 
 

3 

28 
 

24 
 

4 

25 
 

22 
 

3 

24 
 

20 
 

4 

11 
 

9 
 

2 

23 
 

21 
 

2 

23 
 

21 
 

2 

7 
 

7 
 

0 
 Transportul fluvial: 

nave de mărfuri fără 
propulsie 
remorchere, împingătoare 
şi împingătoare-
remorchere 
nave de pasageri cu 
autopropulsie 

30 
 

15 
 
 

12 
 

3 

30 
 

15 
 
 

12 
 

3 

26 
 

13 
 
 

11 
 

2 

24 
 

12 
 
 

11 
 

1 

18 
 

9 
 
 

8 
 

1 

18 
 

9 
 
 

8 
 

1 

18 
 

9 
 
 

8 
 

1 

18 
 

9 
 
 

8 
 

1 

18 
 

9 
 
 

8 
 

1 

18 
 

9 
 
 

8 
 

1 

18 
 

9 
 
 

8 
 

1 

18 
 

9 
 
 

8 
 

1 
 

Notă: Datele sumare referitoare la transportul auto nu includ numărul de motociclete, tractoare, autovehicule 
speciale etc., care constituie circa 9% din numărul unităților de transport pe republică. Informația este prezentată fără 
datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender. 
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Tabelul 3. Starea complexului de transport auto în perioada anilor 2008-2009. 

Categoria Anul Total, 
unități 

Vârsta autovehiculelor, ani 
1-5 6-10 11-15 16-20 > 20 

Motociclete 2008 21942 2567 923 584 7002 10866 
2009 24676 4040 1307 803 5805 12721 

M-1, automobile pentru 
transportul de pasageri cu 

capacitatea până la 8 locuri 

2008 366351 35671 42991 62292 98467 126930 
2009 386365 38898 51111 52996 98136 145224 

M-2, automobile pentru 
transportul de pasageri cu 
capacitatea peste 8 locuri 

2008 21491 848 1820 3495 7497 7831 

2009 21346 784 1679 3161 6683 9039 
N-1, automobile pentru 

transportul de încărcături cu 
masa până la 3,5 t 

2008 69733 1431 13396 23060 16866 14980 

2009 79430 1415 12990 29940 18026 17059 
N-1, automobile pentru 

transportul de încărcături cu 
masa între 3,5-12 t 

2008 30743 586 937 2416 9509 17295 
2009 31554 625 836 2501 7597 19995 

N-2, automobile pentru 
transportul de încărcături cu 

masa peste 12 t 

2008 15491 1501 2103 2208 3776 5903 

2009 15958 1528 2049 2410 3119 6852 

N-4, tractoare 2008 27194 3205 2022 1657 6500 13810 2009 

Total 

2008 552945 45809 64192 95712 149617 197615 
% 100 8,28 11,61 17,31 27,06 35,74 

2009 586523 50495 71994 93468 145866 224700 
% 100 8,61 12,27 15,94 24,87 38,31 

 
Nivelul uzurii autovehiculelor poate fi 

demonstrat prin exemplul autovehiculelor aflate în 
inventarul persoanelor fizice și agenţilor economici 
de toate tipurile de activitate economică          
(figura 2.). Din numărul total înregistrat la sfârşitul 
anilor 2008-2009, 79,6% avea termen de exploatare 
de peste 10 ani, iar 37,06% – peste 20 ani. Din 
figura 3. se observă că odată cu creșterea vârstei 
autovehiculelor se mărește și numărul lor. 

Situația nu este îmbucurătoare nici la 
importul și vânzarea de automobile. Cu excepția 
anilor 2007-2008 în Republica Moldova anual se 
vând circa 4000-6000 [17-20] de automobile noi  
(figura 3.), cea ce constituie 24,57% din numărul de 
automobile vândute. Numărul automobilelor vândute 
cu o vârstă mai mare de 2 ani depinde de legislația 
Republicii Moldova. Spre exemplu, în perioada 
anilor 2005-2012 după introducerea restricției la 
mărimea censului de vârstă până la 7 ani a importului 
 

 

 
Figura 2. Structura complexului de transport auto pe 

vârste în perioada anilor 2008-2009. 
 

de automobile, a crescut numărul de automobile 
importate și vândute cu vârsta între 2-7 ani, 
reducându-se considerabil numărul de automobile 
importate cu vârsta cuprinsă între 7-10 ani. Din anul 
2013, când mărimea censului de vârstă a 
automobilelor importate a fost ridicată la 10 ani, se 
observă o creștere evidentă a numărului de 
automobile cu vârsta cuprinsă între 8-10 ani  
(tabelul 4) [21]. 

Tabelul 4. Dinamica și vârsta numărului de automobile importate și vândute în Republica Moldova în 
perioada anilor 2007-2014. 
 

Vârsta 
automobilelor 

Anul 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0-2 ani 7764 10558 5438 4665 5829 4562 4990 4921 3537 4186 
2-8 ani 10856 13934 14850 12649 19843 13702 10366 10318 6743 6727 

8-10 ani 481 543 4043 341 312 621 12129 14434 10029 9387 
Total 19101 26048 24331 17655 25984 18885 27485 29673 20309 20300 

8,45% 11,95% 

16,60% 

25,93% 

37,06% 

1-5 ani

6-10 ani

11-15 ani

16-20 ani

> 21 ani
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Figura 3. Dinamica numărului de automobile importate și vândute în Republica Moldova  

în perioada anilor 2005-2016. 
 

În tabelul 5. se prezintă dinamica și 
componența mijloacelor de transport din municipiul 
Chișinău și Republica Moldova în perioada 
01.06.2011-01.04.2017 [22, 23]. Analiza tabelului 5. 
constată o creștere practic liniară (figura 4.) a 
numărului de autoturisme și autovehicule în total 
atât în municipiul Chișinău, cât și la nivel de 
republică, cu o creștere mai evidențiată la nivel de 
republică. Anual numărul de autoturisme crește cu 
circa 3000-10000 unități (2,0-6,0%) în municipiul 
Chișinău și cu circa 20000-30000 unități (4,0-7,5%) 
în Republica Moldova. În ultimii ani se observă o 
descreștere a numărului de autoturisme înregistrate 
anual. Spre exemplu, în municipiul Chișinău 
numărul anual înregistrat de autoturisme s-a redus 
cu peste 6 ori, de la 9849 autoturisme în perioada 
01.06.2011 – 01.07.2012 la 1557 autoturisme în 
perioada 01.07.2015-01.07.2016. La nivel de 
republică descreșterea numărului de autoturisme în 
aceeași perioadă este mai mică – circa 1,8 ori. 
Datele referitoare la numărul total de autovehicule, 
atât în municipiul Chișinău, cât și la nivel de 
republică, privind descreșterea numărului total de 
autovehicule înregistrate anual este aproximativ 
identică ca și la autoturisme. 

Spre deosebire de autoturisme, numărul de 
autobuze și microbuze (figura 4.) în ultimii ani este 
într-o ușoară descreștere, puțin mai evidențiată în 
municipiul Chișinău. În comparație cu anul 2011 
numărul de autobuze și microbuze la 01.04.2017 s-a 
redus cu 12,76% în municipiul Chișinău și cu 
1,94% la nivel de republică. 

În Republica Moldova numărul de 
autocamioane și tractoare (figura 4.) este într-o 
creștere permanentă. În comparație cu anul 2011 la 
01.04.2017 numărul de autocamioane și tractoare a 
crescut cu 26,01% şi 30,67% respectiv. Numărul 

anual înregistrat de autocamioane s-a redus de 3,4 
ori, de la 11214 autocamioane în perioada 
01.06.2011 – 01.07.2012 la 3313 autocamioane în 
perioada 01.07.2015-01.07.2016, iar numărul de 
tractoare înregistrate anual a crescut cu 1,1 ori. În 
municipiul Chișinău numărul de camioane și 
tractoare în perioada examinată s-a modificat 
neesențial. Numărul de camioane a crescut – cu 
8,26%, iar numărul de tractoare cu 7,58%. 

Numărul de remorci și semiremorci   (figura 
4.), atât în municipiul Chișinău, cât și în Republica 
Moldova în ultimii ani este în creștere. Creșterea 
este mai evidențiată la nivel de republică, unde 
anual numărul de remorci crește cu circa        3-4%, 
iar semiremorci – cu circa 4-7%. 

Ca și celelalte tipuri de mijloace de transport, 
cu excepția autobuzelor și microbuzelor, numărul de 
motociclete este în creștere. În perioada anilor    
2011-2017 numărul de motociclete în municipiul 
Chișinău crește anual cu 5,0-12,5%, iar în Republica 
Moldova cu 6,0-7,7%. În perioada ultimului an se 
observă o reducere considerabilă a numărului de 
motociclete înregistrate anual, ce constituie circa 
4,0% în municipiul Chișinău şi în Republica 
Moldova. 

Numărul total de autovehicule înregistrate în 
municipiul Chișinău constituie circa a treia parte 
(≈31%) din numărul total de autovehicule 
înregistrate în Republica Moldova, fiind într-o ușoară 
descreștere de la an la an. Cea mai mare pondere 
dintre autovehiculele înregistrate în municipiul 
Chișinău din totalul pe republică îl constituie: 
semiremorcile (≈39%), autobuzele și microbuzele 
(≈36%) și autoturismele (≈35%), iar cea mai mică 
pondere dintre autovehicule înregistrate în municipiul 
Chișinău din totalul pe republică – tractoarele 
(≈8,5%) și motocicletele (≈13%). 
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Tabelul 5. Dinamica și componența mijloacelor de transport din municipiul Chişinău și Republica Moldova. 
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Total 

01.06.2011 

Municipiul 
Chișinău 163494 8740 44738 3168 3248 8701 5058 632 237779 

Republica 
Moldova 411049 21359 141727 30615 27183 42262 12744 1703 688642 

01.07.2012 

Municipiul 
Chișinău 173343 8560 46633 3206 3592 9182 5373 707 250596 

Republica 
Moldova 441352 21419 152941 32025 29276 44030 13602 1889 736534 

01.01.2013 

Municipiul 
Chișinău 177342 8465 47304 3222 3771 9402 5545 799 255850 

Republica 
Moldova 456379 21433 157866 32551 30485 44812 14015 2070 759611 

01.07.2013 

Municipiul 
Chișinău 181145 8329 47603 2960 3916 9476 5664 796 259889 

Republica 
Moldova 470901 21377 161681 33177 31334 45493 14284 2093 780340 

01.07.2014 

Municipiul 
Chișinău 187342 8094 47905 3021 4410 9658 5863 947 267240 

Republica 
Moldova 499512 21310 167807 35243 33738 47032 14847 2427 821916 

01.01.2015 

Municipiul 
Chișinău 189467 8123 47863 3044 4551 9777 6003 1044 269872 

Republica 
Moldova 512561 21359 170492 36346 35023 47865 15211 2630 841487 

01.07.2015 

Municipiul 
Chișinău 190578 7954 47776 3114 4638 9862 6109 1124 271155 

Republica 
Moldova 521175 21225 172268 37306 35733 48632 15472 2788 854599 

01.01.2016 

Municipiul 
Chișinău 190878 7858 47909 3108 4758 9941 6158 1156 271766 

Republica 
Moldova 529813 21134 174026 37896 36489 49297 15656 2879 867190 

01.07.2016 

Municipiul 
Chișinău 192135 7768 48022 3219 4859 10023 6239 1216 273481 

Republica 
Moldova 537583 21010 175581 38808 37132 49955 15848 3031 878948 

01.04.2017 

Municipiul 
Chișinău 196303 7625 48433 3408 4978 10320 6422 1143 278632 

Republica 
Moldova 561713 20945 178592 40006 38061 51245 16344 2928 909834 

 
Structura autovehiculelor pe tipuri în 

municipiul Chișinău la 01.04.2017 este prezentată în 
figura 5. Cea mai mare parte dintre autovehicule o 
constituie autoturismele – 70,45%, după care urmează 
autocamioanele – 17,38% și remorcile – 3,70%, 
celelalte tipuri de autovehicule având o pondere mai 
mică de 3%. 

Structura autovehiculelor pe tipuri în 
Republica Moldova la 01.04.2017 este prezentată în         
figura 6. Cea mai mare parte dintre autovehicule o 

 
constituie autoturismele – 61,74%, după care urmează 
autocamioanele – 19,63% și remorcile – 5,63%, 
celelalte tipuri de autovehicule având o pondere mai 
mică de 5%. 

Ponderea autovehiculelor ce aparțin 
persoanelor juridice în municipiul Chișinău de la an 
la an este în scădere constituind circa 11% din 
numărul total de autovehicule din municipiu. 
Dinamica și componența mijloacelor de transport 
din municipiul Chișinău a persoanelor juridice în 
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   Municipiul Chișinău             Republica Moldova 

 
autoturisme                                                              autobuze și microbuze 

 
autocamioane                                                                   tractoare 

 
remorci                                                                           semiremorci 

 
motociclete                                                               total autovehicule 

Figura 4. Dinamica mijloacelor de transport din municipiul Chişinău și Republica Moldova  
în perioada 01.06.2011-01.04.2017. 

 
perioada anilor 2001-2016 este prezentată în  
tabelul 6. [24-34]. Dintre autovehiculele din 
municipiul Chișinău ce aparțin persoanelor juridice 
în perioada anilor 2001-2016 (figura 7.) cea mai 
mare creștere s-a înregistrat la autoturisme – de  

3,91 ori (cu 288,43%). De asemenea, o creștere, 
însă mai puțin evidențiată s-a înregistrat la remorci 
și semiremorci – de 1,58 ori (cu 58,14%) și  
autocamioane – de 1,53 ori (cu 53,52%). 
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Figura 5. Structura autovehiculelor în municipiul 
Chișinău la 01.04.2017. 

 
Numărul de autobuze și microbuze în 

perioada anilor 2001-2011 a fost într-o scădere 
permanentă (cu excepția anului 2005), înregistrând 
o reducere de 36,84%. În perioada următoare 
numărul de autobuze și microbuze a început ușor să 
crească, cu excepţia anului 2016 când creşterea a 
fost mai evidentă, cu 31,03% faţă de anul precedent. 
În comparație cu anul 2001 în anul 2016 numărul de  

 

Figura 6. Structura autovehiculelor în Republica 
Moldova la 01.04.2017. 

 
autobuze și microbuze s-a micșorat de 1,12 ori (cu 
10,51%). 

Numărul autovehiculelor cu destinație specială 
în perioada anilor 2001-2016 s-a redus cu 9,44%, 
iar a troleibuzelor s-a menținut la același nivel, 
înregistrând un număr maxim la începutul anului 
2012, datorită procurării în anul 2011 de către 
RTEC a 102 troleibuze noi. 

 
Tabelul 6. Mijloace de transport a persoanelor juridice din municipiul Chişinău la începutul anului. 
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Total 

2001 5690 1073 1194 462 2718 158 3060 2119 351 16825 
2002 5411 1051 1164 415 2830 188 2907 2035 351 16352 
2003 5205 1072 1107 424 3269 191 2816 2009 370 16463 
2004 5214 1131 1076 373 3570 246 2712 2088 370 16780 
2005 5188 1247 1159 388 4092 271 2577 2179 340 17441 
2006 5259 1360 1014 348 4509 323 2448 2289 328 17878 
2007 5695 1214 782 470 4983 493 2357 2010 328 18332 
2008 5504 1219 763 455 5440 846 2150 1986 328 18691 
2009 5502 1347 747 425 6095 763 2151 2067 328 19425 
2010 5150 1353 728 390 6054 991 2055 2102 318 19141 
2011 5369 1495 661 385 6601 503 2132 2282 308 19736 
2012 6207 1639 703 390 7015 153 2508 2439 410 21464 
2013 6190 1726 734 368 7574 219 2359 2601 326 22097 
2014 6319 2049 701 424 8319 116 2307 2920 350 23505 
2015 6207 2131 660 471 8574 152 2297 2958 348 23498 
2016 8067 2304 765 717 10679 579 2771 3351 349 29582 

 
Structura autovehiculelor pe tipuri în 

municipiul Chișinău a persoanelor juridice la 
începutul anului 2016 este prezentată în figura 8. Cea 
mai mare parte dintre autovehicule o constituie 
autoturismele – 38,06% și autocamioanele – 35,06%. 

În municipiul Chişinău prestarea serviciilor 
de transportare a călătorilor se efectuează de către 
Întreprinderea Municipală „Regia Transport 

Electric” şi Întreprinderea Municipală „Parcul 
Urban de Autobuze”, cât şi 15 agenţi    
transportatori – administratori ai rutelor de 
microbuze şi autobuze. Activitatea taximetrelor se 
desfăşoară prin intermediul a 35 agenţi        
economici – titulari de licenţe pentru transportul 
auto de călători în folos public în regim de taxi. 
Anual populaţia municipiului Chişinău este 
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Figura 7. Dinamica și componența mijloacelor de transport din municipiul Chișinău a persoanelor 

juridice în perioada anilor 2001-2016. 
 

deservită cu trafic de călători de 23 rute de 
troleibuz, 26 rute de autobuz (inclusiv 4 rute 
particulare) şi 55 rute de microbuz. Ieşirea medie 
zilnică pe traseele municipiului constituie în mediu 
298 troleibuze, 125 autobuze de capacitate sporită 
(inclusiv 42 particulare), 1180 microbuze şi peste 
1700 autoturisme-taximetre. Informaţia generală 
despre complexul de transport urban este prezentată 
în tabelul 7. [35]. 

Informaţia generală despre structura 
parcului rulant al ÎM „RTEC” este prezentată în 
tabelul 8. [35]. În ultimii ani situația la ÎM „RTEC” 

 

Figura 8. Structura autovehiculelor pe tipuri în 
municipiul Chișinău a persoanelor juridice la 

începutul anului 2016.
 

Tabelul 7. Informaţia generală despre complexul de transport urban a municipiului Chişinău. 

Indicatori Troleibuz Autobuz Microbuz 
Lungimea totală a reţelei, km 534 875,7 1808,1 
Numărul de rute, unităţi 23 26 55 
Parcul inventar de vehicule, unităţi 366 160 1290 
Ieşirea zilnică la traseu, unităţi 298 125 1180 
Viteza medie de exploatare, km/h 17,1 19,4 25,6 
Capacitatea nominală de transportare, pasageri 100 115 16 
Numărul de curse pe zi (rotații), unităţi 2380 750 8800 
Parcursul zilnic, mediu, km 58422 28450 99100 
Durata regimului de activitate pe rute, ore 17 16 18 

 
s-a îmbunătățit când au fost procurate 153 de 
troleibuze noi și distribuite practic uniform, câte 50 
unități – la PT-1 și PT-2 și 53 unități – la PT-3 
(figura 9.). În privința perioadei admise de 
exploatare a troleibuzelor considerată de 15 ani 
situația este aproximativ identică la cele trei parcuri 
de troleibuze, însă privitor la numărul de troleibuze 
cu o vârstă mai mare de 15 ani starea lucrurilor este 
mai bună la PT-1. Situația este destul de 
îngrijorătoare la PT-2, unde 36 de troleibuze au 
vârsta cuprinsă între 15-25 ani și la PT-3, unde 39 
de troleibuze au vârsta mai mare de 25 ani. 

Caracteristica parcului rulant al                   
ÎM „RTEC” după vârstă la începutul anului 2015 
este prezentată în figura 10. Numărul scriptic de 
troleibuze constituie 348 unităţi, dintre care:                
1-5 ani – 43,97% (153 unităţi); 5-15 ani – 15,23% 
(53 unităţi); 15-25 ani – 21,26% (74 unităţi); peste 
25 ani – 19,54% (68 unităţi). 

La 01.07.16 ÎM „RTEC” avea în dotare 366 
de troleibuze, din care: 88 unităţi au durata de 
exploatare până la 5 ani, 124 unităţi – între 5-10 ani, 
30 unităţi – între 10-15 ani, 13 unităţi – între            
15-20 ani  şi  111 unităţi – peste  20 de ani.  Aşadar, 
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Tabelul 8. Structura parcului rulant al ÎM „RTEC” la începutul anului 2015. 

Tipul troleibuzului Anul 
fabricaţiei 

Termenul de 
exploatare, ani 

Numărul de troleibuze, unități 
PT-1 PT-2 PT-3 RTEC 

ZiU-682 1984 31 - - 1 1 
ZiU-682 1985 30 - - 2 2 
ZiU-682 

1986 29 
2 - 9 11 

ZiU-682 caroserie nouă 
VZTM-5298 (2007) - - 2 2 

ZiU-682 
1987 28 

3 1 13 17 
ZiU-682 caroserie nouă 
ZiU-682-016 (2007) 1 - - 1 

ZiU-682 1988 27 6 4 - 10 
ZiU-682 1989 26 7 5 12 24 
ZiU-682 1990 25 3 5 4 12 
ZiU-682 1991 24 8 9 10 27 
ZiU-682 1992 23 - 1 1 2 
ZiU-682 1995 20 3 5 5 13 
ZiU-683 4 3 - 7 
IuMZ-Т1 1996 19 - 4 - 4 
Skoda 1997 18 - 9 - 9 
Skoda 2001 14 1 -  1 
Skoda 2002 13 9 - 10 19 
Skoda 2004 11 3 4 3 10 
АКSМ-213 2005 10 2 - - 2 
AKSM-32102 1 - - 1 
IuMZ-Т2 2006 9 5 15 - 20 
AKSM-321 2011 4 34 34 34 102 
RTEC62321M1 2012 3 1 1 3 5 
VZTM52981 - - 1 1 
RTEC62321M1 2013 2 9 8 7 24 
RTEC62321M1 2014 1 5 7 8 20 
RTEC62420M1 1 - - 1 
Total   108 115 125 348 

 

Figura 9. Caracteristica parcului rulant al ÎM „RTEC” după vârstă. 
 

124 troleibuze, sau 33,88%, au termenul de 
exploatare expirat. Numărul de troleibuze moderne 
de model AKSM-321 constituie 191 unităţi [35]. 

Comparând procentual figurile 10. și 11., se 
constată o reducere a numărului de troleibuze noi 

(1-5 ani) la 01.07.2016 față de 01.01.2015 aproape 
de 2 ori, cu o creștere de circa 3 ori a numărului de 
troleibuze cu vârsta între 5 – 15 ani. Este 
îmbucurător faptul, că troleibuzele cu termenul 
depășit de exploatare s-a redus cu circa 7%. 
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Figura 10. Caracteristica parcului rulant al            

ÎM „RTEC” după vârstă la 
începutul anului 2015. 

Figura 11. Caracteristica parcului rulant al           
ÎM „RTEC” după vârstă 

la 01.07.2016. 
 

Informaţia generală despre structura 
parcului rulant al ÎM „PUA” este prezentată în 
tabelul 9. [35]. În ultimii zece ani ÎM „PUA” nu a 
efectuat nici o achiziție nouă de autobuze. 
Procurarea ultimelor autobuze a avut loc în 2006, 
când ÎM „PUA” s-a înnoit cu 20 de autobuze de tip 

MAN. Considerând perioada maximă de exploatare 
a autobuzelor de 15 ani, se constată că aproape 
jumătate (46,67%) au depășit această limită de 
exploatare. Totodată, 4 rute de autobuz sunt 
gestionate de întreprinderi private. Pe rutele în 
cauză activează 42 autobuze de capacitate sporită. 

 
Tabelul 9. Structura parcului rulant al ÎM „PUA” la începutul anului 2017. 

Tipul autobuzului Anul 
fabricaţiei 

Termenul de 
exploatare, ani 

Numărul de 
autobuze, unităţi 

Ikarus-260 1988 27 1 
Ikarus-280 2 
Ikarus-260 1989 26 2 
Ikarus-280 4 
Ikarus-260 1990 25 2 
Ikarus-260 1991 24 2 
Ikarus-280 1992 23 1 
Ikarus-280.33 1998 17 25 
Ikarus-260.50 1998 17 24 
Volvo B10BLE 2002 13 2 
LiAZ-5256 2004 11 50 
MAN Lion's Classic SL283 A74 2006 9 20 
Total   135 
 

Notă: 19 autobuze, sau 14 la sută din numărul inventar, se află la conservare, necesită reparaţia capitală şi nu 
sunt apte de exploatare. 

 
Caracteristica parcului rulant al ÎM „PUA” 

după vârstă este prezentată în figura 12. Numărul 
scriptic de autobuze – 135 unităţi, dintre care:        
10-15 ani – 53,33% (72 unităţi); 15-20 ani – 
36,30% (49 unităţi); peste 20 ani – 10,37%          
(14 unităţi). 

Informaţia generală despre structura 
parcului rulant de microbuze în municipiul Chișinău 
este prezentată în tabelul 10. [35]. Numărul de 
microbuze noi (1-5 ani) în exploatare la 01.07.2017 
constituie 1 unitate, iar până la 10 ani – 81 unități 
din numărul total de microbuze exploatate. 

Cea mai mare parte dintre microbuze are 
vârsta cuprinsă între 10-15 ani (661 unități), 
majoritatea dintre care în următorii ani v-or depăși 
limita admisibilă de 15 ani. Prioritar microbuzele 
urbane sunt de model Mercedes-Benz „Sprinter”. 

 

Figura 12. Caracteristica parcului rulant al             
ÎM „PUA” după vârstă. 

 
Caracteristica parcului rulant de microbuze 

(transport public) în municipiul Chișinău după 
vârstă este prezentată în figura 13. Numărul scriptic 
de microbuze – 1290 unităţi, dintre care:                   
1-10 ani – 6,28% (81 unităţi); 10-15 ani – 51,24% 
(661 unităţi); 15-20 ani – 41,78% (539 unităţi); 
peste 20 ani – 0,70% (9 unităţi). 
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Tabelul 10. Structura parcului rulant de microbuze 
în municipiul Chișinău la 01.07.2016. 
 

Anul 
fabricaţiei 

Termenul de 
exploatare, ani 

Numărul de 
microbuze, 

unităţi 
1995 21 9 
1996 20 15 
1997 19 29 
1998 18 63 
1999 17 231 
2000 16 201 
2001 15 145 
2002 14 113 
2003 13 98 
2004 12 138 
2005 11 167 
2006 10 58 
2007 9 5 
2008 8 14 
2009 7 1 
2010 6 2 
2012 4 1 
Total  1290 

 

 

Figura 13. Caracteristica parcului rulant de 
microbuze în municipiul Chișinău. 

 
 

CONCLUZII 
 

1. Transporturile constituie principala sursă de 
poluare a aerului atmosferic. 

2. Cea mai poluantă sursă mobilă în Republica 
Moldova și municipiul Chișinău este transportul 
auto, căreia îi revine cea mai mare parte din 
totalul emisiilor. 

3. Ponderea cea mai mare printre substanțele 
poluante a surselor mobile în Republica 
Moldova revine oxidului de carbon, 
hidrocarburilor și dioxidului de azot. 

4. Odată cu creșterea vârstei autovehiculelor se 
mărește și numărul lor. 

5. Mai mult de jumătate din numărul de automobile 
vândute anual în Republica Moldova au o vârstă 
mai mare de opt ani. 

6. Numărul total de autovehicule înregistrate în 
municipiul Chișinău constituie circa a treia parte 

din numărul total de autovehicule înregistrate în 
Republica Moldova. 

7. Cea mai mare parte dintre autovehicule, atât la 
nivel de Republică, cât și la nivel de municipiu, 
o constituie autoturismele. 

8. Numărul de autobuze și microbuze în ultimii ani 
este într-o scădere continuă, iar celelalte tipuri 
de vehicule fiind în creștere. 

9. Ponderea autovehiculelor ce aparțin persoanelor 
juridice în municipiul Chișinău constituie circa a 
zecea parte din numărul total de autovehicule din 
municipiu. 

10. O treime din numărul de troleibuze, peste 45% 
de autobuze și peste 40% de microbuze au 
termenul de exploatare (15 ani) depășit, ceea ce 
prezintă un pericol serios pentru pasagerii 
transportați. 
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INTRODUCERE 
 

Nucile Juglans regia L. prezintă interes din 
punct de vedere nutriţional, având o compoziţie 
bogată în lipide, proteine, minerale, antioxidanţi, 
aminoacizi şi acizi graşi polinesaturaţi. Studiile 
vizează că compoziţia chimică a nucilor include: 
acid palmitic 6,98 - 8,77%, acid oleic 19,3 - 
36,76%, acid linoleic 41,55 - 59,89%, acid linolenic 
8,4 - 11,05, acid steraic 3,22 - 4,99% etc. [1-3]. 

Nucile, prezintă o sursă bogată de compuşi 
bioactivi: conţin o cantitate relevantă de flavonoide 
(622 - 838 mg/100g), acizi fenolici, taninuri 
condensate, inclusiv monomeri ai acidului elagic, 
acidului galic, galatului de metil, cu o activitate 
antioxidantă majoră. De menţionat, că acidul elagic 
este antioxidant, care ridică sistemul imunitar şi are 
proprietăţi anticancerigene [4]. 

Antioxidanţii, prezenţi în miezul de nuci, 
reglează pe cale naturală nivelul colesterolului în 
sânge şi implicit, tensiunea arterială, reducând 
semnificativ riscul de boli cardiovasculare [4, 5]. 
 Şrotul de nuci se obţine prin presare la rece 
sau cald a nucilor, sau prin extragerea uleiului din 
miez prin diferite metode. Acesta este un produs 
alimentar, benefic pentru sănătate, cu conţinut 
scăzut de grăsimi valoroase [6]. Şrotul de nuci 
reprezintă un concentrat de proteine şi carbohidrați. 
Complexul de proteine în nuci este reprezentat în 
principal de albumine: la un raport de albumine: 
globule:gluteine - 38:1:1 [7]. Aminoacizii prezenţi 
în şrotul de nuci constituie:valina (43-55%), 
izoleucina (20-41%), fenilalanina  (19-78%) şi 
leucina (15-17%) [7, 8]. 100g şrot conţine 40 g de 
carbohidrati, .din care jumătate este celuloză. În 
plus, în 100 de grame de şrot se conţine: 26% din 
doza zilnica de vitamina B6, 23% - vitamina B1, 
25% - acid folic, 39% - magneziu, 34% - phosphor-
79% din cupru şi o doză zilnică completă de 
mangan. Şrotul de nuci constituie de asemenea şi o 
sursă valoroasă de polifenoli şi de alte componente, 
care au activitate antioxidantă. 

Din cele menţionate reesă că şrotul de nuci 
prezintă o sursă relevantă pentru obţinerea unor 
produse benefice pentru sănătate. S-a realizat un 
studiu bibliografic şi experimental în vederea 
examinării şi constatării factoriilor ce determină 

calitatea şi siguranţa srotului de nuci, precum şi a 
potenţialul lui de utilizare la prepararea unor 
produse funcţionale. 

 
  

1. MATERIALE ŞI METODE 
 
Drept obiect de studiu în cercetările prezentate 

în acest articol a fost şrotul de nuci obţinut din 
soiurile de nuci "Calaraş" şi "Cogalniceanu", 
cultivate în Republica Moldova.  

Şrotul obţinut din presarea nucilor investigate a 
fost depozitat în diferite condiţii de păstrare 
(temperatura camerei, refrigerare, congelare, 
lumină, întuneric), utilizând diferite ambalaje: 
polietilenă, carton, sticlă transparentă, sticlă 
întunecată, folie de aluminiu. În mostrele depozitate 
pe parcursul la trei luni au fost monitorizaţi indicele 
de peroxid [9] şi indicele de aciditate [10]. 
Indicatori menţionaţi au stat la baza aprecierii 
calităţii mostrelor şrotului de nuci depozitat în 
diferite condiţii. 
 

2. ABORDAREA REZULTATELOR 
 
Pe plan internaţional există studii despre 

calitatea şi stabilitatea nucilor la depozitare. Autorii 
vizează că oxidarea nuculor este lentă, argumentând 
acest fenomen prin prezenţa în fructe a unor 
compuşi, capabili de a inhiba autooxidarea lipidelor 
[6, 7]. De menţionat, că compoziţia chimică a 
soiurilor de nuci cultivate în R. Moldova, inclusiv a 
şrotului de nuci, este puţin studiată. 

În timpul depozitării în nuci au loc diverse 
modificări fizico-chimice şi biochimice ce conduc 
la diminuarea valorii lor nutritive cât şi a 
proprietăţilor lor senzoriale. Evident calitatea 
şrotului depinde în primul rând de calitatea şi 
siguranţa nucilor, care este influenţată de mai mulţi 
factori: soi, condiţii climaterice, agrotehnice, modul 
de recoltare, valorificare şi depozitare al fructelor.  

Compoziţia chimică a nucilor, temperatura, 
umiditatea, activitatea apei şi pH-ul joacă un rol 
semnificativ în comportamentul nucilor la 
depozitare. Un rol important în depozitarea nucilor 
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îl constituie prezenţa enzimelor şi activitatea lor, 
mai ales pentru fructele decojite [11, 13, 15]. 

Experimental s-a constatat că calitatea 
şrotului de nuci depinde de încărcătura microbiană a 
nucilor, compoziţia chimică a nucilor, condiţiile 
igienico - sanitare de păstrare, temperatura de 
păstrare, ambalajul, durata de păstrare, influenţa 
luminii, oxigenului etc . [12, 13]. 

În acest articol se prezintă un studiu de caz  al 
modificării indicelui de peroxid şi indecelui de 
aciditate al şrotului de nuci pe parcursul depozitării 
mostrelor timp de 2 luni, ambalat în diferite 
ambalaje (figurile 1 şi 2). 
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Figura 1. Modificarea indicelui de peroxid în 

şrotul de nuci păstrat la întuneric, 
 la temperatura de 25oC 
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Figura 2. Modificarea indicelui de peroxid în 

 şrotul de nuci păstrat în congelator. 
  
 Experimental s-a constatat că lumina şi 
temperatura de depozitare a şrotului de nuci are un 
rol determinant în stabilitatea calităţii şi siguranţei 
(figura 3). 
 

 
Figura 3. Modificarea indicelui de peroxid în şrotul 

de nuci păstrat în saci de polietelenă la lumină şi 
congelator 

 
 Stabilitatea nucilor, şrotului şi uleiului de 
nuci în timpul depozitării sunt dependente în primul 
rând de râncezire, cauzată de procesele de oxidare şi 
lipoliză. Lipoliza este cauzată de lipaza, peroxidaza 
şi lipoxigenaza. Crowe T. D. [11] şi Elmore J. S. 
[14] au raportat niveluri ridicate ale hexanalului în 
nucile care aveau o calitate necorespunzătoare, 
remarcând că hexanul prezintă un marker important 
de aromă oxidativă. 

Studiile bibliografice indică că la o depozitare a 
nucilor la temperatura de 10oC şi umiditatea relativă 
de 60%, calitatea miezului este acceptabilă şi după 
12 luni. Cercetătorii din Laboratorul de Chimie şi 
Tehnologie Alimentară din Grecia (2009) au 
raportat că calitatea nucilor decojite la depozitare 
este influenţată de factorii mediului în următoarea 
consecutivitate: Temperatură > Grad de barieră O2 > 
Condiţii de iluminare. Mate ş.a. (1996) au 
comunicat că oxidarea lipidelor poate fi inhibată 
prin utilizarea materialelor cu o impermeabilitate 
limitată la oxigen sau prin depozitarea nucilor 
Juglans regia L în atmosferă controlată cu un 
conţinut redus de oxigen. 
 Actualmente tot mai des se fac cercetări şi 
încercări în vederea utilizării nucilor, uleiului şi 
şrotului de nuci în diverse produse alimentare: la 
producerea produselor de panificaţie şi cofetărie, 
inclusiv şi unele produse din carne [7, 8, 15, 23-29].  
 Elaborarea reţetelor şi tehnologiilor pentru 
fabricarea produselor din carne şi produse de 
cofetărie cu utilizarea şrotului de nuci permite 
asigurarea producţiei de alimente cu valoar 
biologică înaltă, inclusiv şi alimentelor funcţionale 
pentru diverse categorii de consumatori. 

Acestă direcţie este sudiată şi în cadrul 
Proiectului “Elaborări metodologice şi tehnice 
pentru modernizarea tehnologiei de procesare a 
nucilor (Juglans regia L.) cu utilizarea 
componentelor biologic active în produse 
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alimentare funcţionale“NUCALIM-PROBIO”, 
realizat la Universitatea Tehnică din Moldova, 
Facultatea Tehnologia Alimentelor. 

Principala problemă constă în asigurarea 
calităţii nucilor, inclusiv şi a şrotului de nuci, de 
degradări oxidative şi microbiologice [6, 20-22]. 
Calitatea şi siguranţa nucilor, în timpul depozitării, 
depinde în mare măsură de conţinutul de enzime şi 
activitatea lor. Rezultatele studiului [13, 15] sunt în 
concordanţă cu alte studii, care atestă că activitatea 
enzimatică în nuci depinde de condiţiile de păstrare: 
temperatură, umiditate, accesul de lumină, modul de 
ambalare. Riscul microbiologic este dat mai ales de 
microorganismele producătoare de toxine. 
 
 

3. CONCLUZII 
 

Şrotul de nuci având o compoziţie chimică 
relevantă poate fi utilizat pe larg la obţinerea unor 
produse alimentare cu valoare nutritivă înaltă. 
Utilizarea şrotului este benefică şi pentru fabricarea 
produselor funcţionale. Dar este strict necesar de 
ţinut cont de calitatea şi siguranţa şrotului, precum 
şi de mediile alimentare în care se utilizează. 

Pentru a evita degradarea şrotului de nuci, 
depozitarea lui trebuie realizată în ambalaje 
impermiabile la oxygen, vapori de apă, lumină, 
deoarece toţi aceşti factorii favorizează degradarea 
chimică şi enzimatică a nucilor. 

La depozitarea nucilor, trebuie de ţinut cont 
de Codul Bunelor Practici, pentru a preveni şi a 
reduce contaminaewa cu aflatoxine în fructe cu 
coajă lemnoasă (CAC/RCP 59-2005). 
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INTRODUCERE 
 

 De gradul de desăvârşire al angrenajelor 
într-o măsură mare depinde calitatea maşinii în 
întregime. Transmisiile prin intermediul roţilor 
dinţate au obţinut o răspândire largă în construcţia 
de maşini cu cele mai largi limite de putere, 
momente şi fiabilitate. Roţile dinţate se execută din 
oţeluri aliate şi carbon, care se supun tratării 
termice, îmbunătăţirii şi chimico-termice: 
(cementării, nitrurării, cianurării şi altor metode). 
Pentru fabricarea corpului roţii procedeele de lucru, 
care pot fi luate în consideraţie, sunt cele utilizate, 
în general, în tehnologia construcţiilor de maşini, în 
special, turnare din fontă şi oţel, forjare şi presare. 
În acest caz probleme speciale pentru roţi dinţate 
ridică, în deosebi, corpurile fabricate din elemente 
sudate, cât şi corpurile roţilor dinţate fabricate din 
mase plastice, etc. 

 

1. METODE DE ELABORARE A 
ANGRENAJELOR 

 

În ceea ce priveşte danturarea metodele de 
lucru sunt mult mai variate, ele putând fi grupate în 
două mari categorii: 

 fabricarea danturilor prin aşchiere; 
 fabricarea danturilor fără detaşare de aşchii. 
Din prima categorie fac parte: metodele de 

danturare prin rostogolire cât şi prin copiere, 
realizate prin frezare, mortezare, broşare, şeveruire, 
rectificare, honuire etc. 

A doua categorie înglobează: turnarea, 
sinterizarea din pulberi metalice, matriţarea la cald, 
laminarea la cald, rularea la rece, cald şi trefilarea la 
rece. 

Materialul cel mai frecvent utilizat este 
oţelul. Oţelul este întrebuinţat pentru transmisiile 
din automobile, tractoare, avioane, maşini unelte ş. 
a. care sunt supuse unor sarcini mari. Factorii de 
decizie pentru aceste roţi sunt rezistenţa dinţilor la 
încovoiere, rezistenţa la tensiunile de contact şi 
uzură a dinţilor. O importanţă deosebită sub 
aspectul calităţii angrenajelor şi sub aspect de cost 
are alegerea corectă a materialului de fabricare a 
semifabricatului. 

2. DETERMINAREA ARIEI 
SUPRAFEŢEI DINTELUI ÎN 

SECŢIUNE NORMALĂ PENTRU 
CAZUL ÎN CARE MULTIPLICITATEA 

ANGRENĂRII  = 100% 
 

Pentru a determina profilul dintelui în secţiunea 
normală trebuie analizată schema principială a 
transmisiei precesionale. Cu relaţiile prezentate în  
[1] se determină coordonatele punctului de contact 
E “sculă – semifabricat”. 

Profilul dinţilor de pe sferă, proiectat pe plan, îl 
identificăm prin determinarea coordonatelor 
punctelor E de intersecţie cu acest plan al familiei 
dreptelor, care trec prin centrul de precesie O, şi 
punctele corespunzătoare ale profilului dinţilor pe 
sferă. Multiplicitatea angrenării reprezintă cea mai 
importantă caracteristică care determină capacitatea 
portantă a transmisiei, precizia cinematică, masa şi 
gabaritele, cerinţele privind materialul roţilor 
dinţate ş.a. Multiplicitatea angrenării dinţilor poate 
fi evaluată analitic prin analiza (figura 1) pentru 
cazul ε = 100%, care reprezintă proiecţia 
traiectoriei mişcării centrului D al rolei satelitului şi, 
respectiv, a profilului dintelui roţii centrale. 
Determinarea ariei suprafeţei dintelui va permite 
calculul ulterior al dimensiunilor semifabricatului, 
care va fi supus deformării plastic [2-4].  

În figura 2 sunt prezentate coordonatele 
profilului dintelui cu parametrii geometrici: ε= 
100%; β=2,9º; θ=1,25º; δ=0º; Z1=29; Z2=30; 
Rext=147,5 mm. 

 

Figura 1. Forma profilului dinţilor pentru 
multiplicitatea ε = 100%. 
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Figura 2. Determinarea ariei suprafeţei dintelui în 
secţiune normală  pentru parametrii: ε= 100%; 
β=2,9º; θ=1,25º; δ=0º; Z1=29; Z2=30; Rext=147,5 

mm. 
 

3. DETERMINAREA ARIEI 
SUPRAFEŢEI DINTELUI ÎN 

SECŢIUNE NORMALĂ PENTRU 
CAZUL ÎN CARE MULTIPLICITATEA 

ANGRENĂRII  < 100% 
 

 Atunci când multiplicitatea ε < 100%, pentru 
determinarea ariei suprafeței dintelui în secțiune 
normală trebuie de înlăturat punctele care descriu 
figura formată de punctele ABFA.  

Deoarece durata interacţiunii dinţilor 
determină multiplicitatea angrenării, rezultă că 
multiplicitatea angrenării este determinată de 
dimensiunile figurii ABFA, perimetrul căreia 
caracterizează durata lipsei contactului dintre “rolă – 
dinte”.  

Cu cât sunt mai mari dimensiunile acestei 
figuri, cu atât multiplicitatea este mai mică, şi invers. 
În lipsa acestei figuri, multiplicitatea angrenajului 
reprezintă ε = 100%, deoarece dinţii interacţionează 
între ei încontinuu. În prezenţa acestei figuri (figura 

3) multiplicitatea angrenării va fi  
ε < 100%.  

În figura 4 sunt prezentate coordonatele 
profilulului dintelui cu parametrii geometrici:  
ε= 60%; β=3,024º; θ=3º; δ=0º; Z1=29.  

  

  

Figura 4. Determinarea coordonatelor punctelor 
care formează profilul real al dintelui pentru 
parametrii: ε= 60%; β=3,024º; θ=3º; δ=0º; 

Z1=29; Z2=30; Rext=147,5 mm. 

Figura 3. Forma profilului dinţilor pentru 
multiplicitatea ε < 100%. 
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4. DEPENDENȚA ÎNĂLȚIMII 
DINȚILOR DE MULTIPLICITATEA 

ANGRENAJULUI 

Alegerea corectă a dimensiunilor 
semifabricatului este una dintre problemele 
principale, de rezolvarea căreia depinde 
reducerea consumului de materiale şi de 
energie, precum şi calitatea roţilor obţinute prin 
deformare plastică [5-8]. Referindu-ne la 
fabricarea roţilor conice cu profil convex-

concav al dinţilor prin moletare, înălţimea 
danturii semifabricatului se determină reieşind 
din condiţia egalităţii volumului de metal care 
se deplasează din golurile dintre dinţi spre 
vârful acestora în timpul deformării plastice  
prin rulare (figura 5 - 7) [9-12].  

 
Figura 6. Evoluţia înălţimii dinţilor, cazul ε = 80%;  β 

= (1,8º – 3,5º); unghiul de nutaţie  
 θ = (3,0º - 1,25º); z1 = 29, z2 = 30;  unghiul axoidei 

conice δ = 0º; lungimea conică exterioară.  
Rext = 147,5 mm. 

 

Figura 5. Evoluţia înălţimii dinţilor, cazul         
ε = 100%;  β = (1,1º – 2,9º); unghiul de nutaţie 
θ = (1,25º - 3,0º); z1 = 29, z2 = 30;  unghiul 

axoidei conice δ = 0º; lungimea conică exterioară 
Rext = 147,5 mm. 
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Figura 7. Evoluţia înălţimii dinţilor, cazul ε = 60%;  β 

= (3,0º – 4,8º); unghiul de nutaţie 
θ = (1,25º - 3,0º); z1 = 29, z2 = 30;  unghiul axoidei 

conice δ = 0º; lungimea conică exterioară 
Rext = 147,5 mm. 

 
5. CONCLUZII 

 

Analiza detaliată a procesului de deformare 
plastică a angrenajelor precesionale, prin analiza 
influenței parametrilor geometrici asupra formei 
profilului dinților ne va permite de a stabili regimuri 
optime la prelucrare. 

 

Lucrarea a fost efectuată în cadrul Proiectului 
Naţional de Cercetări Ştiinţifice Fundamentale nr. 
1/UT din 24.03.2017 din Republica Moldova. 
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INTRODUCERE 
 

Calitatea vinurilor   a fost și rămâne în 
continuare un subiect de mare actualitate, fapt 
absolut justificat întrucât consumul de vin face 
parte din hedonismul vieții, vinul fiind băut numai 
în măsura  în care satisface exigențele și 
preferințele consumatorilor. Din alt punct de 
vedere, calitatea vinului, este un concept foarte 
complex ca mod de exprimare, cât și ca mod de 
formare a acestei caracteristici ce își are originea 
în calitatea strugurilor, fiind totodată puternic 
influențată de modul de conducere a fiecărei faze 
tehnologice, care  contribuie la evoluția și 
formarea vinurilor.    

Fermentaţia alcoolică a mustului reprezintă 
o verigă decisivă, deoarece este etapa de „naştere" 
a vinului. De modul cum este parcursă această 
etapă depinde în mare măsură nivelul calitativ al 
vinului. 

Folosirea suşilor de levuri selecţionate În 
vinificaţie se impune ca o condiţie esenţialǎ 
pentru obţinerea vinurilor de calitate . Mai multe 
cercetǎri au demonstrat cǎ suşile de levuri 
influenţeazǎ diferit compoziţia volatilǎ şi 
respectiv aroma vinului [5,6].  

Pentru ca fermentarea mustului să se 
declanşeze şi să decurgă cât mai bine, este necesar 
ca, în primul rând, să se asigure levurilor un 
mediu optim de dezvoltare. Substratul nutritiv este 
asigurat de către must, iar dintre condiţiile de 
mediu se amintesc aeraţia şi temperatura. Pentru a 
stimula şi accelera fermentaţia, în unele ţări se 
administrează câte odată fosfat de amoniu, în doză 
de 5-10 g/hl. Uneori se folosesc şi factori de 
creştere, ca tiamina şi acidul pantotenic, în doze 
de 0,5 g/hl. Aeraţia  se realizează în procesul de 
prelucrare a strugurilor, atât cât este nevoie, 

Deoarece reacţia de degradare a glucidelor 
este însoţită şi de o degajare de căldură, va trebui 
ca soluţiile tehnice adoptate să asigure şi 
eliminarea excesului de căldură [4,5]. 

Factorii care influenţează fermentația 
mustului sunt: temperatura, conţinutul de 
anhidridă sulfuroasă, suşa de drojdii, compoziţia 
chimică a mustului etc. [2,4]. 

Vinurile obţinute cu drojdii selecţionate, alese 
în funcţie de soi sau tipul de vin ce se doreşte de a fi 
obţinut, prezintă, în general, caracteristici superioare 
faţă de vinurile obţinute din aceiaşi struguri dar fără 
drojdii selecţionate. 

Vinul, deşi este sucul fermentat de struguri se 
deosebeşte mult de acesta nu numai prin aromă, gust 
şi densitate, ci şi prin compoziţia lui chimică. Din 
cele aproximativ 500 de substanţe de natură diferită 
care s-au identificat în vin, asociate într-o manieră 
extrem de complexă şi inconstantă, unele trec din 
struguri în stare neschimbată (acizii tartric, malic, 
citric, glucidele, substanţele minerale), altele se 
formează în timpul fermentaţiei alcoolice sau a altor 
procese fermentative (alcoolii, acizii lactic şi 
succinic), iar altele apar ca urmare a reacţiilor ce au 
loc între substanţele care se formează în vin [4]. 

 
 
1. MATERIALE ŞI METODE 

 
În lucrarea dată s-a recurs la studiul  

fermentării mustului din soiul Aligote cu adausul de 
diferite sușe de levuri: 1 – VL3, 2 – Collection 
Cepage, 3 – VR44, 4 – VL1, 5 – Collection 
Cepage+Springarom, 6 – Levuri sălabtice  și 
controlul procesului de fermentare. 
           Controlul procesului de fermentare  constă în 
observarea permanentă sau periodică a procesului de 
fermentaţie, precum şi în determinarea unor parametri 
caracteristici fermentaţiei. Principalii parametri 
controlaţi la fermentarea alcoolică sunt: starea 
microorganismelor; densitatea mustului; concentraţia 
în zahăr şi temperatura mediului [1]. 

Densitatea, concentraţia zahărului în mediului 
fermentativ şi temperatura s-au determinat zilnic 
dimineaţa şi seara sau, în caz, o dată pe zi. Rezultatele 
obţinute au fost înregistrate  în registrul controlului 
fermentaţiei sau în baza lor s-a  întocmit graficul de 
fermentaţie pentru fiecare vas aparte. Astfel, s-a 
obţinut „profilul” fermentaţiei alcoolice. În cazul 
apariţiei unor  devieri de la condiţiile optime ale 
procesului de fermentaţie, s-au aplicat procedeele 
respective pentru a reveni la normalitate. 
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Valoarea densităţii s-a determinat cu densimetrul 
în probe de must, prelevate de la mijlocul vasului. 
Cunoscând valoarea densităţii, după tabele 
speciale, s-a determinat concentraţia mustului în 
zahăr (cu corecţia în funcţie de temperatură) şi, 
respectiv, gradul de alcool al vinului [1,7]. 
         În urma determinărilor fizico-chimice şi 
senzoriale ale vinurilor rezultate din soiul Aligote 
cu diferite suşe de levuri: VR44, VL1, VL3, 
Collection Cepage, Collection Cepage cu adaosul 
activatorului de fermentare Springarom, şi levuri  

sălbatice a fost determinată influenţa unor factori 
tehnologici asupra valorificării potenţialului aromatic 
şi colorant al vinurilor respective. 
         Volumul soluţiei levurilor utilizate la 
fermentarea alcoolică a mustului Aligote a constituit  
3% de la volumul mustului iniţial, procesul de 
fermentație realizându-se la temperatura de 16..18°C. 
Procesul de fermentație alcoolică a mustului a fost 
caracterizat prin o fermentare intensă, cu formare 
intensă de spumă, care s-a finalizat în decurs  de  14  
zile cu  fermentarea completă a zaharurilor [1,3]. 
 

 
2. REZULTATE ŞI DISCUŢII 
 
Vinurile obținute din soiul Aligote au 

însușiri organoleptice și indici  fizico-chimice 
pozitive  corespunzătoare materiei primă. 

Referitor la regimul optimal de temperatură 
recomandat pentru fermentația  musturilor în 
vederea obţinerii vinurilor, la moment există 
diferite opinii. Însă, majoritatea autorilor 
consideră că pentru obţinerea vinurilor albe cu o 
aromă de fermentaţie care să completeze în mod 
armonios pe cea datorată soiului este necesar ca 
temperatura în timpul fermentaţiei alcoolice să nu 
depăşească 20ºC.  Pe de altă parte, este bine  
 
 

 
cunoscut faptul că fermentația mustului la temperaturi  
ce variază între 12 şi 15ºC, la fel permite obţinerea 
unor vinuri, ce se deosebesc prin aromă proaspătă  şi 
gust  armonios, deşi procesul de fermentaţie este de o 
durată mai lungă [4]. 

Diminuarea constantă a zaharului pe parcursul 
fermentaţiei este un semn important privind 
activitatea levurilor. În figurile 1-5 sunt reprezentate  
graficele controlului fermentației  mustului cu 
adausul de diferite sușe : 1 – VL3, 2 – Collection 
Cepage, 3 – VR44, 4 – VL1, 5 – Collection 
Cepage+Springarom, 6 – Levuri sălabtice. 
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Figura 1. Graficul controlului fermentării a mustului cu adaosul de levuri VR44. 
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Figura 2. Graficul controlului fermentării a mustului cu adaosul de levuri VL3. 
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Figura 3. Graficul controlului fermentării a mustului cu adaosul de levuri 
Collection și Collection+Hrană. 
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Figure 4. Graficul controlului fermentării a mustului cu adaosul de levuri VL1. 

Must cu levuri VL1

0,995
1

1,005
1,01

1,015
1,02

1,025
1,03

1,035
1,04

1,045
1,05

1,055
1,06

1,065
1,07

1,075
1,08

1,085
1,09

1,095

D
en

si
ta

te
a 

Ziua 

Figura 5. Graficul controlului fermentării a mustului cu levuri sălbatice. 

Must cu levuri sălbatice
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CONCLUZII 
 

În baza cercetărilor efectuate,s-a constatat, 
că  utilizarea levurilor VR-44 ,  Collection Cepage 
și  activatorul de fermentație Springarom  sunt 
cele mai benefice pentru formarea vinurilor, care 
au arătat cele mai bune  rezultate la analizele 
fizico-chimice și senzoriale și sunt recomandate 
pentru utilizarea la întreprinderile vinicole.  

Randament alcoolic cel mai înalt a fost în  
vinurile fermentate cu levurile VL1 – 13,4 % vol., 
VR44 – 13 % vol., şi VL3 – 12,9 % vol.  și s-a 
dovedit a fi cele mai recomandabile pentru 
utilizare. Cel mai mic potenţial alcoolmetric  îl are 
vinul fermentat  de levurile Collection Cepage – 
11,6 % vol. şi Collection Cepage -11,7 %vol.,cu 
adaosul activatorului de fermentare Springarom. 

Fermentația alcoolică cu utilizarea levurilor 
autohtone este benefică pentru păstrarea tipicităţii 
şi autenticităţii profilului aromatic specific 
vinurilor din soiul Aligote, obţinându-se vinuri 
armonioase, plăcute, cu note odorante de fructe şi 
flori şi cu o aciditate relevantă care asigură 
prospeţime în gust. Rezultatele optimale s-au 
obţinut în cazul utilizării suşei VR44 şi Collection 
Cepage. 
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INTRODUCERE 
 

Actual, se observă că consumatorul devine 
tot mai pretenţios şi mai critic în ceea ce priveşte 
pâinea. Tehnologia panificaţiei, la fel ca şi 
întreaga industrie alimentară, este în căutarea unor 
aditivi care să aibă un risc cât mai redus pentru 
populaţie şi care se permită obţinerea unor produse 
cât mai „curate” şi mai sănătoase, cu o valoare 
nutritivă şi biologică cât mai ridicată. Din acest 
punct de vedere un ameliorator natural utilizat în 
panificaţie poate fi considerată făina de amarant, 
cu efect inofensiv şi cu îmbunătăţirea calităţilor 
nutritive a pâinii. 

Cercetările continuă pe baza amarantului, 
acesta fiind folosit în combinaţie cu alte tipuri de 
făină sau ca substituent al unei părţi de făină de 
grâu, obţinându-se astfel un produs de calitate cu o 
înaltă valoare nutritivă şi cu efect inofensiv asupra 
sănătăţii omului.  

Proprietăţile nutritive ale amarantului îl 
încadrează la categoria "Super Alimente" este un 
secret al longevităţii şi sănătăţii. Amarantul se 
înscrie în categoria cerealelor foarte bogate în 
proteine având o valoare proteica mai mare decât în 
făina integrală de grâu (până la 19 %), ovăz, orezul, 
sau secară [1].  Conţinutul în proteine digerabile 
este de aproape 2 ori mai mare decât al grâului, 
conţine toţi aminoacizii esenţiali (9 -10 %) [7].  

Amarantul este o planta inalta - aproape 2 m 
– cu frunze late verzi, flori de culoare rosu aprins 
sau auriu, existând peste 60 de specii diferite. 
Florile sunt sub forma unor muguri de cereale 
minuscule, motiv pentru care planta intra deseori 
în categoria "cerealelor". Dar amarantul nu este o 
cereala precum ovăzul, grâul sau orezul. Este 
uneori denumit "pseudo-cereală" datorită structurii 
sale nutriţionale, similară cu a cerealelor.  

Amarantul numit şi ştir (fig.1) reprezintă o 
grână eternă şi un aliment extrem de nutritiv 
remarcabil în fibre dietetice insolubile, proteine şi 
poate fi încorporat cu succes în alimentaţia de zi 
cu zi. Amarantul este  recunoscut ca un aliment 
bogat nutritiv, se cultivă atât pentru frunze, cât şi 
pentru seminţele sale  [1]. 

Amarantul deţine cca 10 % de ulei, iar uleiul 
conţine cantităţi de squalen (8-10 %) care se găseşte 
din ficatul de rechin şi balenă (1-1,5 %), squalenul 

fiind un antioxidant foarte activ benefic pentru 
organism.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Planta de amarant. 
 

Amarantul este o plantă bogată în vitamina 
A, K, B1, B3, B5, B6, B17, C, E, riboflavină, acid 
folic, Ca, F, P, Na, Z, Cu şi Mg [6].  

Valoarea nutritivă a ştirului este ridicată, 
frunzele conţin mai multe proteine şi lizină decât 
porumbul sau alte cereale şi mai multă metionină  
decât soia, ambii aminoacizi esenţiali. Conţine 
cantităţi importante de  β-carotenă, omega-6 şi 
antioxidanţi puternici [1]. Amarantul este una din 
puţinele cereale ce conţine şi fitosteroli, ce reduc 
riscul dezvoltării celulelor canceroase în organism 
şi previn apariţia a numeroase boli grave [6, 9].  

Seminţele pot fi utilizate ca făină în diferite 
amestecuri cu alte tipuri de făină pentru pâine, 
brioşe, biscuiţi, prăjituri, budinci, alimentaţia 
publică, în combinaţie cu alte boabe ş.a. 

In prezent sunt în curs studii în vederea 
descoperirii potenţialului amarantului ca 
antifungic natural în diverse produse de 
panificaţie.  Pe lângă  această proprietate, extractul 
de amarant este capabil de a ameliora atât 
proprietăţile reologice ale aluatului, cât şi 
proprietăţile senzoriale şi nutriţionale ale pâinii 
[6].  
    

1. MATERIALE ŞI METODE 
 
Cercetările au avut loc în laboratorul 

catedrei Tehnologia Produselor Alimentare a 
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Universității Tehnice din Moldova. Pentru 
prepararea pâinii cu adaos de făină de amarant au 
fost utilizate următoarele materii prime: făină de 
grâu calitatea I, făină de amarant, drojdie 
comprimată de panificaţie, sare alimentară şi apă. 

Materia primă utilizată, semifabricatele şi 
produsele obţinute au fost analizate din punct de 
vedere organoleptic şi fizico-chimic conform 
documentelor normativ-tehnice. 

Făina de grâu calitatea I trebuie sa 
corespundă indicilor conform HG nr. 68 din 
29.01.2009 [4]. Conținutul de gluten în făina de 
grîu avea 23,2 % și calitatea – 58,5 unități (aparat 
IDK). Făina corespunde din punct de vedere a 
ʺputeriiʺ făinii făinii bune. Drojdia comprimată de 
panificaţie, sarea alimentară şi apa potabilă 
utilizată corespund caracteristicilor organoleptice 
conform standardelor [ 2, 3, 5 ]. 

 Făina de amarant a fost obţinută prin 
măcinarea seminţelor uscate de amarant cu 
ajutorul râşniţii de cafea, care prealabil a fost 
tratată termic la temperatura de 40°C timp de 10 
ore.  

Făina de amarant a fost cernută, iar în 
rezultat s-a primit un produs de o culoare gălbuie 
cu o fineţe mai înaltă cu cea a făinii de grâu.  

 
Tabelul 1. Caracteristici de calitate a făinii de grâu 
şi de amarant 

 

 
 

Indicatorii 

Caracteristica/Valoarea 
Făina de  

grâu 
Făina de  
amarant  

Caracteristici organoleptici 
Mirosul Plăcut fără 

miros străin, de 
mucegai sau 

închis. 

Caracteristic de 
seminţe de 

amarant, fără 
miros strain. 

Culoarea Albă cu nuanţă 
gălbuie  

Gălbuie 

Gustul Puţin dulceag  
fără gust străin, 
amar sau acru. 

Caracteristic de 
amarant, fără 

gust strain 
Caracteristici fizico-chimici 

Umiditate, 
% 

14,00±0.2 11,00±0.1 

Conţinut de 
cenuşă, % 

0,51±0.1 2,05±0.5 

Aciditate, 
grade de 
aciditate 

3,3±0.15 13,1±0.2 

 

Pâinea pentru experiment a fost preparată 
din 400 g făină de grâu calitatea I, apoi în 
următoarele probe a fost substituită făina de grâu 
cu cea de amarant în cantitate de  2 %, 5 %, 7 %,  

9 %, cantitatea de sare şi drojdie a constituit a câte 
1,5 %  faţă de masa totală a  făinii.  

La preparare a aluatului s-a aplicat 
procedeul monofazic [10]. Aluatul format a fost 
fermentat, a avut loc dospirea aluatului , apoi a 
fost supus coacerii, iar după coacere s-au analizat 
probele privind indicii organoleptici şi fizico-
chimice. 

Pentru desfăşurarea cercetărilor 
experimentale s-a efectuat 5 probe de coacere, 
precum:  

PM - proba martor - cu făină de grâu de 
calitatea I;  

P 2 % - proba cu adaos de 2 % făină de 
amarant;  

P 5 % - proba cu adaos de 5 % făină de 
amarant;  

P 7 % - proba cu adaos de 7 % făină de 
amarant;  

P 9 % – proba cu adaos de 9 % făină de 
amarant. 

 
2. REZULTATE ŞI DICUŢII 
 
Ca rezultat al coacerii  pâinii cu adaos de 

făină de amarant în cadrul laboratorului au fost 
obţinute 5 produse (fig. 2) care au fost ulterior 
supuse unei analize senzoriale precum şi fizico-
chimice. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           1              2           3             4             5 
 

Figura 2. Probele de coacere: 
1- proba martor (PM);  2 - pâine cu adaos de 2 % 
făină de amarant;  3 - pâine cu adaos de 5 % de 
făină de amarant;  4 - pâine cu adaos de 7 % de 
făină de amarant;  5 - pâine cu adaos de 9 % de 

făină de amarant. 
 

Creşterea umidităţii a semifabricatului  care 
se observă în figura 3 se datorează adaosului de 
făină de amarant, care contribuie la mărirea 
capacităţii de hidratare a aluatului. Astfel, cu 
creşterea conţinutului de substanţe proteice, creşte  
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şi capacitatea de hidratare a făinii pentru formarea  
aluatul. 

Conform datelor obţinute, a fost creată 
diagrama din figura 3 care ilustrează variaţia 
umidităţii în probele de aluat cu diferită cantitate 
de făină de amarant.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Figura  3. Dependenţa dintre cantitatea de adaos 

de făină de amarant în diferite raporturi şi 
umiditatea semifabricatului. 

 
Datele obţinute la determinarea acidităţii 

semifabricatului demonstrează  o uşoară creştere a 
acidităţii semifabricatului din motiv că făina de 
amarant are o aciditate mult mai mare decât cea de 
grâu datorită compoziţiei chimice sale.  Astfel, cu 
creşterea conţinutului de făină de amarant în 
semifabricat creşte aciditatea acestuia (fig. 4). 
Aceasta să explică prin faptul că în făina de 
amarant să contin aminoacizi esenţiali, substanţe 
minerale, vitamine, enzime şi toate acestea în 
complex contribuie la intensificarea procesului de 
fermentare şi acumularea acidităţii în aluat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Dependenţa dintre cantitatea de adaos 

de făină de amarant în diferite raporturi şi 
aciditatea a semifabricatului. 

 
Făina de amarant influenţează volumul 

produselor de panificaţie, observându-se o uşoară 
descreştere datorită conţinutului redus de zahăruri  
proprii în făina de amarant şi a capacităţii reduse 
de a reţine gazele de fermentare în aluat. La o 
creştere a conţinutului de făină de amarant peste 9 
% aceste caracteristici sunt mai pronunţate (fig. 5). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 5. Dependenţa dintre cantitatea de adaos 

de făină de amarant în diferite raporturi şi 
volumul produsului finit. 

 
Un indice important al calităţii pentru 

consumator este porozitatea, deoarece are o legătură 
directă cu digestibilitatea tractului gastrointestinal. 
Cu cât pâinea are porozitate mai dezvoltată, cu atât 
mai bine este saturată cu sucuri digestive şi 
asimilată de organism (fig.6.) [11]. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 6. Dependenţa dintre cantitatea de adaos de 
făina de amarant în diferite raporturi şi porozitatea 

produsului finit. 
 

Ceea ce priveşte indicii chimici – 
umiditatea şi aciditatea pâinii – rezultatele sunt 
prezentate în fig.7, 8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Dependenţa dintre cantitatea de adaos de 
făina de amarant în diferite raporturi şi umiditatea 

produsului finit. 
 

La analiza senzorială au participat 9 
degustatori care au determinat la libera lor alegere şi 
au notat pe foaia de degustare aprecierile asupra 
calităţii pâinii: forma şi aspectul produsului, 
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culoarea, consistenţa miezului, mirosul şi gustul 
produsului.  

     Pentru determinarea calităţii a fost utilizată 
metoda de apreciere cu 5 puncte care include 6 
trepte (de la 0 la 5). La final de degustaţie a fost 
făcut un punctaj general [7].     
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 8. Dependenţa dintre cantitatea de adaos 
de făină de amarant în diferite raporturi şi 

aciditatea produsului finit. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 9. Caracteristica comparativă a probelor 
de coacere conform punctajului obţinut în urma 

degustaţiei. 
 

Probele obţinute au avut o formă normală, 
nedeformată şi coajă moale. Culoarea pentru 
fiecare produs este caracteristică, astfel se observă 
cu creşterea cantităţii de făină de amarant apare o 
culoare mai rumenă a pâinii spre deosebire de 
proba martor care este mai palidă.  

 
 

3. CONCLUZII 
 

Efectuând cercetarea ştiinţifică s-au tras 
următoarele concluzii: 

- făina de amarant contribuie la creşterea 
capacităţii de hidratare a făinii pentru formarea 
aluatului, astfel se obţine un aluat modelabil cu 
proprietăţi vâsco-elastice satisfăcătoare, 
stabilitatea ridicată ale aluatului;  la îmbunătăţirea 
prelucrabilităţii aluatului datorită conţinutului de 
albumine în amarant;  

- măreşte valoarea nutritivă şi biologică a 
pîinii cu adaos, permite a lărgi gama sortimentală 
utilizînd materii non-tradiţionale, creşte durata de 
păstrare a produsului finit; 

amaranthul este una din puţinele cereale ce conţine 
şi fitosteroli, ce reduc riscul dezvoltării celulelor 
canceroase în organism şi previn apariţia a 
numeroase boli grave, în ceea ce priveşte 
îmbatrânirea prematură a organismului; 
       - conform rezultatelor obţinute în urma 
cercetărilor se observă că substutuirea făinii de 
grâu cu adaosul de maxim 5 % făină de amarant 
contribuie la îmbunătăţirea indicilor organoleptice, 
oferind produsului gust şi aromă plăcuta, un miez 
bine dezvoltat, nelipicios şi nesfărâmicios, iar 
adaosul unei cantităţi mai mare duce la diminuarea 
volumului şi a porozităţii. Doza minimă 
recomandată pentru obţinerea unui produs calitativ 
este de 5 %,  iar caracteristicile fizico-chimice ale 
acestei probe reprezintă valori pentru umiditate 
43,3 %, aciditate 2,1 grade de aciditate şi pentru 
porozitate 72 %; 

- din punct de vedere economic, odată  cu 
introducerea adaosului de făină de amarant în 
reţetă se măreşte randamentul în  pâine. 
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REZOLVAREA PROBLEMELOR CREATIVE PRIN UTILIZAREA 

PROCEDEELOR DE SOLUŢIONARE A CONTRADICŢIILOR TEHNICE 
 
 

Problema 1.  Montarea conductelor. La 
montarea conductelor lipirea este dificilă din cauza 
jocurilor mari, care apar în urma asamblării. 
Materialul de lipire curge mai înainte ca ţevile să fie 
unite între ele. Ce trebuie de făcut? 

Sugestii:  
• utilizaţi un mijlocitor (anexaţi un obiect 

intermediar); 
• utilizaţi procedee de acţiune prealabilă şi 

pernuţe instalate din timp. 
Soluţie posibilă: Se propune la lipire 

instalarea în spaţiul dintre ţevi a unei carcase cu 
ochiuri, care va reţine materialul de lipit şi totodată, 
va întări cusătura cu o armătură (C.A. nr. 
880644SU). 

Problema 2. Rectificarea „îngheţată”. Pentru 
răcirea sculei aşchietoare au fost inventate lichidele 
de ungere şi răcire (LRU), cu care sunt „udate” din 
belşug scula şi piesa prelucrată. Printre altele în 
acest caz se consumă cu mult mai mult lichid de 
răcire, decât este necesar. Lichidul se împrăştie, 
„murdăreşte” locul de lucru, se evaporă, eliminând 
în aer gaze nocive. Pentru aceasta se foloseşte un 
sistem hidraulic complicat cu locuri de depunere, 
filtre şi pompe. Aşchiile de metal „muiate” din 
belşug sunt incomode la transportare şi prelucrare. 

Sugestie: Care sunt neajunsurile în problema 
dată? Care este efectul nedorit principal? Formulaţi 
contradicţia în problema dată. Care este situaţia 
dorită, fără neajunsuri? 

Folosiţi procedeul de modificare a 
parametrilor fizico-chimici (stării de agregare, 
temperaturii). Cum poate fi utilizată modificarea 
stării de agregare, temperaturii, altor parametri 
fizico-tehnici? 

Soluţie posibilă: Se propune utilizarea 
lichidului de răcire în stare îngheţată. Pe maşina de 
rectificat se instalează un tub dreptunghiular din 
getinax. Pentru început în tub este amplasată o 
bucată de gheaţă din lichidul de răcire şi ungere, pe 
care se pune o mică greutate, astfel încât bucata de 
gheaţă, care se topeşte încetul cu încetul, să 
contacteze permanent cu suprafaţa pietrei de 
rectificat şi a piesei prelucrate. Se reduce 
împroşcarea lichidului de răcire şi pierderile legate 
de aşchiile „umezite” (C.A. nr. 837823SU). 

Este eliminată Contradicţia: LRU în stare 
lichidă transportă căldura, însă se împroaşcă. LRU 
în stare solidă nu se împroaşcă, însă conduce prost 
căldura. Căldura este eliminată prin topirea LRU 
solidă. 

Problema 3. Curăţirea semifabricatelor 
metalice. Curăţirea semifabricatelor metalice, 
laminatului, construcţiilor metalice de arsuri, 
rugină, vopsea veche, este un lucru dificil. În 
producerea laminatului semifabricatul este curăţat 
de arsură prin tratare cu acizi. Este un proces 
scump, evaporările de acid sulfuric sunt nocive. 
Totodată, împreună cu arsura este scos un strat solid 
de „metal sănătos”, transformându-l în deşeu. Ce 
trebuie de făcut? 

Sugestie: 
Utilizaţi efectul fizic (EF) – curentul electric, 

care provoacă creşterea vitezei de relaxare a 
tensiunilor în metale şi reprezintă un factor 
tehnologic comod pentru eliminarea tensiunilor 
interioare în metale. 

Soluţie posibilă: Se propune curăţirea 
construcţiilor metalice şi a laminatului cu descărcări 
electrice de tensiune înaltă. Descărcările de 
frecvenţă şi tensiune înalte, trecând prin stratul de la 
suprafaţă cu adâncimea numai de câţiva microni, 
despart de el particule foarte subţiri, ca solzii de 
peşte, împreună cu toate impurităţile, care s-au 
depus pe el, deoarece la descărcarea între particule 
şi metalul de bază vor apărea forţe Kulon de 
respingere (C.A. 845886). 

Problema 4.  Sudura metalelor prin difuzie. 
La sudura prin difuzie apar o serie de probleme: 
cum de încălzit, de protejat de la oxidare şi de 
apăsat uniform piesele asamblate? De obicei, se 
utilizează camere cu vid şi dispozitive mecanice de 
asamblare, dar acesta este un proces costisitor. Ce 
trebuie de făcut? 

Contradicţia: Dacă se utilizează camera cu 
vid, atunci suprafeţele pieselor nu se oxidează, însă 
instalaţia este scumpă şi este greu de executat. 

Sugestie: Principiul ÎMBINĂRII va permite 
unirea operaţiilor de apăsare a pieselor de sudare şi 
de protecţie a pieselor de la oxidare cu oxigen. 

Soluţie posibilă: Piesele, de exemplu, arbore 
şi bucşă, sunt asamblate prin strângere şi amplasate 
într-un vas cu topitură de metal, săruri sau sticla cu 
temperatură înaltă. Vasul este acoperit ermetic, iar 
spaţiul liber sub capac este împlut cu gaz sau vapori 
sub presiune înaltă, care prin topitură apasă uniform 
piesele de sudare. Totodată mediul topit încălzeşte 
piesele şi le protejează de oxidare. 

Problema 5. Arderea păcurii în cuptoare. Nu 
e bine când în cuptor, unde arde păcura, este puţin 
aer: are loc arderea incompletă a combustibilului, 
pierderea căldurii şi poluarea atmosferei. Dacă este 
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mult aer se pierde căldura. Ea se pierde împreună cu 
cantitatea mare de gaze de cahlă, saturate cu oxizi 
de azot agresivi? Ce trebuie de făcut?  

Sugestie: A utiliza principiul Divizării şi 
Acţiunii Prealabile. 

Soluţie probabilă: Soluţia optimă de încălzire 
este nu cu păcură, dar cu emulsia ei apoasă. Un 
aparat cu jet formează emulsia din păcură, apă şi 
aer, înainte de împroşcarea ei în cuptor. De la 
căldură picăturile de emulsie explodează, 
dispersând păcura în particule foarte mici. Această 
soluţie permite crearea celor mai favorabile condiţii 
pentru ardere, iar capacitatea termică a emulsiei este 
aceeaşi, ca şi la păcura curată. 

Problema 6. Utilizarea sticlei organice prin 
încălzire. Bucăţile de sticlă organică se amplasează 
într-o cuvă utilizator, însă încălzirea sticlei este 
încetinită din cauza capacităţii proaste de 
termoconductibilitate a aerului, care se găseşte între 
bucăţile de sticlă şi pereţii cuvei. Cum poate fi mărit 
randamentul termoconductibilităţii? 

Sugestie: Utilizaţi principiile Mijlocitorului şi 
Schimbarea stării de Agregare a substanţei. 

Soluţie posibilă: Pentru problema examinată a 
fost găsită cu ajutorul a două procedee de rezolvare 
a contradicţiilor tehnice aceeaşi soluţie: a pune în 
cuvă o bucată de metal cu temperatură de topire 
redusă. Aceasta, dintr-o parte, este schimbarea stării 
de agregare a cuvei, iar din altă parte - acest metal 
joacă rolul de mijlocitor. 

Problema 7. Motor cu ardere internă. 
Pistonul motorului cu ardere internă la cursa în gol, 
interacţionând cu biela, este împins forţat spre una 
din părţile cilindrului. În rezultat are loc uzura 
neuniformă unilaterală pe cerc a cilindrului şi 
pistonului. Propuneţi o metodă care elimină acest 
neajuns. 

Sugestie: Utilizaţi forma Asimetrică a 
pistonului, adică executaţi planul capului pistonului 
înclinat în direcţia uzurii radiale maxime. 

Soluţie posibilă: Presiunea gazelor va 
comunica o forţă, care împunge pistonul în direcţie 
opusă peretelui uzat. 

- Reducerea presiunii pistonului pe peretele 
cilindrului duce la reducerea uzurii cilindrului 
şi pistonului. 

- Pistonul cu suprafaţă înclinată a capului are o 
formă simplă şi el poate fi executat uşor. 

Problema 8.  Dispozitiv de marcare. Se cere de 
a  elabora un dispozitiv de imprimare a inscripţiilor 
de marcare pe etichetă tip inele sau tuburi din 
clorvinil cu litere chirilice, latine şi arabe până la 16 
semne în fiecare inscripţie. Inscripţiile trebuie să fie 
clare şi rezistente la acţiunea precipitaţiilor 
atmosferice. 

Problema 7.39. Mărirea volumului camerei de 
ardere. Una din metodele trecerii motorului la un 
alt tip de combustibil este schimbarea volumului 
camerei de ardere. La motoare se unesc camere 
suplimentare. Însă problema constă în faptul de a 
propune o instalaţie simplă pentru deschiderea şi 
închiderea operativă: turnând benzină de altă marcă 
trebuie foarte rapid de deschis sau, invers, de închis 
cavitatea de comunicaţie. 

Problema 7.42. Obţinerea masei plastice 
expandate. Pentru obţinerea polimerilor poroşi se ia 
monomerul lichid şi sub presiune este saturat cu gaz 
CO2. Apoi lichidul este încălzit, în rezultat are loc 
polimerizarea şi, în acelaşi timp, gazificarea masei 
solidificate cu bule de gaz. Se obţin mase plastice 
expandate. Neajunsul metodei este necesitatea 
utilizării unor presiuni înalte – instalaţia este 
complicată şi scumpă. Ce trebuie de făcut? 

Sugestie: Utilizaţi principiile Trecerii Fazice 
şi Mijlocitorului – substanţă, capabilă să elimine 
gaz la încălzire. 

Soluţia posibilă: Se propune de introdus 
gazul în formă solidă sau lichidă (în cantităţi mari şi 
volum mic). De exemplu, introduceţi o substanţă 
solidă, care la încălzire se descompune cu eliminare 
de gaz, care formează bule în masa solidă. O astfel 
de substanţă poate fi carbonatul de amoniac. Are loc 
reacţia: 

 

 (NH4)2 – CO3 = =>{2NH3 + CO2 + H2O}. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubrică realizată de Valeriu Dulgheru 



86                                        Personalităţi de pe Meridianele Universului  Ştiinţific                                         
 

 
PERSONALITĂŢI DE PE MERIDIANELE UNIVERSULUI  ŞTIINŢIFIC: 

Victor Daimaca 
 

Victor Daimaca s-a născut în data  de 22 
august 1892 , la Turnu Severin. Părinţii săi  Maria şi 
Dumitru Daimaca erau mici  negustori  şi aveau o 
casă „ semeaţă” în cartierul olarilor din Turnu 
Severin. A urmat şcoala primară în oraşul natal, 
apoi Liceul „Traian” pe care l-a absolvit în anul  
1913. Încă de mic, dar mai ales în perioada liceului 
a fost pasionat de astronomie, aşa că şi-a continuat 
studiile la  Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti. Aici 
întâlneşte dascăli  celebri, pasionaţi de meseria lor 
cum au fost  Gheorghe Ţiţeica, născut şi el în Turnu 
Severin, creator al unor capitole din geometria 
diferenţială proiectivă şi afină ,  Nicolae Coculescu, 
născut la Craiova, profesor de astronomie şi 
mecanică cerească, astronom remarcabil  care a 
îmbinat în mod creator studiile teoretice cu 
observaţiile foarte precise, cel  care , în 1908,  a 
întemeiat   Observatorul astronomic  din Bucureşti.  

După absolvirea facultăţii, a desfăşurat diverse 
activităţi , iar din 1929 Victor Daimaca s-a stabilit 
în Târgu Jiu. La început  a funcţionat la Şcoala de 
meserii din satul în care s-a născut eroina Ecaterina 
Teodoroiu, Vădeni, acum un cartier al oraşului Tg. 
Jiu.  S-a remarcat prin rigurozitate şi tenacitate,  
fiind apoi transferat  la Şcoala Normală de băieţi din 
Târgu Jiu  unde a predat  aritmetica, algebra şi  
geometria. 

 

 
 

În 1949, la vârsta de 57 de ani, s-a mutat în 
Bucureşti pentru a lucra la Observatorul 
Astronomic. S-a stins din viaţă la 20 mai 1969 în 
Bucureşti la vârsta 77 ani. 

 

Începuturile pasiunii pentru astronomie 
 

Pasiunea pentru astronomie a început  în 
vremea liceului  după ce  a descoperit în Biblioteca 
şcolii mai multe  volume mari, cu gravuri frumoase, 
interesante. Erau  lucrări de popularizare a 
astronomiei printre care câteva scrie de  Camille 

Flammarion: ,,Ce este cerul ?”, ,,Astronomie 
Populară”, ,,Stelele şi curiozităţile cerului”, 
,,Pământurile cerului”. 

Acumulase deja multe cunoştinţe când, în 
1907, într-o dimineaţă de august ,la vârsta de 14 ani 
,a văzut pentru prima dată o stea cu coadă. Era 
cometa Daniel. Tot în acea perioadă şi-a descoperit 
vocaţia de dascăl: vroia să-i înveţe şi pe alţii ce ştia 
el. A găsit la biblioteca Liceului un curs  elementar 
de Cosmografie .A  înfiinţat  societatea astronomică  
“Urania”  în care ţinea prelegeri după  acest curs de 
Cosmografie. Seara, împreună cu ceilalţi membrii ai 
societăţii  făcea observaţii pe malul Dunării, la 
orizont deschis, iar rezultatele i le trimitea  lui 
Victor Anestin, ziarist şi scriitor de literatură  
ştiinţifico-fantastică, fondatorul revistei „Orion” 
prin care populariza în România   cunoştinţele 
despre  astronomie. Încet-încet a învăţat numele 
stelelor, ştia componenţa constelaţiilor. 

  
Astronom amator 
 

În 1910, Victor Anestin, anunţase în Revista 
„Orion” despre trecerea a patru comete strălucitoare 
şi a altor trei comete slabe. A reuşit să le vadă 
folosind un binoclu, iar bucuria, satisfacţia a fost 
enormă. Folosind anuarul lui Flammarion din acel 
an, 1910, a văzut  , folosind acelaşi binoclu, şi 
Planeta Uranus în constelaţia Arcaşul. Era din ce în 
ce mai  fascinat de bolta cerească, aşa că şi-a 
,,contruit” un observator astronomic în podul casei  
părinteşti din  mahalaua olarilor. A scos câteva ţigle 
din acoperiş astfel încât să aibă vedere spre sud, şi-a 
adus o masă şi un scaun, o hartă a cerului şi  un 
binoclu Zeiss care mărea de 6 ori.  

Tot în 1910 cometa Haley se  apropia de Soare, 
iar strălucirea ei  creştea şi se dezvolta, aşa că în  
primăvara anului 1910  Victor Daimaca  a reuşit să 
o vadă cu ochiul liber  A constatat că era de 
magnitudinea 6, se găsea în constelaţia Peşte, la sud 
de pătratul lui Pegas. I-a scris  lui Victor Anestin  o 
scurtă relatare  publicată de acesta   în revista Orion 
şi în ziarul Universul. Victor Daimca fusese  
singurul  român  care văzuse  cometa Haley cu 
ochiul liber . 

În august 1911 ziarele au anunţat că s-a ivit pe 
cer o cometă descoperită de Brooks, în constelaţia 
Lebăda.  Deoarece  avea o coadă de 10 grade 
lungime şi devenea din ce în ce mai strălucitoare pe 
măsură  ce se apropia de Soare, Victor Daimaca, 
deja  experimentat, a găsit-o uşor cu binoclul.  În 
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anul următor , 1912,  pe baza indicaţiilor scrise în 
revista Orion , a identificat, folosind binoclul,  
cometa Quinisset în constelaţia Şarpele şi cometa 
Delaran în Ursa Mare. 

 

Tot răul e spre bine! 
 

În 1913  a terminat liceul şi a trebuit să-şi 
părăsească observatorul improvizat din podul casei 
părinteşti. S-a înscris la facultatea de ştiinţe din 
Bucureşti. A început războiul cu greutăţile lui. În 
compensaţie l-a cunoscut pe  Nicolae Coculescu, 
întemeietorul Observatorului  astronomic din 
Bucureşti. 

În 1929 s-a stabilit la Tg. Jiu .Preocupat de 
activitatea didactică a lăsat pe plan secund  
observarea bolţii cereşti. În 20 septembrie 1938 
uzina electrică  din Tg. Jiu a luat foc şi oraşul a 
rămas într-un  întuneric total  care a făcut ca cerul 
să strălucească. Un bun prilej pentru Victor 
Daimaca de a  studia firmamentul. Apoi, camuflajul 
impus de război a menţinut condiţiile favorabile 
pentru observarea stelelor. 

În 1943 a urmărit săptămâni la rând cometa  
Whipple, până în luna mai când aceasta s-a depărtat   
atât de mult încât nu mai putea fi văzută cu 
binoclul. Atunci s-a decis să caute comete noi, 
nedescoperite încă. Avea acum multe cunoştinţe de 
astronomie. Avea un atlas ceresc Dien-Flammarion 
cu stelele şi nebuloasele până la magnitudinea a 9-a 
Avea un binoclu mai bun  care mărea de  15 ori şi 
care îi permitea să vadă comete până  la 
magnitudinea a 9-a. Şansa nu s-a lăsat aşteptată 
mult. În noaptea de 3 septembrie,  spre zorii zilei a 
îndreptat binoclul spre constelaţia Lynx. A văzut  o 
steluţă extrem de mică   ca  o pată rotundă, alburie , 
difuză.  A cercetat  atlasul . A găsit toate stelele din 
câmpul binoclului , dar steluţa alburie, difuză  nu 
era trecută. În a doua noapte a găsit-o deplasată spre 
Ursa Mare la 2 grade depărtare de locul iniţial. 
Aşadar  era  o cometă! În noaptea de 5 septembrie, 
ajunsese şi mai departe. A notat pe atlas poziţiile 
observate, a calculat deplasarea din timpul zilei, a 
estimat direcţia de deplasare şi a făcut o schiţă cu 
traseul cometei pentru următoarele nopţi .A trimis la 
Observatorul Astronomic din Bucureşti o 
telegramă: „Cometă nouă, mărimea a 8-a în Lynx, 
pe linia Alfa – Gemini – Ipsilon Ursa Mare, 
deplasare diurnă 2 grade spre omicron Ursa Mare”. 
Cometa se afla la 49,5 milioane kilometri de 
Pământ. 

 

Confirmarea reuşitei 
 

Telegrama  a ajuns la destinaţie după 3 zile  
deoarece Gestapo-ul german  a crezut că este o 
telegramă cu conţinut cifrat legat de  lagărul de 

deţinuţi politici  de la Târgu Jiu.  În dimineaţa zilei 
de 9 septembrie 1943 Observatorul din Bucureşti a 
identificat cometa descrisă de Victor Daimaca şi a 
comunicat telegrafic descoperirea şi poziţiile 
cometei Biroului Central  al Uniunii Astronomice 
Internaţionale de la Copenhaga care le-a trimis în 
toată lumea.  Cometa nu mai fusese observată de 
nimeni înainte şi de aceea a primit numele Daimaca 
1943. 

 

Specialist în descoperirea cometelor. 
 
În seara  zilei de  16 decembrie , a găsit cu 

binoclul o cometă în regiunea sudică a constelaţiei 
Aquarius. Observatorul din Bucureşti  a trimis 
informaţia  la Copenhaga. Cu câteva ore înainte  se 
primise o informaţie asemănătoare şi de la  
Observatorul Astronomic de la Johannesburg din 
Africa de Sud. Un alt amator, american de origine, 
Peltier, identificase şi el cometa dar după Daimaca. 
În final aceasta  a primit numele  Cometa Van 
Gent – Peltier – Daimaca. 

Victor Daimaca a mai descoperit şi alte comete 
: la 30 iulie 1945 – cometa Kopf (ce a fost ulterior 
descoperită de un german, cometa purtând numele 
acestuia, deoarece telegrama lui Daimaca nu a ajuns 
în timp util la Copenhaga); apoi la 5 septembrie 
1946 cometa Gracobini-Zinner; la 14 octombrie 
1947 cometa Encke; la 22 iunie 1948  Cometa 
Honda. În 1955 , deşi locuia la Bucureşti, a revenit 
pentru o scurtă vacanţă la Tg. Jiu şi , întâmplător 
sau nu, în seara zilei de 25 iulie a descoperit 
Cometa Bakharov 

Victor  Daimaca a descoperit cu ajutorul 
binoclului  7 comete,  dintre care 2 noi care îi poartă 
numele.  Pentru prima  cometă descoperită, a primit 
o medalie de bronz cu numele său gravat pe ea din 
partea Societăţii astronomice a Pacificului din San 
Francisco . 

 
Recunoaştere postumă 
 

Ca  omagiu adus marelui astronom, la Liceul 
,,Traian" a luat fiinţă  în 1973 un cerc de 
astronomie care îi poartă numele, iar în 1976 a fost 
construit aici un observator astronomic menit să 
eternizeze numele lui Victor Daimaca,  într-o formă 
inedită, între Bucureşti şi Timişoara. De asemenea, 
câte o stradă din  Bucureşti  şi Tg. Jiu, respectiv 
Liceul de informatică  poartă numele Victor 
Daimaca 

 
 

Rubrică realizată de prof.dr.ing.Gheorghe 
Manolea, Universitatea din Craiova,Doctor 

Honoris Causa al Universității Tehnice a 
Moldovei din Chișinău. 



88                  Titlul complet al articolului (Format A4, Times New Roman, 11, bold, Italic, center)                                                                                             
 

↵ (11 points) 
TITLUL COMPLET AL ARTICOLULUI, MAXIM 3 RÂNDURI, PE TOATĂ LĂŢIMEA PAGINII, 

(R_TIMES 14 POINTS, BOLD, CENTER, ALL CAPS) 
↵ (11 points) 

Aurel Bradu, dr.prof. (Prenume. nume Autor(i), R_Times, 11 points, bold, Italic, center) 
Universitatea... (Locul de muncă al autorului, R_Times, 11 points, italic, normal, center) 

↵ (11 points) 
↵ (11 points) 

INTRODUCERE (R_TIMS 13 POINTS, BOLD, CENTER, ALL 
CAPS) 

↵ (11points) 
<Tab> Lucrarea poate conţine o introducere de maxim 20 de rânduri în 
care se prezintă aspecte generale privind fondul problematicii tratate. 

↵ (11 points) 
↵ (11 points) 

1. TITLUL PRIMULUI CAPITOL, NUMEROTAT CU CIFRE 
ARABE (R_TIMS 13 POINTS, BOLD, CENTER, PE COLOANĂ, 

ALL CAPS) 
↵ (11 points) 

<Tab> În faţa fiecărui titlu de capitol se lasă un spaţiu liber de două 
rânduri. Textul lucrării (R_Times, 11 points, normal) începe după 
titlurile de capitole, după lăsarea unui rând liber (↵ 11 points). 

↵ (11 points) 
1.1.   Model de subtitlu cu 2 indici (R_Times 13 points, bold, justify) 

↵ (11 points) 
<Tab> În faţa textului fiecărui titlu de subcapitol cu doi indici se lasă 
un spaţiu liber de un rând. În cadrul textului, fiecare nou aliniat se 
marchează prin introducerea unui „<Tab>”.  
↵ (11 points) 
1.1.1.Model de subtitlu cu 3 indici (R_Times 12 points, bold, justify) 
<Tab> Dacă în lucrare se utilizează şi subtitluri  cu trei indici, textul 
acestora începe direct după subtitlu fără. Pentru sublinierea 
importanţei unor termeni în cadrul textului se pot introduce marcări 
ale acestora doar prin text boldat (fără  subliniere). 

↵ (11 points) 
↵ (11 points) 

2. INSTRUCŢIUNI DE TEHNOREDACTARE A LUCRĂRII 
↵ (11 points) 

2.1. Aspecte generale 
↵ (11 points) 

<Tab> Lucrările care nu respectă întocmai aceste instrucţiuni  vor fi 
respinse. Tehnoredactarea lucrării se face obligatoriu în procesorul de 
texte Microsoft Word for Windows ’95 / ’97 / ’98 / ’2000, Version 6.0, 
Version 7.0, Windows NT. Pentru tehnoredactarea lucrării se utilizează 
numai fonturile  R_ Times (normal, bold, italic, ALL CAPS, sau ALL 
CAPS). Lucrarea se predă într-un exemplar, tipărit la imprimantă 
laser sau cu get de cerneală, şi însoţit de o dischetă ce va conţine 
„fişierele doc” cu lucrarea respectivă şi rezumatul .  

↵ (11 points) 
2.2. Setarea paginii: 
↵ (11 points) 
<Tab> Setarea paginii este următoarea:Top:  2,0 cm; Bottom: 2,0 cm; 
Left: 2,0 cm; Right: 2,0 cm;Header: 1,75 cm; Footer:  0 
↵ (11 points) 
2.3. Formatul de tehnoredactare a textului lucrării: 
2.3.1. Formatul de scriere pe două coloane. Textul lucrării, relaţiile de 
calcul, figurile şi tabelele se înscriu pe două coloane, conform 
prezentului model: 
Number of Columns:  2; Width: 8.15 cm; Spacing: 0.7 cm. 
<Tab> În situaţia în care în textul lucrării trebuie insertate tabele sau 
figuri ce depăşesc cu mult lăţimea de coloană precizată anterior, 
pentru menţinerea clarităţii acestora, se poate introduce în pagină o 
zonă de lucru pe o singură coloană (între două „sesion break”).  
↵ (11 points) 
2.3.2. Formatul de scriere a paragrafelor 
<Tab> Textul lucrării se redactează la un singur rând, (single) toate 
paragrafele fiind aliniate stânga / dreapta (justify).  
2.3.3. Header  
<Tab> În „Header” se înscrie titlul complet al articolului (R_Times, 
11 points, bold, italic, centrat), cu excepţia cazului în care acesta 
depăşeşte un rând, situaţie în care titlul se înscrie parţial urmat de.... 

↵ (11 points) 
2.3.4. Fonturi 
 <Tab>Textul lucrării se redactează utilizând doar fontul R_Times, 11 
points, normal, (eventual R_Times, 11 points, bold, dacă sunt necesare 

evidenţieri speciale ale unor pasaje de text). Fontul R_TIMES, BOLD, 
ALL CAPS se utilizează doar pentru titlul lucrării şi titlurile 
capitolelor. 

↵ (11 points) 
2.3.5. Paginarea lucrării 
<Tab> LUCRAREA NU SE PAGINEAZĂ, întrucât urmează a fi 
insertată în revistă . 
2.4. Figuri, tabele şi formule matematice 
2.4.1. Figurile 
<Tab> Toate figurile se insertează în fişierul „lucrare .doc”. Lăţimea 
maximă a unei figuri insertate în text (pe o coloană) nu poate depăşi 
lăţimea coloanei. Toate figurile se numerotează cu cifre arabe şi se 
titrează conform modelului de mai jos. Înainte şi după fiecare figură 
insertată în text se lasă câte un rând liber. În cazul în care se introduc 
în text şi fotografii, acestea se vor scana cu o rezoluţie de minim 300 
dpi (preferabil 600 dpi), şi se vor prelucra pentru a avea un contrast 
bun. Nu se admite lipirea fotografiilor sau desenelor pe foi 
separate.Dacă pe figuri apar adnotări, sub formă de cifre sau litere 
acestea trebuie să aibă o înălţime a caracterelor echivalentă fontului 
R_Times, 11 points, normal, iar sub titlul figurii se înserează o 
legendă cu explicaţiile respective. 
 
Figura 1. Conceptul sistematic unitar de „R1 integrat în mediul...”. 1 – 

unitate; 2 – ansamblu... 
↵ (11 points) 

2.4.2. Tabele. Tabelele se numerotează cu cifre arabe şi se titrează 
conform modelului de mai jos. 
Tabelul 1. Model de titrare a unui tabel. 

↵ (6 points) 
Caracteristici 
/ Măsurători 

Determ. Nr.1 Determ. Nr.2 Determ. Nr.3 
 

↵ (11 points)  
<Tab> Înainte şi după fiecare tabel inclus în text se lasă câte un rând 
liber ... Toate liniile ce formează coroiajul tabelului au aceiaşi grosime 
(1 point). În tabel textul / cifrele se scriu cu fontul R_Times, 11 points, 
normal, exceptând capul de tabel. 

↵ (11 points) 
2.4.3. Formule matematice.Toate formulele matematice se scriu ÎN 
MOD OBIGATORIU cu editorul de ecuaţii din procesorul de texte 
Microsoft Word for Windows ’95/, 97/, 98/, 2000, (Version 6.0, / 
Version 7.0, 2000), bold, italic, centrat conform modelului de mai jos. 
                                          ↵ (6 points) 

                                    A2+B2=C2                                                 (1)   
                                ↵ (6 points)    
2.5. Bibliografia.  Înainte de bibliografie se lasă 2 rânduri libere... (11 
points). Între titlul „Bibliografie” şi referinţele bibliografice se lasă un 
rând liber. Bibliografia se scrie conform modelului de mai jos:  

Bibliografie 
(R_Times, 11 points, italic (bold numai numele, prenumele 
autorului), justify. Sursele cu caractere chirilice se vor translitera) 

↵ (11 points) 
1. Nicolescu, A., Stanciu, M. Capacitatea statică şi deformaţiile 
elastice ale ghidajelor// Conferinţa TCMM, Chişinău, pag. 141...148, 
1996.  
2. Nicolescu, A., Enciu, G. Proiectarea roboţilor industriali. Meridian 
Ingineresc Nr.1, Chişinău, pag.11...20, 1995 . 
3. Nicolescu A. Robot industrial// Brevet de invenţie nr. 1344MD. 
BOPI nr. 10, 1999. 
 
REZUMATE                                  
<Tab> Pentru fiecare lucrare prezentată în revistă, în mod 
obligatoriu se întocmesc rezumate în limbile ROMÂNĂ, ENGLEZĂ, 
FRANCEZĂ şi RUSĂ. Rezumatul va conţine maximum 10 rânduri şi va 
fi prezentat conform modelului ce urmează. 
Nicolescu A. Proiectarea roboţilor industriali. Prezenta lucrare..... 
<Tab> Rezumatele se redactează SEPARAT de lucrare şi se transmit 
toate într-un singur fişier.  
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