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ANIVERSĂRI

PERSONALITATE MARCANTĂ ÎN DOMENIUL BIOLOGIEI 
(Academicianul Ion Toderaş la 70 de ani)

„E mare lucru să ştii să-ţi trăieşti viaţa. 
Majoritatea oamenilor doar există.”— Oscar Wilde

Academicianul, profesor universitar Ion Toderaş, director al Institutului de Zoologie 
al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, este unul dintre 
savanţii biologi de mare prestigiu ai Republicii Moldova, recunoscut în comunitatea 
ştiinţifică internaţională, având o operă ştiinţifică impresionantă, constituită pe parcursul 
a patruzeci şi şapte de ani de muncă asiduă, talent şi dăruire. Hidrobiologia, zoologia, 
ihtiologia, ecologia funcţională şi ecofiziologia animalelor sunt domeniile predilecte. 
Cercetările sale, cu rezultate de excepţie, şi eforturile pentru dezvoltarea Institutului pe 
care îl conduce, îl recomandă ca pe un veritabil continuator al iluştrilor predecesori, dar 
şi ca un nou fondator, cu o personalitate puternică distinctă.

Ion Toderaş s-a născut la 17 august 1948, în s. Logăneşti, r-nul Hânceşti, fiind 
al treilea copil al Mariei şi Chiril Toderaş, familie de pădurari de la care a moştenit 
dragostea de muncă, de natură şi perseverenţa în tot ceea ce urma să realizeze în decursul 
vieţii. Şi-a petrecut copilăria pe malul râului Cogâlnic împreună cu fratele Dumitru şi 
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trei surori: Elena, Dora şi Vera. Încă de mic, obişnuia să petreacă zile întregi hoinărind 
pe malul acestuia, visând că într-o bună zi va ajunge să cunoască toate vietăţile şi 
misterele râului.

În anul 1963, după absolvirea şcolii primare, a plecat de acasă cu binecuvântarea 
părinţilor pentru aşi face studiile la şcoala pedagogică din orăşelul Călăraşi, pe care o 
părăseşte după câteva luni de studii, fiind convins că activitatea în calitate de învăţător 
pentru clasele primare nu corespunde aspiraţiilor şi intenţiilor de a cerceta natura şi în 
special lumea animală de care era pasionat de mic copil. Este înmatriculat în şcoala 
medie internat nr.1 din orăşelul Hânceşti, pe care o absolveşte cu succes în anul 1966 
şi îşi continuă studiile la Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din 
Moldova, pe care le-a finalizat cu excelenţă în anul 1971. În acelaşi an, dând dovadă 
de inteligenţă şi rezultate excelente la studii, având o pregătire temeinică şi o pasiune 
deosebită pentru descifrarea tainelor biologiei, după absolvirea facultăţii a fost angajat 
în colectivul ştiinţific al Institutul de Zoologie Experimentală şi Fiziologie al AŞM 
(actualmente Institutul de Zoologie al MECC). 

Tânărul cercetător I. Toderaş a trăit cu intensitate „aventura” cunoaşterii şi a 
manifestat calităţi de excepţie: un nivel înalt de pregătire, gândire analitică impecabilă, 
capacitate de muncă de invidiat, cunoştinţe profunde şi vaste, care i-au permis să 
realizeze cu succes investigaţiile ştiinţifice la tema tezei de doctorat. S-a remarcat 
în mod deosebit prin originalitatea cercetărilor sale, care s-au constituit ca tematici 
de pionierat pentru biologia acvatică. A reuşit în premieră să aplice în studierea 
ecosistemelor acvatice principii trofodinamice, metode şi modele matematice, 
care i-au permis să obţină date originale privind bilanţul energetic total al speciilor 
dominante de chironomide, să determine intensitatea fluxului de energie în populaţiile 
larvelor acestora şi să releve rolul lor funcţional în procesele de autoepurare a apelor şi 
convertire a substanţelor organice din ecosistemele acvatice. În premieră pentru ştiinţă, 
a argumentat experimental doctrina teoretică privind interconexiunea între creştere, 
metabolism energetic şi nutriţie. De asemenea a efectuat estimarea comparativă a 
metodelor de evaluare a producţiei speciilor comune de hidrobionţi. Astfel, în 1979 
susţine cu brio teza de doctorat „Chironomidele (Diptera, Chironomidae) ecosistemelor 
bazinului Nistrului şi rolul lor în procesele biologice” şi obţine titlul de doctor în ştiinţe 
biologice la Universitatea „I. I.Mecinicov” din Odessa, beneficiind de coordonarea 
academicianului Mihail Iaroşenco. În această primă perioadă a carierei sale ştiinţifice, 
a publicat peste 20 de lucrări în reviste şi culegeri din ţară şi străinătate.

Odată cu susţinerea doctoratului cercetările ştiinţifice iau o amploare şi mai mare 
axându-se pe descifrarea legităţilor funcţionării ecosistemelor acvatice continentale. 
Bazându-se pe cercetările interdisciplinare şi sintezele întreprinse în colaborare cu 
savanţii din centrele ştiinţifice din ţară şi de peste hotare (Rusia, Belarus, România, 
Franţa, SUA), Domnia Sa a dezvoltat şi argumentat importante ipoteze, legităţi 
şi teorii, printre care: argumentarea ipotezei V. Hlebovici referitor la nivelul de 
organizare şi integrare a organismelor unicelulare coloniale; revizuirea concepţiei 
„adaptării metabolice” la diferite temperaturi, demonstrându-se universalismul valorii 
coeficientului Vont’Hof atât pentru metabolismul energetic, cât şi pentru cel plastic 
al animalelor poichiloterme; elaborarea bazei metodologice de estimare a travaliului 
geochimic al populaţiilor de nevertebrate în ecosistemele terestre şi acvatice; 
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identificarea noilor principii în determinarea legităţilor ontogenetice ale variaţiei 
echivalentului energetic, ale metabolismului activ, ale coeficientului convertibilităţii 
energiei asimilate şi ale productivităţii nevertebratelor cu tipul de creştere exponenţial, 
parabolic şi asimptotic. Erudiţia ştiinţifică a academicianului Ion Toderaş era întemeiată 
de cunoştinţele temeinice şi de specializarea la Institutul de Zoologie al Academiei 
de Ştiinţe din Rusia, Sankt-Petersburg (1986–1987) sub îndrumarea profesorului 
Gheorghe G. Vinberg, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a URSS, biolog şi 
enciclopedist remarcabil, om de ştiinţă cu reputaţie mondială. În cadrul acestei instituţii 
în anul 1991 şi-a susţinut teza de doctor habilitat „Bazele estimării rolului funcţional al 
populaţiilor de animale în ecosistemele acvatice continentale”. 

Motivat de o continuă cercetare şi aprofundare a datelor experimentale şi teoretice, 
domnul I. Toderaş a elaborat o nouă concepţie ştiinţifică „Existenţa unor legităţi unice 
ale fluxului de materie, energie şi formare a productivităţii secundare”, care a permis 
lansarea unei noi direcţii ştiinţifice – Biogeochimia ecofiziologică a animalelor, care a 
deschis noi frontiere vizând fundamentarea unor principii necunoscute în cuantificarea 
funcţionării populaţiilor animalelor poichiloterme în ecosistemele acvatice şi cele 
terestre. Validitatea şi probitatea acestei direcţii ştiinţifice este asigurată de şcoala 
ştiinţifică a Hidrobiologilor şi Ihtiologilor din Moldova, fondată de academicianul  
M. Iaroşenco şi la care dl I. Toderaş a contribuit şi continuă să-i sporească  
dezvoltarea ascendentă.

Cumulând temeinice cunoştinţe profesionale şi fiind înzestrat cu un pregnant simţ 
al echilibrului şi al echităţii, academicianul Ion Toderaş reprezintă de multă vreme 
un adevărat mentor spiritual pentru reprezentanţii tinerei generaţii. În atmosfera de 
înaltă competitivitate profesională a Institutului de Zoologie a reuşit să strălucească 
şi să trezească entuziasmul discipolilor săi insuflându-le pasiune pentru activitatea 
de cercetare şi studiere în domeniul biologiei. Academicianul Ion Toderaş a ştiut să 
îndrume discipolii spre direcţii moderne de cercetare şi, observând aptitudinile şi 
aspiraţiile individuale ale fiecăruia, i-a călăuzit necondiţionat stimulând inventivitatea 
şi dorinţa de cercetare. Fiind mereu în pas cu domeniile noi de cercetare în biologie, 
a încurajat stagiile tinerilor cercetători în Centrele de excelenţă de peste hotare pentru 
însuşirea metodelor şi tehnicilor noi de înaltă fineţe şi utilizarea echipamentului 
performant în realizarea investigaţiilor fundamentale şi aplicative în domeniul zoologiei, 
hidrobiologiei şi biologiei moleculare. În calitate de îndrumător la teze de licenţă, 
masterat, doctorat în zoologie, ecologie, ihtiologie are un număr de peste 110 specialişti 
licenţiaţi şi masteranzi, dintre care 50 au susţinut cu succes admiterea în doctorantura 
din ţară şi străinătate, 30 doctori în ştiinţe, inclusiv un laureat al Concursului Naţional 
„Teza de doctorat de excelenţă”, 10 doctori habilitaţi atestaţi, inclusiv 2 laureaţi ai 
Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă”, din care 6 persoane deţin titlul 
ştiinţifico-didactic de profesor. În curs de elaborare sunt încă 3 teze de doctor habilitat 
şi 8 teze de doctor în ştiinţe biologice. Fiind o personalitate competentă şi responsabilă, 
savantul şi dascălul Ion Toderaş a reuşit să le cultive aceleaşi calităţi şi discipolilor săi 
care, pe parcurs, s-au manifestat deja ca savanţi notorii.

Investigaţiile discipolilor academicianului Ion Toderaş sunt lucrări inedite în 
mai multe domenii inventarierii diversităţii hidroflorei şi hidrofaunei, stabilirii  
succesiunilor structural-cantitative multianuale şi sezoniere ale comunităţilor principale 
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de hidrobionţi, valorificării sustenabile şi conservării speciilor economic valoroase 
şi evaluarea lor ca organisme monitoare a calităţii apei ecosistemelor acvatice din 
Republica Moldova (Haidar Мuna, Nauc Veronica, Ungureanu Laurenţia, Serghei 
Filipenco, Usatîi Marin, Climenco Vitalie, Salem Obadi Sael); cuantificării rolului 
funcţionării biogeochimice a populaţiilor organismelor în ecosistemele acvatice  
(Haidar Nidal, Cernâşova Irina, Bileţchi Lucia, Zubcov Elena, Zubcov Natalia, 
Mohammed Hussein Al Widyan Jafar, Ozdemir Mehmet); elucidării particularităţilor 
biologice şi a rolului diferitor grupe de animale nevertebrate şi vertebrate în ecosisteme 
naturale şi antropizate (Şavdari Niran, Andreev Nadejda, Silitrari Elena, Purcic 
Veaceslav, Kiseliova Olga, Arcan Elena, Cojan Constantin, Derjanschi Valeriu, Poiras 
Anton, Baban Elena, Andreev Alexei, Gliga Olesea, Jalbă Liliana, Cozari Tudor, Plop 
Larisa ); ajustării şi aplicării metodologiilor şi tehnicilor ADN-barcoding, analizelor 
cariologice în studiul animalelor, completării Băncilor de Gene internaţionale cu 
secvenţe de ADN pentru speciile de animale din Republica Moldova, conceptelor 
moderne în cercetările de biologie aut- şi sinecologice ca elemente fundamentale în 
stabilirea particularităţilor funcţionării şi rolului structurilor din ecosistemele acvatice 
şi terestre (Movilă Alexandru, Munteanu Natalia, Buşmachiu Galina, Şuleşco Tatiana, 
Cravcenco Oxana); evaluării diversităţii comunităţilor de endo- şi ectoparaziţi, 
interacţiunii lor în sistemul parazit-gazdă la plante şi animale, elaborării măsurilor 
de profilaxie şi tratament (Erhan Dumitru, Rusu Vadim); fundamentării teoretice 
a managementului ecologic (Capcelea Arcadie); modelării matematice şi utilizării 
sistemelor informaţionale în estimarea şi pronosticarea productivităţii secundare în 
ecosistemele continentale şi marine (Dumbrăveanu Dorin). 

În activitatea didactică, Acad. prof. Ion Toderaş rămâne un model de referinţă, 
probabil greu de egalat în cadrul şcolii ştiinţifice pe care o coordonează şi în afara 
acesteia, fiind profesor asociat la Universitatea de Stat a Moldovei, Universitatea 
Liberă Internaţională din Moldova, Institutul de Ştiinţe Reale, Universitatea de Stat 
din Comrat şi Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir. În perioada anilor 1988–2005 a 
îndeplinit funcţia de şef al Catedrei de Zoologie la Universitatea de Stat din Moldova 
(1988–1989), devenită apoi Catedra de Zoologie şi Ecologie (1998–2000), apoi Catedra 
de Biologie Umană şi Animală a Universităţii de Stat din Moldova (2000–2005).  
În anul 1993 pentru merite deosebite în activitatea didactică i s-a conferit distincţia 
Magna cum laude. Lecţiile la disciplina „Statistica, modelarea şi simularea proceselor 
biologice” ale profesorului universitar Ion Toderaş sunt de neuitat pentru toţi cei care 
au avut privilegiul să îi fie studenţi, lecţii de o rigoare maximă posibilă pentru o materie 
atât de complexă şi bazată pe atât de multe observaţii experimentale, aproximaţii 
matematice şi incursiuni necesare în adâncurile biologiei moderne. Din anul 1988, timp 
de 30 de ani, susţine 12 cursuri normative, cursuri speciale şi seminare la Facultatea de 
Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova şi Facultatea Ştiinţe ale Naturii 
a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei printre care „Zoologia nevertebratelor”, 
„Hidrobiologia”, „Productivitatea ecosistemelor terestre şi acvatice”, „Informatica şi 
tehnica de calcul în biologie”, fiind coautor la 14 manuale, compendiuri şi alte lucrări 
didactice. Este coautor al Sistemului informaţional de testare a cunoştinţelor studenţilor 
la Biologie (Botanică, Zoologie ş.a.) şi al Programului analitic de predare a Zoologiei 
în învăţământul preuniversitar. A ţinut o serie de prelegeri şi cursuri practice la şcolile-
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seminar de standardizare a metodelor hidrobiologice, ecofiziologice şi ecotoxicologice 
din fosta URSS (Toliatti, 1979; Baikalsk, 1981; Moscova, Sankt Petersburg,  
1979–1992), la universităţile din California, Paris, Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi ş.a. 
(1997–2005).

Concomitent academicianul Ion Toderaş exercită funcţia de preşedinte al Consiliilor 
Ştiinţifice specializate din cadrul Institutului de Zoologie al AŞM, abilitate cu dreptul 
de a organiza susţinerea tezelor de doctorat la specialităţile 165.02. Zoologie, 165.03. 
Ihtiologie, 165.04. Entomologie, 165.05. Parazitologie şi 166.01. Ecologie, preşedinte 
al Societăţii Hidrobiologilor şi Ihtiologilor din Moldova „Argonaut”, preşedinte 
al Comitetului Naţional UNESCO „Omul şi Biosfera” al Republicii Moldova, 
vicepreşedinte al Comitetului pentru decernarea Premiului Naţional în domeniul 
Ştiinţei şi Tehnicii, membru al Comitetului Naţional pentru Politica de Mediu, membru 
al Colegiului Ministerului Mediului al Republicii Moldova, membru al Comisiei 
Naţionale pentru Securitate Biologică a Republicii Moldova, membru al Grupului 
„Ecofiziologie” în cadrul Asociaţiei Internaţionale a Ţărilor Dunărene, expert naţional 
şi internaţional în domeniul biodiversităţii lumii animale, responsabil de participarea 
Republicii Moldova la Saloanele de Invenţii din Geneva, Elveţia.

Academicianul Ion Toderaş desfăşoară o bogată activitate, pe multiple planuri: de 
cercetare ştiinţifică în domeniul zoologiei şi al disciplinelor conexe, în plan editorial, 
managerial, didactic, de protecţie şi remediere a speciilor de animale în calitate de 
Preşedinte al Comisiei Naţionale a Cărţii Roşii a Republicii Moldova.

Un proiect aparte, putem spune un proiect al sufletului, este pentru academicianul 
Ion Toderaş fondarea Laboratorului de Sistematică şi Filogenie Moleculară (2007), care 
în anul 2014 a stat la baza fondării Centrului de Biologie Generală şi Moleculară, mai 
apoi redenumit în Centrul de Cercetare a Invaziilor Biologice în cadrul Institutului de 
Zoologie. În calitate de coordonator al acestuia este convins că numai complementarea 
metodologiilor clasice ale biologiei generale, zoologiei, hidrobiologiei şi ihtiologiei, 
entomologiei, parazitologiei etc. cu metodologiile de vârf ale geneticii şi biologiei 
moleculare poate furniza posibilităţi performante de punere în valoare a diversităţii lumii 
animale ca componentă majoră a patrimoniului natural. Academicianul Ion Toderaş este 
promotorul ajustării şi aplicării metodologiilor ADN-barcoding, analizelor cariologice 
în studiul animalelor, completării Băncilor de Gene internaţionale cu secvenţe de ADN 
pentru speciile de animale din Republica Moldova, conceptelor moderne în cercetările 
de biologie aut- şi sinecologice ca elemente fundamentale în stabilirea particularităţilor 
funcţionării şi rolului structurilor din ecosistemele acvatice şi terestre. Astfel prin 
aplicarea metodelor molecular-biologice au fost identificaţi reprezentanţii complexului 
Anopheles maculipennis şi Culex pipiens, stabilită componenţa faunistică a speciilor 
de Culicidae şi identificate, în rezultatul analizei fenotopice şi genotipice, formele 
autogene şi neautogene de Culex pipiens pipiens, ceea ce este foarte important pentru 
Baza Europeană de date. Au fost acceptate şi depuse în Banca de Gene a Centrului 
Naţional de Informaţie Biotehnologică (SUA) 16 secvenţe lineare de ADN pentru 3 
specii de căpuşe ixodide – vectori a bolilor emergente, 3 specii de Babezia, 2 specii de 
Rickettsia şi Anaplasma. Unul din rezultatele remarcabile constă în cercetările genetice 
asupra ADN-ului speciilor de peşti şi înregistrarea pentru prima oară în r. Prut a speciei 
invazive Benthophilus nudus (Breg, 1898).
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Academicianul Ion Toderaş a elaborat o serie importantă de lucrări, apreciate 
ca profunzime, contribuind astfel la dezvoltarea ştiinţei zoologice. Astfel a devenit 
un lider al domeniului şi autoritate printre colegii de breaslă, activitatea de cercetare 
ştiinţifică fiind reflectată în publicarea ca unic autor sau în colaborare, a 590 lucrări 
ştiinţifice, inclusiv peste 25 de monografii şi manuale, 20 de lucrări didactice, 40 de 
brevete de invenţie. Rezultatele ştiinţifice au fost prezentate la peste 60 foruri ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale şi şi-au găsit aplicare în: fundamentarea concepţiei şi a 
programului „Monitoringul ecologic în Republica Moldova”, „Planul strategic de 
acţiuni în domeniul conservării biodiversităţii Republicii Moldova”, „Primul raport 
naţional despre biodiversitate”, „Cartea Roşie a Republicii Moldova” (Ediţia a 
II-a şi a III-a), precum şi la elaborarea manualelor: «Введение в продукционную 
гидробиологию», Alimov A.F. (1989), «Количественная гидроэкология», Şiticov 
V. K, Rozenberg G.S., Zincenco T.D., Toliati, (2003), „Ecologia microorganismelor 
acvatice”, (în colaborare, 2005, tradus în limba engleză) a cursului „Ecofiziologia 
animalelor acvatice” la Facultatea Biologie a Universităţii Mihail Lomonosov din 
Moscova, cursurilor normative şi speciale susţinute la Universităţile din Moscova 
(«Введение в гидробиологию»), Ircutsk («Экология гидробионтов», «Общая 
гидробиология», «Биопродуктивность и рациональное использование водных 
ресурсов»), la elaborarea programelor pentru examenele de doctorat la specialitatea 
03.00.18 – Hidrobiologie, ihtiologie în Republica Moldova şi Republica Belarusi, a 
programelor de educaţie ecologică la distanţă la Universitatea Riverside din California 
SUA, a legislaţiei şi actelor normative «Методические указания по разработке 
нормативов предельно допустимых вредных воздействий на поверхностные 
водные объекты» a Ministerului Resurselor Naturale al Federaţiei Ruse, a programelor 
şcolilor-seminar de instruire şi standardizare a metodelor de evaluare a productivităţii 
secundare şi de cercetare a unor parametri ecofiziologici ai populaţiilor de animale, de 
valorificare raţională a productivităţii biologice şi protecţie a ecosistemelor acvatice 
şi cursurilor speciale pentru studenţii anului III-IV la specializările „Hidrobiologie”, 
„Ihtiologie”, „Zoologie generală”. Este coautor al colecţiei Naţionale de carte „Lumea 
vegetală şi lumea animală a Moldovei”, al lucrării fundamentale ”Lyme disease” 
(ISBN: 978-953-51-0057-7), 2012, în colaborare cu centrele ştiinţifice prestigioase din 
SUA, Anglia, Ungaria, Polonia, Suedia, Croaţia, editată de INTEH OPEN SCIENCES, 
al monografiei „Biodiversitatea, bioinvazia şi bioindicaţia (în studiul faunei piscicole 
din Republica Moldova), al capitolului “Hydrobiocenosis State of the Prut River in 
the Sculeni-Giurgiulesti Sector” din monografia “Management of Water Quality 
in Moldova”, editată de Springer, al Atlasului „Peştii apelor Moldovei”, editor al 
îndrumarului metodic „Monitoringul calităţii apei şi evaluarea stării ecologice a 
ecosistemelor acvatice” (2015) şi al Ghidului de prelevare a probelor hidrochimice şi 
hidrobiologice (2015) ş.a. 

În calitate de director al Institutului de Zoologie dl academician Ion Toderaş 
întruchipează îmbinarea perfectă a savantului notoriu şi a managerului ştiinţific 
talentat prin vocaţie, ne dovedeşte spiritul său organizatoric şi stimulat de dorinţa sa ca 
Institutul de Zoologie să fie o mândrie a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării 
al Republicii Moldova, a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a Ţării, a promovat cu 
insistenţă profesionalismul, competitivitatea, cercetările inedite în diferite domenii 
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neexplorate ale zoologiei. A contribuit la asigurarea cu echipament performant a 
subdiviziunilor institutului, a desfăşurat o fructuoasă activitate privind implementarea 
rezultatelor ştiinţifice în agricultură, silvicultură, piscicultură, acvacultură, apicultură, 
zooveterinărie. Nu în zădar activitatea de cercetare din Institutul de Zoologie, pe care îl 
coordonează, a fost evaluată în anul 2015 de către Consiliul Naţional pentru Acreditare 
şi Atestare al Republicii Moldova cu calificativul maxim, pentru care i s-a acordat titlul 
de „Organizaţie cu recunoaştere internaţională categoria A”.

Academicianul Ion Toderaş a contribuit substanţial la stabilirea relaţiilor de 
colaborare cu instituţiile de învăţământ superior şi cu numeroase instituţii ştiinţifice din 
ţară şi din străinătate, implicându-se în derularea unor importante proiecte naţionale 
şi internaţionale. În cadrul Parteneriatului dintre Universitatea de Stat din Moldova 
şi Universitatea Riverside din California, SUA a fost realizat proiectul „Dezvoltarea 
educaţiei ecologice în Moldova”, în care au fost elaborate şi implementate pentru prima 
dată programe de educaţie ecologică la distanţă. Realizarea proiectului MOBI-2651-
CS-05 Nematodes and Microarthropods as Indicators of Environmental Health, 
finanţat de Academia Naţională a SUA în Programul CRDF-MRDA în anii 2006- 2007 
a permis identificarea a 150 specii de nematode, 114 specii de microartropode şi 30 
specii de rotifere şi fondarea colecţiei de preparate a acestora. Au fost înregistrate 
specii noi de nematode pentru fauna Republicii Moldova - vectori ai bolilor virotice 
din genul Xiphinema. 

Trebuie menţionată contribuţia de excepţie a academicianului Ion Toderaş la 
organizarea investigaţiilor comune ale Institutului de Zoologie al AŞM cu Universitatea 
de Ştiinţe Agricole, Bari din Italia în cadrul proiectului internaţional 13.820.08.02/
ItF „Modalităţile reale de aplicare a substanţelor biologic active în vederea diminuării 
pagubelor de meloidogyne culturilor horticole pe teren protejat din Italia şi Republica 
Moldova”. Au fost monitorizate peste 30 ha plantaţii legumicole (tomate, castraveţi, 
ardei, vinete, dovleci) pe teren deschis şi 25 ha în teren protejat din 3 raioane (Soroca, 
Criuleni, Anenii-Noi) din R. Moldova şi asociaţia de producţie horticolă din localităţiile 
Casteliane şi Locorotondo (suburbia or. Bari, Italia). S-au constatat valorile gradului 
fitohelmintotic al nematodelor galicole din genul şi eficienţa nematocidă a preparatului 
Aphanocladium album (izolatul MX-95) ca remediu ecologic de protecţie a plantelor. 

Sub conducerea academicianului Ion Toderaş Institutul de Zoologie în colaborare 
cu Universitatea Versalles St-Quentin-En-Yvelines, Franţa, Universitatea de Stat din 
Moldova şi Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM au fost testate în hrana 
albinelor suplimente nutritive noi în perioada deficitară de cules în natură. S-a demonstrat 
că, hrănirea familiilor de albine cu amestec nutritiv, îmbogăţit cu suplimente biologic 
active din biomasa microalgelor acvatice şi suplimentul nutritiv „Apispir” contribuie 
la creşterea prolificităţii mătcilor, cantităţii de puiet căpăcit, puterii familiei de albine, 
rezistenţei familiilor la boli, viabilităţii puietului din cuib, cantităţii de ceară crescută 
pe faguri, cantităţii de păstură acumulate în cuib şi cantităţii de miere acumulate în cuib 
la primul cules. În baza cercetărilor efectuate au fost elaborate procedee noi de hrănire 
a familiilor de albine în perioadele deficitare de cules melifer în natură şi obţinute  
brevete de invenţie. 

Semnificativă este colaborarea directă a academicianului Ion Toderaş în cadrul 
Institutului de Biologie al Academiei Române, la programul vizând influenţa factorilor 
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antropici asupra ecosistemelor acvatice din Delta Dunării. În decursul mai multor ani 
au fost conjugate eforturile cercetătorilor Institutului de Zoologie al AŞM şi Institutului 
de Biologie al Academiei Române în scopul realizării unui amplu program de cercetare, 
instruire şi reciclare a cadrelor în domeniul ecologiei acvatice, iar lucrarea editată 
în comun în anul 1999 „Ecologia microorganismelor acvatice”, semnată de autorii  
Ion Toderaş, Maria Negru, Doina Ionică, Dorina Nicolescu, Alexandra Simon-Gruiţă, 
reprezintă rodul unei îndelungate şi susţinute cooperări.

Este de remarcat contribuţia academicianului Ion Toderaş la organizarea 
investigaţiilor comune ale Institutului de Zoologie al AŞM cu Universitatea „Al. I. Cuza” 
– Iaşi, România, găzduite de Staţiunea Biologică Potoci, care a asigurat posibilitatea 
efectuării unor aplicaţii prin utilizarea dotărilor şi mijloacelor constituite în timp: nava 
de cercetări „Emil Racoviţă”, batiscaful „I.S.I” şi ferma salmonicolă flotabilă de pe 
lacul Bicaz. Rezultatele obţinute au fost reflectate în culegerea de lucrări, în 2 volume 
„Lacurile de acumulare din România”, care cuprind o paletă largă de probleme privind 
impactul ecologic al activităţilor antropice asupra lacurilor de acumulare, metodologia 
de abordare, criterii de analiză a troficităţii şi potenţialul bioproductiv în condiţii 
naturale şi dirijate. 

Alt proiect realizat de către Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România este proiectul 
“Resources pilot centre for cross-border preservation of the aquatic biodiversity  
of Prut River” / Centru pilot de resurse pentru conservarea transfrontalieră a 
biodiversităţii râului Prut, cod MIS ETC 1150 din cadrul Programului Operational 
Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007–2013, finanţat de Uniunea 
Europeană. Realizarea proiectului a adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea în 
parteneriat a resurselor ştiinţifice, umane şi logistice pentru monitorizarea, restaurarea 
şi îmbunătăţirea biodiversităţii acvatice a râului Prut, pentru a face faţă condiţiilor 
dificile provocate de climă sau de eventuale acţiuni antropice nefaste. Astfel se va 
realiza o mai eficientă colaborare între gestionarii şi utilizatorii finali ai biodiversităţii 
râului Prut de ambele părţi ale frontierei şi se va consolida cadrul de cooperare pentru 
viitoare acţiuni ale Uniunii Europene în domeniile protecţiei mediului, educaţiei şi 
cercetării. Realizarea acţiunilor din cadrul proiectului au contribuit semnificativ la 
îmbunătăţirea condiţiilor culturale, economice si de protecţie a mediului in contextul 
unor frontiere mai sigure şi printr-o mai strânsă colaborare între partenerii de pe 
ambele parţi ale Prutului, rezolvarea provocărilor de mediu inclusiv pregătirea pentru  
situaţii de urgenţă. 

Academicianul Ion Toderaş a contribuit semnificativ în calitate de executor 
la realizarea cu succes a proiectului internaţional MIS ETC 1676 „Cooperare 
interdisciplinară transfrontalieră pentru prevenirea dezastrelor naturale şi reducerea 
poluării mediului în Euroregiunea Dunărea de Jos”, din cadrul Programului 
Operaţional Comun România–Ucraina–Republica Moldova 2007–2013, finanţat de 
Uniunea Europeană realizat de către Institutul de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Centrul Ştiinţific 
Ucrainean pentru Ecologia Mării din Odessa, Ucraina şi Institutul de Geologie şi 
Seismologie al AŞM, care a rezultat cu fondarea Reţelei Internaţionale Interdisciplinare 
pentru Prevenirea Dezastrelor şi de Atenuare a Poluării Mediului în Euroregiunea 
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Dunărea de Jos (INPOLDE) – un mecanism capabil de a monitoriza starea mediului şi 
de a oferi suport ştiinţific pentru factorii de decizie în elaborarea politicilor orientate 
spre prevenirea impactului negativ al eventualelor accidente antropice şi naturale în 
Euroregiunea Dunării de Jos, elaborarea şi implementarea planurilor comune de acţiune 
în situaţii de urgenţă. 

Graţie contribuţiei de excepţie a dlui academician Ion Toderaş la progresul ştiinţei şi 
învăţământului în Republica Moldova, precum şi la consolidarea relaţiilor de colaborare 
interacademice şi interuniversitare internaţionale, rezultatelor remarcabile obţinute în 
activităţile comune de cooperare cu instituţiile de cercetare şi de învăţământ superior 
din Romania, în anul 2016, la recomandarea academicienilor Marian Traian Gomoiu 
şi Constantin Toma, susţinuţi de Secţia de Ştiinţe Biologice a Academiei Române  
a fost ales membru de onoare al Academiei Române. 

Institutul de Zoologie, cu ghidarea iscusită a academicianului Ion Toderaş 
organizează numeroase conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale, iar  
acordurile de colaborare şi schimburile de publicaţii cu instituţii similare din străinătate 
(România, SUA, Italia, Germania, Turcia, Franţa, Polonia, Ungaria, Rusia, Ucraina 
ş.a.) îi conferă o amplă deschidere europeană, fiind puternic ancorat în circuitul 
contemporan de idei.

Academicianul Ion Toderaş realizează o intensă activitate de recenzare şi expertiză 
în calitate de redactor-şef adjunct al revistei recenzate „Buletinul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii”, membru al colegiului de redacţie al revistelor 
«Гидробиологический журнал» (Kiev, Ucraina), „Ecologia teoretică şi aplicată” 
(Bucureşti, România), „Akademos”, „Mediul Ambiant”, „Noosfera”, al Colecţiei 
Naţionale „Rezervaţiile Ştiinţifice ale Republicii Moldova”, al culegerii periodice 
“Ecological Studies, Hazards, Solutions”, al Ediţiei a III-a „Cartea Roşie a Republicii 
Moldova”, membru al Consiliului academic al revistei „Studia Universitatis Moldaviae”, 
Seria Ştiinţe reale şi ale naturii (2015–prezent) ş.a. 

Dl academician Ion Toderaş activează în calitate de membru al Comisiei CNNA 
de expertiză unificată în ştiinţe biologice şi medicale, preşedinte al Comisiei de experţi 
în biologie a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare şi vicepreşedinte al 
Comisiei Naţionale pentru editarea Cărţii Roşii a Republicii Moldova. 

Contribuţia de excepţie a dlui acad. I. Toderaş la progresul ştiinţei şi învăţământului 
în Republica Moldova, precum şi la consolidarea relaţiilor de colaborare interacademice 
şi interuniversitare internaţionale a justificat promovarea Domniei Sale în calitate de 
membru corespondent al AŞM (2000), membru al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă 
şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM (2004–2008), coordonator al Secţiei de Ştiinţe 
Biologice, Chimice şi Ecologice a AŞM (2005–2008), membru titular al AŞM (2007). 

Expresie a contribuţiei semnificative aduse de academicianul Ion Toderaş la 
aprofundarea ştiinţelor biologice şi pregătirea cadrelor de înaltă calificare în cadrul 
Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău în anul 2016 i-a fost conferit 
titlul onorific de Doctor Honoris Causa. Un număr impunător de studenţi şi doctoranzi 
din cadrul Universităţii au perfectat teze de doctor şi doctor habilitat sub conducerea 
academicianului Ion Toderaş, iar 22 absolvenţi, printre care 3 doctori habilitaţi  
şi 3 profesori sunt angajaţi ai Institutului de Zoologie. 
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Prodigioasa activitate, meritele deosebite în domeniul profesat, al zoologiei, 
i-au adus recunoaşterea publică prin acordarea unor distincţii: Diplomă de onoare a 
Parlamentului – 27.12.2007; Diplomă de gradul întâi – Guvernul Republicii Moldova 
– 2007; Titlul onorific „Om Emerit”; Premiul I al Academiei de ştiinţe a URSS – 1979, 
Premiul I al Academiei de ştiinţe a Moldovei – 1980, Inventatorul anului – 2007; Medalia 
„Dimitrie Cantemir” acordată de Academia de Ştiinţe a Moldovei – 2008; Premiul şi 
medalia de aur – OMPI, Medalia de aur – Eminente servicii aduse cauzei progresului 
(ICEPEC-Bruxelles), Comandor al Ordinului „Merite de l’invention” (Belgia). Laureat 
al Premiului Naţional ediţia 2013 pentru ciclul de lucrări ştiinţifice „Diversitatea, 
protecţia şi valorificarea lumii animale”, Diplomă şi Medalie HENRY COANDĂ Clasa 
I. Pentru merite deosebite în Creativitatea Inovaţională – 2013; Diplomă şi Medalie 
CHARTE. Pour la contribution à la stimulation, au dèveloppement et à la promotion 
de la créativité à „Brussels Innova/Eureka” Bruxelles – 2013; Diplomă „MERITUL 
ACADEMIC” 2013; Diploma and Medalie of Commander, acordată de către High 
Commision of the Invention Award. Brussels, 2015; Premiul Nominal „Boris Melnic” 
al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM – 2016; Medalia 
„Nicolae Milescu Spătaru” – 2016; Medalia jubiliară ”70 de ani de la crearea primelor 
instituţii de cercetare care au stat la baza fondării Academiei de Ştiinţe a Moldovei”; 
Medalia Universităţii Versailles St-Quentin-en-Yvelines, Franţa – 2016; Diploma 
Academiei Române – 2016, Ion Toderaş membru de onoare al Academiei Române; 
Diploma Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi pentru colaborare fructuoasă desfăşurată 
în decursul a 25 de ani cu Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi – 2017; Premiul pentru 
Inovaţie şi Crucea de Comandor de către Înalta Comisie pentru Invenţii (Bruxelles – 
2018); Cetăţean de onoare al raionului Hânceşti – 2018; medalii de aur, argint şi bronz 
la Expoziţiile Internaţionale din SUA, Anglia, Belgia, Elveţia, România ş. a.

În familia academicianului Ion Toderaş a dominat întotdeauna atmosfera ştiinţifică. 
Soţia, Lidia Toderaş, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, pe 
care a cunoscut-o încă în anii de studenţie, şi care l-a susţinut cu multă dragoste timp de 
47 de ani în toate încercările vieţii, a activat timp de 22 de ani în calitate de consultant 
în cadrul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova. 
A fost fidelă familiei şi domeniului în care a activat, a dăruit cu generozitate toată 
căldura sa sufletească şi cunoştinţele acumulate doctoranzilor – pretendenţi la grade 
ştiinţifice. Cu regret, ultima zi de vară – 31 august 2017 – a fost şi ultima zi de viaţă a 
dnei Lidia Toderaş, care răpusă de o suferinţă grea a plecat cuminte în lumea umbrelor. 
De atunci, cu roua între gene academicianul Ion Toderaş îi poartă o veşnică aducere 
aminte împreună cu fiul Alexandru şi nepotul Marius. Alexandru Toderaş, născut în 
anul 1972, pasionat de activităţile profesionale ale părinţilor şi dragostea faţă de natură 
a absolvit Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova. 
Mai apoi, stabilindu-se cu traiul în SUA, a devenit unul din cei mai buni specialişti în 
domeniul microscopiei confocale în cadrul Companiei Becton Dickinson Biosciences. 
Nepotul academicianului Ion Toderaş – Marius Toderaş a ales un alt gen de activitate 
şi îşi urmează studiile la Universitatea Maryland, SUA în domeniul ingineriei.

Colectivul Institutului de Zoologie îşi exprimă recunoştinţa şi admiraţia pentru tot 
ce a făurit pe parcursul anilor de activitate, pentru contribuţia ştiinţifică şi organizatorică 
excepţională. Cu prilejul aniversării de 70 de ani, îi adresăm cele mai sincere urări de 
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bine, îi dorim sănătate, satisfacţie sufletească, mulţi ani şi împliniri deosebite în munca 
de cercetare. Fiecare nou an de viaţă să-i aducă idei impresionante şi noi realizări pe 
altarul ştiinţelor naturii. Să i se realizeze visurile nobile, să se bucure din plin de viaţă, 
de recunoştinţa şi dragostea prietenilor şi colegilor de serviciu. Pentru noi este un etalon 
de inteligenţă, nobleţe, entuziasm, perseverenţă, bunătate şi generozitate.

Profesor, doctor habilitat Laurenţia UNGUREANU,
director adjunct pentru probleme de ştiinţă al Institutului de Zoologie,
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova
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