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INSTITUTUL DE CHIMIE AL AŞM – REALIZĂRI 
ŞI PERSPECTIVE

Tudor Lupaşcu, Aculina Arîcu, Maria Cocu

Ştiinţa chimică contemporană mondială se caracterizează prin realizări de proporţii 
atât privind obţinerea a noi substanţe cu proprietăţi deosebite la scară nano, cât şi în 
domeniul metodelor noi de analiză, inclusiv celor cuanto-chimice. În fond, toate aceste 
domenii ale chimiei moderne sunt prezente şi se dezvoltă intens în Institutul de Chimie 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Investigaţiile în domeniul chimiei îşi au începutul în Republica Moldova în 1951 
în grupul analitic de pe lângă Secţia de Pedologie a Filialei Moldoveneşti a Academiei 
de Ştiinţe a fostei URSS, cu cercetări în domeniul chimiei compuşilor coordinativi ai 
cobaltului. Ele s-au extins după formarea în anul 1956 a Secţiei de Chimie Anorganică 
a Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a URSS, amploarea lor intensificîndu-se 
în urma fondării Institutului de Chimie la 15 aprilie 1959, care a devenit centrul de bază 
al dezvoltării ştiinţei chimice în republică.

Baza direcţiilor ştiinţifice ale Institutului de Chimie al AŞM a fost pusă de cunoscuţii 
savanţi, membri ai Academiei, fondatori ai unor şcoli ştiinţifice în Moldova: Antonie 
Ablov (1905-1978) - şcoala de chimie a compuşilor coordinativi; Gheorghe Lazurievski 
(1906-1987) - şcoala de chimie organică şi bioorganică, Iurie Lealicov (1909-1976) - 
şcoala polarografică din Moldova, organizator şi conducător al cercetărilor în domeniul 
metodelor fizico-chimice de analiză. Ulterior au fost create şcoli ştiinţifice noi: сhimie 
cuantică – condusă de academicianul Isaak Bersuker; сhimie organica, bioorganica, 
chimie a compuşilor naturali şi fiziologic activi - condusă de academicianul Pavel 
Vlad; сhimie a compuşilor coordinativi, macrociclici şi supramoleculari - condusă 
de academicianul Nicolae Gărbălău; chimie ecologică – condusă de academicianul 
Gheorghe Duca; сhimie bioanorganică - condusă de academicianul Constantin Turtă. 

A fost pusă baza şcolii ştiinţifice în domeniul chimiei adsorbanţilor de către membrul 
corespondent, profesorul Tudor Lupaşcu. 

Institutul de Chimie al AŞM 
este unicul institut de profil din 
ţară, are experienţă bogată de 
activitate şi include cercetări 
ştiinţifice în diverse domenii  
ale chimiei contemporane.  

Potenţialul ştiinţific al 
Institutului constituie: 107 
cercetători ştiinţifici, inclusiv 
- 3 membri titulari ai AŞM, 
2 membri corespondenţi, 12 
doctori habilitaţi şi 50 doctori în 
chimie.

Laboratoarele institutului pe parcursul anilor au realizat cercetări în cadrul a trei 
direcţi de cercetare:

 1. Sinteza dirijată şi studiul compuşilor coordinativi cu diverse proprietăţi utile;
Obiectivele de bază au fost: elaborarea şi realizarea metodelor originale de sinteză a 
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compuşilor coordinativi mono- şi polinucleari ai metalelor de tranziţie şi ai biometalelor 
cu liganzi polifuncţionali şi polidentaţi, care au contribuit la lărgirea cunoştinţelor 
fundamentale din chimia contemporană coordinativă şi noile ei compartimente – 
chimia macrociclică şi supramoleculară. Metodele elaborate au permis de a elabora 
noi compuşi cu proprietăţi practic utile pentru industria uşoară, agricultură, medicină, 
veterinărie, energetică.

A fost pusă baza cercetărilor teoretice fundamentale a mecanismelor reacţiilor 
chimice în problemele de fotoliză a apei şi de prognozare a noilor nanocatalizatori pe 
baza compuşilor coordinativi.

Cercetările au fost axate pe stabilirea structurii geometrice şi electronice a compuşilor 
obţinuţi şi realizarea studiului lor comparativ privind proprietăţile chimice şi fizico-
chimice, în special cele de potenţiali magneţi moleculari, catalizatori, transportori de 
ioni, reactivi pentru electrozi ion-selectivi, preparate medicinale şi veterinare, reglatori 
de creştere a plantelor, etc.

2. Sinteza dirijată a compuşilor organici biologic activi, inclusiv a  
compuşilor naturali;

Obiectivele au fost direcţionate spre dezvoltarea bazelor teoretice ale sintezei 
dirijate a substanţelor organice noi cu activitate biologică, care au condus la 
crearea noilor preparate utile pentru industrie, medicină, agricultură. Cercetările 
au fost axate pe metodele moderne de sinteză, inclusiv transformările fotolitice,  
electroorganice, catalitice ş. a.

Ca obiecte de studii au servit sesquiterpenoidele drimanice ce posedă un spectru 
vast de activitate biologică şi diterpenoidele biciclice labdanice, produsele de scindare 
ale cărora au proprietăţi practic importante pentru industria alimentară, parfumerie, 
industria tutunului şi farmaceutică. Au fost elaborate metode originale structural şi 
regioselective de sinteză a acestor compuşi şi a derivaţilor heterociclici ce conţin oxigen, 
azot, sulf - substanţe cu posibilităţi mari de folosire în farmaceutică şi agricultură.

3. Cercetarea şi evidenţierea proceselor chimice şi fizico-chimice în 
mediul acvatic, elaborarea metodelor de control analitic al ecosistemelor şi a  
tehnologiilor nonpoluante;

Obiectivele au fost axate pe dezvoltarea bazelor cunoaşterii proceselor şi 
mecanismelor chimice, fizico-chimice, care au condus la obţinerea adsorbanţilor cu 
proprietăţi bine definite. Au fost stabilite procesele şi mecanismele redox de transformare 
şi imobilizare a poluanţilor în sistemele acvatice. Au fost elaborate metode şi tehnici 
noi de control analitic al substanţelor chimice în diverse obiecte ale mediului.

Ca obiecte de studii au servit apele naturale şi reziduale, produsele secundare 
provenite de la prelucrarea materiei prime agricole, deşeurile industriale, etc. Rezultatele 
cercetărilor s-au soldat cu noi tehnologii de tratare a mediului şi cu noi preparate pentru 
protecţia sănătăţii omului.

Pe parcurs Institutul de Chimie a suportat diverse modificări structurale şi a 
direcţiilor de cercetare.

Una dintre măsurile ce ar da posibilitatea de a obţine rezultate ştiinţifice notorii în 
domeniul științelor reale, cu reducerea cheltuielilor, este organizarea centrelor corpo-
rative de cercetare şi de utilizare a aparatajului ştiinţific performant. Scopul principal 
al centrelor constă în concentrarea resurselor intelectuale într-un anumit domeniu şi în 
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asigurarea cercetărilor ştiinţifice cu măsurători de performanţă, dezvoltarea metodelor 
de studiu, implementarea rezultatelor ştiinţfice, ameliorarea procesului de pregătire a 
cadrelor cu studii superioare şi ştiinţifice, precum şi rezolvarea unor probleme de profil 
ale agenţilor economici din ţară. Tocmai de acest aspect am fost ghidaţi în realizarea 
modificărilor care au fost efectuate în structura Institutului de Chimie al ASM. 

În anul 2006 în cadrul Institutului de Chimie sub conducerea academicianului Gh. 
Duca a fost creat Centrul „Chimie Fizică şi Nanocompozite” şi s-au iniţiat cercetările 
ştiinţifice în scopul obţinerii nanoparticulelor. Centrul avea ca sarcină studiul proceselor 
de formare şi elaborarea metodelor de obţinere ale nanoparticulelor solicitate în 
nanoelectronică, elaborarea tehnologiilor performante de obţinere a preparatelor noi 
necesare economiei naţionale, asigurarea cercetărilor ştiinţifice cu măsurători de 
performanţă ale diferitor proprietăţi ale obiectelor de studiu din toate instituţiile ce 
practică cercetarea în domeniul chimiei, ameliorarea procesului de instruire a tineretului 
studios, precum şi pregătirea cadrelor de înaltă calificare prin sistemul de masterat, 
doctorat şi postdoctorat. În componenţa Centrului activau patru laboratoare: Laboratorul 
Chimie Cuantică, Cinetică Chimică şi Rezonanţa Magnetică, şef de laborator dr. Natalia 
Gorincioi; Laboratorul Chimie Bioanorganică şi Nanocompozite, şef de laborator – 
academician Constantin Turtă; Laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare şi 
Analiză, şef de laborator – dr. hab. Igor Povar; Laboratorul Spectroscopie Atomică, şef 
de laborator – Tatiana Mitina.

În scopul concentrării resurselor intelectuale şi materiale disponibile în Institutul de 
Chimie al AŞM în anul 2015 au fost create 3 centre științifice, tematica de cercetare a 
carora corespunde celor trei direcţi de cercetare ale institutului.

În cadrul centrului de Chimie Fizică şi Anorganică au fost concentrate 4 
laboratoare (Laboratorul de chimie Bioanorganică si Nanocompozite, Laboratorul 
de Chimie Cuantică, Cataliză şi Metode Fizice, Laboratorul de Chimie Coordinativă; 
Laboratorul de Metode Fizico-Chimice de Cercetare si Analiză) ce se încadrează în 
tematica profilului de cercetare Sinteza dirijată şi studiul compuşilor coordinativi 
cu diverse proprietăţi utile si cercetarea şi evidenţierea proceselor chimice şi fizico-
chimice in mediul acvatic. În cadrul acestui centru a fost concentrat şi tot echipamentul 
performant ce cuprinde un număr impunător de metode fizice si fizico-chimice 
necesare pentru efectuarea cercetărilor științifice atât în laboratoarele centrului,  
cât şi ale institutului în întregime.

Una dintre cele mai stringente probleme în Republica Moldova este calitatea 
mediului ambiant. Cercetătorii Institutului de Chimie al AŞM sunt preocupaţi de 
această problemă prin: Cercetarea şi evidenţierea proceselor chimice şi fizico-
chimice în mediul acvatic, elaborarea metodelor de control analitic al ecosistemelor 
şi a tehnologiilor nonpoluante. Cele trei laboratoare (Laboratorul Chimie Ecologică, 
Laboratorul de Chimie a Apei şi Laboratorul de Geochimie a mediului) care 
cercetează aceste fenomene au fost unite intr-un nou centru de Chimie Ecologică şi  
Protecție al Mediului Ambiant.

Un caz de succes a cercetătorilor Institutului de Chimie este Sinteza dirijată 
a compuşilor organici biologic activi, inclusiv a celor naturali. Au fost obţinute 
produse biologic active pe bază de compuşi terpenici naturali, care pot fi utilizaţi 
pe larg în industria farmaceutică. Cele doua laboratoare de profil organic din cadrul 
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institutului (Laboratorul de Sinteză Organică şi Biofarmaceutică şi Laboratorul de 
Chimie a Compuşilor Naturali şi Biologic Activi), care sunt preocupate de aceste 
importante cercetări au fost unite în centrul de Chimie Organică si Biologică, tot aici 
fiind concentrat şi tot arsenalul de metode fizico-chimice necesare pentru derularea  
cu succes a acestor cercetări.

Pe parcursul a mai multor ani Institutul de Chimie realizează cercetări ştiinţifice 
în cadrul acordurilor de colaborare cu diverse centre științifice internaționale: 
Universitatea Pavol Jozef Šafárik din Košice, Slovak Republic; Institutul de Probleme 
Nucleare al Universităţii de Stat din Republica Belarus; Institutul de Stat de Tehnologii 
din or. Sankt-Petersburg, Russia; Institutul de Chimie Macromoleculară „P. Poni” al 
Academiei Române; Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii 
Izotopice şi Moleculare (INCDTIM) Cluj-Napoca; Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, 
România; Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei 
şi Radiației (INFLPR) din or. Măgurele, România; Institutul de Cercetări Nucleare 
din or. Dubna, Rusia; Catedra Macromolecule, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, 
Iaşi, România; Universitatea „Politehnica”, 
Bucureşti; Institutul ECOIND, Bucureşti, 
România; Centrul național de Consultanţă pentru 
protecția mediului (UPB-CNC), România; 
Institutul de Chimie a Suprafeţelor „A. A. 
Ciuiko” a ANŞ a Ucrainei; Institutul de Chimie 
Coloidală şi Chimia Apei „A. V. Dumanschii” 
al ANŞ a Ucrainei; Institutul de Chimie fizică 
”Ilie Murgulescu”, Bucureşti, România; 
Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare 
pentru tehnologii Criogenice şi Izotopice, or. Rm. Vâlcea, România; Centrul științifico-
tehnologic din Ucraina (STCU). În cadrul acestor acorduri se efectuează vizite reciproce 
de către cercetătorii Institutului de Chimie al AŞM şi specialiştii în domeniu din 
Institutele şi Universităţile de peste hotare în scopul participării la diverse manifestări 
ştiinţifice, expoziţii, saloane de inventică şi efectuarea cercetărilor ştiinţifice bilaterale 
în domeniile: sinteza compuşilor coordinativi şi a compuşilor din clasa terpenoidelor 

cu proprietăţi biologice; 
soluţionarea unor probleme 
de tratare a mediului ambiant 
şi de folosire raţională 
a resurselor naturale; 
elaborarea tehnologiilor de 
purificare a apelor reziduale 
şi de potabilizare a apelor 
de suprafaţă şi subterane 
folosind procedeele de 
adsorbţie, oxidare, schimb 
de ioni, coagulare etc.; 
pregătirea în comun a 
cadrelor de înaltă calificare; 
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valorificarea rezultatelor ştiinţifice prin publicarea acestora în reviste ştiinţifice de 
specialitate, comunicări la diverse manifestări ştiinţifice internaţionale şi realizarea 
unor brevete de invenţie; pregătirea granturilor şi proiectelor de cercetare ştiinţifică 
comune. Actualmente se realizează cercetări ştiinţifice în comun în cadrul proiectelor 
internaţionale: Proiect bilateral de cercetare în cadrul Programului pentru mobilitate 
AŞM – Consiliul Național pentru Cercetare din Italia; proiect comun de cercetare 
AŞM - Fondul Cercetări Fundamentale din Republica Belarus; proiect din cadrul 
programului STCU - AŞM; proiect din cadrul Programului SCOPES; proiect din 
cadrul programului FP7-PEOPLE-IRSES.

 În colaborare cu colegii de peste hotare se organizează şi conferinţele ştiinţifice 
cu participare internaţională. Pe parcursul ultimilor cinci ani Institutul de Chimie a 
organizat un şir de conferinţe Internaţionale. Cele mai importante dintre acestea sunt: 

- Cea de-a XVIII-a Conferinţă Internaţională “Physical Methods in Coordination 
and Supramolecular Chemistry” dedicată memoriei acad. C. Turtă şi m.c. M. Revenco 
(8 – 9 octombrie 2015);

Conferinţa Internațională dedicată jubileului de 55 de ani de la fondarea −	
Institutului de Chimie al AŞM ( 28-30 mai 2014);

Cea de-a XVII-a Conferinţă Internaţională “Physical Methods in −	
Coordination and Supramolecular Chemistry” (24 – 26 octombrie 2012);

Conferinţa chimiştilor din România şi Republica Moldova cu genericul −	
“Chimia este viaţa noastră, viitorul nostru” dedicată Anului Internaţional al Chimiei 
(5 mai 2011). 

Workshop ”Noi frontiere în chimia compuşilor −	
naturali. Miracolele mării în beneficiul omenirii”, organizat 
în cadrul proiectului comun de cercetare din programul pentru 
mobilitate Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) – Consiliul 
Naţional pentru Cercetare din Italia (CNCI) (2014). 

Începând cu anul 2006 Institutul de Chimie editează de 
2 ori pe an revista în limba engleză „Chemistry Journal of 
Moldova”, care în anul 2015 a fost cotată ISI şi introdusă în 
baza de date: Emerging Sources Citation Index - Chemistry, 
Multidisciplinary - Journal List. În luna decembrie 2015 
revista a trecut din categoria B în categoria A. În revista 
Chemistry Journal of Moldova sunt publicate articolele 
ştiinţifice atât ale savanţilor din ţară cât şi de peste hotare. 

Cele mai relevante rezultate ştiinţifice:

 Chimia compuşilor coordinativi
Investigaţiile în domeniul chimiei compuşilor coordinativi 

s-au extins substanţial după formarea în anul 1956 a Secției 
de Chimie Anorganică a Filialei Moldoveneşti a Academiei 
de Ştiinţe a URSS, din 1975 numită Laborator de Chimie 
a Compuşilor Coordinativi, şeful căruia a fost numit 
academicianul Antonie Ablov. La etapa iniţială tematica 
ştiinţifică era orientată spre realizarea lucrărilor de sinteză a 
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compuşilor coordinativi ai metalelor de tranziţie, în special a dioximinelor cobaltului, 
cuprului, nichelului, fierului, paladiului; cercetarea structurii şi proprietăţilor acestei 
clase de substanţe, aplicând metodele fizice de studiu şi a metodelor de calcul din 
chimia cuantică. Ulterior tematica ştiinţifică s-a extins esenţial, cuprinzând cercetări 
în domeniul proceselor template, sintezei topochimice, în mediu neapos şi alte condiţii 
specifice pentru obţinerea compuşilor coordinativi mono- şi polinucleari noi, inclusiv 
cu liganzi macrociclici şi chelanţi cu proprietăţi programate; sinteza compuşilor 
coordinativi biologic activi ai biometalelor; dezvoltarea teoriei metodelor fizice de 
studiu a compuşilor coodinativi; dezvoltarea teoriei structurii electronice şi vibronice a 
compuşilor cu valenţă mixtă etc., perfecţionarea metodelor cuanto-chimice de studiu, 
precum şi a metodelor de design molecular al sistemelor biologic active, punându-se 
accente pe mecanismul de acţiune a lor.

Folosind spectrele electronice de absorbţie în seria transdioximinelor cobaltului 
trivalent a fost descoperit fenomenul de izomerizare, demonstrat ulterior prin separarea 
în stare cristalină a acestor compuşi şi studierea detaliată a proprietăţilor lor. Au 
fost efectuate cercetări în domeniul chimiei compuşilor coordinativi ai metalelor de 
tranziţie cu tiosemicarbazonele. Pentru prima dată au fost obţinuţi şi studiaţi complecşii 
metalelor cu selenosemicarbazida şi diferite selenosemicarbazone. În timpul cercetărilor 
propietăţilor magnetice ale compuşilor coordinativi ai Fe(III) cu tiosemicarbazonele 
prin metodele bazate pe susceptibilitatea magnetică şi efectul de rezonanţă-gama a fost 
depistată izomeria electronică de spin la unii chelaţi. S-au efectuat cercetări sistematice 
asupra compuşilor complecşi ai Cu(II) cu acizi carboxilici, hidroxicarboxilici şi cu 
aminoacizi. Au fost sintetizaţi şi studiaţi complecşii lantanidelor cu aminele organice. 
Au fost sintetizaţi compuşi ai Co(III) cu di-, tri- şi poliamine. A fost dezvoltată o nouă 
direcţie în domeniul magnetochimiei – teoria interacţiunii magnetice de schimb în clusteri 
polinucleari, ce a dat posibilitate de a descrie mai adecvat dependenţa de temperatură 
a susceptibilităţii magnetice şi a spectrelor rezonanţei electronice de spin a lor. S-au 
efectuat cercetări termogravimetrice ale compuşilor complecşi sintetizaţi. S-au cercetat 
substanţele potenţial magnetice, complecşii cu proprietăţi antitumorale, catalitice etc. 
S-a efectuat sinteza complecşilor fiziologic şi catalitic activi ai microelementelor pe 
bază de dicetone şi dioxime cu bioliganzi. S-au studiat compuşii dioximinelor cobaltului 
(III) cu sulfamidele.

După trecerea în nefiinţă a academicianului Antonie Ablov 
(1978), conducerea Laboratorului de Chimie a Compuşilor 
Coordinativi este preluată de academicianul Nicolae 
Gărbălău, fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul chimiei 
compuşilor coordinativi, macrociclici şi supramoleculari. 
Cercetările din domeniul chimiei compuşilor coordinativi 
includ elaborarea concepţiilor contemporane în chimia 
coordinativă şi supramoleculară, studiul complecşilor 
noi ai 3d-elementelor cu liganzi organici polifuncţionali. 
Obiectul de studiu: sinteza dirijată prin procedee originale 
a compuşilor noi coordinativi şi supramoleculari mono- şi 
polinucleari ai metalelor de tranziţie cu liganzi chelanţi şi 
macrociclici, determinarea structurii şi a proprietăţilor lor 
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specifice, inclusiv a celor practic utile. Au fost elaborate concepţiile şi legităţile de 
bază de asamblare pe cale templată a sistemelor macrociclice şi supramoleculare, cât şi 
a clusterilor înalt polinucleari. 

În anul 2006, după decesul 
academicianului Nicolae Gărbălău, şef al 
laboratorului este ales doctorul habilitat 
Ion Bulhac, iar în anul 2016 ocupă această 
funcţe prin concurs Dr. Diana Dragancea. 
În anul 2006 se schimbă şi denumirea 
laboratorului în Chimie coordinativă.

Elaborarea şi aplicarea unor 
metode originale de sinteză a unor 
compuşi coordinativi ai metalelor 
de tranziție cu α-dioximele, 
acizi carboxilici şi baze Schiff, sub conducerea doctorului habilitat Ion 
Bulhac, au condus la obţinerea de complecşi cu structuri noi şi activităţi  
biologice performante. 

Au fost puşi în evidenţă compuşi cu proprietăţi de stimulatori de creştere şi 
dezvoltare a plantelor de cultură; biocatalizatori ai proceselor de enzimogeneză în unele 
tulpini de fungi, de biosinteză a proteinelor, componenţilor fenolici şi antioxidanţilor 
în cultura microalgelor; sau de inhibitori eficienţi ai proceselor de coroziune a 
oţelului: Polyhedron. 2013. 60. P. 140-150; Inorganica Chimica Acta, 2010,  
v. 363, 2065–2070.

Chimia Bioanorganică
La 18 iunie 1975, în conformitate cu hotărârea Comitetului de Stat pentru Ştiinţă 

şi Tehnică al Consiliului de Miniştri a ex- URSS, a fost lansată o temă prioritară 
de cercetare, care a permis crearea şi fundamentarea unui nou laborator de Chimie 
Bioanorganică, preconizat pentru studiul compuşilor coordinativi dotaţi cu activitate 

biologică. Conducerea acestui laborator i-a fost încredinţată 
doctorului în chimie Dumitru Batîr (1974 - 1988). 

Sinteza şi studiul compuşilor coordinativi ai biometalelor 
a constituit sarcina de bază a cercetărilor în domeniul Chimiei 
Bioanorganice coordonat de academicianul Constantin 
Turtă, fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul chimiei 
bioanorganice şi în domeniul aplicaţiilor spectroscopiei 
Mossbauer în chimie. În anul 2006, odată cu fondarea 
centrului Chimie Fizică şi Nanocompozite, laboratorul 
a fost redenumit în laboratorul Chimie Bioanorganică şi 
Nanocompozite. În anul 2015, după trecerea în nefiinţă a 

academicianului Constantin Turtă, şef al laboratorului este ales doctorul Vasile Lozan. 
Obiectul studiului: compuşi coordinativi ai biometalelor (Fe, Co, Mn, Cu, Zn, Ni) 
cu α- dioxime, baze Schiff şi cu acizi carboxilici, inclusiv, aminoacizi, determinarea 
structurii lor moleculare şi cristaline. A fost determinată structura moleculară şi 
cristalină a clusterilor tri- şi tetranucleari ai fierului(III), mono- şi dimerilor cuprului(II) 
cu aminoacizi şi a dioximaţilor mononucleari ai fierului şi cobaltului. A fost determinată 
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structura electronică a dioximaţilor 
fierului(II) şi (III), a clusterilor homo- 
şi heteronucleari conţinând fier, ceea 
ce a permis de a interpreta mai adecvat 
spectrele compuşilor din această 
serie. Prin metoda spectroscopiei 
Mossbauer şi magnetochimie s-au 
studiat delocalizarea de electroni în 
oxo-carboxilaţii fierului cu valenţa 
mixtă şi izomeria de spin la dioximaţii 
fierului(III). 

Carboxi-clusterul disproziului {[Dy(α−C4H3OCOO)(µ−(α−C4H3O COO))2 
(H2O)3]}n manifestă o relaxare magnetică lentă la 10 K, iar două tipuri de ioni de Dy cu 
înconjurare diferită se comportă ca single-ion magnets (SIM) cu o energie de activare 
diferită, Ueff = 80,5 K şi 32,4 K. La răcire in continuu se ajunge la regimul de tunelare 
cuantică; 5,10,15-trisferocenil-20-(metil 4-benzoat)-porfirinatul de Zn posedă benzi 
de absorbţie in domeniul vizibil demonstrând posibilitatea utilizării lui, după unele 
modificări, in confecţionarea celulelor solare cu coloranţi sensibilizatori eficiente;  
Dalt. Trans, 2013, 42 (28), 10153–10171 

Nanoparticule (NPs, d=11 ± 3 nm) de oxid de fier-crom au fost preparate prin 
descompunerea termică a acetatului μ3-oxo {FeCr2O} în prezenţa dodecilaminei 
şi acidului oleic, în calitate de agenţi de stabilizare, utilizând drept solvent acidul 
tricloracetic. În urma analizei prin difracţie cu raze X pe pulbere şi microscopie optică 
în lumină polarizată, s-a observat că materialul obţinut prezintă o ordonare avansată şi 
anume de cristal smectic. RSC Adv., 2014, 4, 6293.

În plan aplicativ au fost evidenţiate combinaţii coordinative cu proprietăţi anticancer, 
antivirotice, antibacteriene, anticoccide antidot, regulatori de creştere a plantelor, a 
algelor. Preparatul cu proprietăţi anticloroză la viţa de vie “Gajazot” şi preparatul „Cu-
12” au fost recomandate pentru implementare în viticultură.   

Chimia cuantică
Concomitent cu formarea structurilor instituţionale şi extinderea investigaţiilor 

chimice au fost întreprinse o serie de măsuri organizatorice în vederea aplicării 
metodelor fizice de cercetare şi a calculelor cuanto-chimice în chimie, fiind creată în 
acest scop grupa cuantică, reorganizată în 1962 în laboratorul de chimie cuantică în 

frunte cu academicianul Isaak Bersuker, fondator al şcolii 
ştiinţifice de chimie cuantică. De la bun început cercetările 
în domeniul chimiei cuantice au căpătat o mare amploare, 
fiind recunoscute şi înalt apreciate pe plan internaţional. 

S-au efectuat lucrări de calcul a interacţiunilor 
electrono-vibraţionale – efectul şi pseudoefectul lui Jahn-
Teller, au fost elaborate noi metode şi perfecţionate cele 
existente de calcul al structurii electronice şi proprietăţilor 
compuşilor coordinativi, create şi perfecţionate noi 
programe de calcul pentru tehnica de calcul. Studierea 
influenţei structurii electronice asupra configuraţiilor 
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nucleare a sistemelor poliatomice şi dinamica lor a condus la elaborarea concepţiei noi 
în teoria structurii şi particularităţilor sistemelor poliatomice – concepţia interacţiunii 
vibronice, ce s-a soldat cu descoperirea ştiinţifică înregistrată în anul 1978 în Registrul 
de Stat al URSS cu numărul 202 şi titlul „Явление туннельных расщеплений уровней 
энергии многоатомных систем в состоянии электронного вырождения” 
(„Fenomenul de scindare tunel a nivelelor energetice ale sistemelor poliatomice în 
stare de degenerare electronică” ) (I. Bersuker). În baza acestei descoperiri ştiinţifice 
a fost dezvoltată teoria vibronică a segnetoelectricităţii. Atenţie deosebită s-a acordat 
teoriei catalizei, fiind cercetată originea actului elementar în cataliză, relevate noi 
legităţi în formarea structurii cristaline (cristalochimia electronică). A fost elaborată 
interpretarea cuantochimică a transinfluenţei. Rezultate ştiinţifice semnificative au 
fost obţinute în domeniul dezvoltării teoriei metodelor fizice de cercetare a structurii  
şi particularităţilor materialelor. 

Începând cu anul 1993 laboratorul 
de Chimie Cuantică este condus 
de doctorul habilitat, profesorul 
Ivan Ogurţov. Sub conducerea 
Dumnealui au fost cercetate: efecte 
vibronice în stereochimia compuşilor 
coordinativi; efecte ale localizării – 
delocalizării în compuşi coordinativi 
polinucleari şi dezvoltarea lor 
în spectroscopie; proprietăţile 
magnetice şi posibilităţile de 
aplicare a lor în electronica moleculară; efectele vibronice în cristalochimie; efecte 
vibronice şi activarea moleculelor mici în reacţiile chimice catalitice; magnetismul 
în compuşi coordinativi polinucleari; metode de calcul, calculul semiempiric şi 
“ab iniţio” al structurii electronice a compuşilor coordinativi; studiul dependenţei 
“structură – activitate (chimică, biologică, etc.)”; modelarea computerizată şi designul 
compuşilor biologic activi. A fost propusă şi dezvoltată o nouă concepţie în teoria 
moleculelor şi cristalelor – teoria interacţiunilor vibronice; a fost propusă teoria 
polielectronică cuanto-chimică a clusterilor dimeri, trimeri şi tetrameri cu valenţă 
mixtă. În anul 2006 laboratorul a fost transformat în Laboratorul de Chimie Cuantică 
şi Cinetică Chimică cu două grupuri de cerectare: grupul de chimie cuantică şi  
grupul de cinetică chimică.

În anul 2010, după trecerea în nefiinţă a doctorului habilitat, profesorului Ivan 
Ogurţov, şef al laboratorului este numită doctorul Natalia Gorincioi. În anul 2013 în 
componenţa laboratorului au fost transferate alte două grupuri de cercetare: grupul RMN 
şi grupul RES şi spectroscopia laser, iar denumirea laboratorului a fost modificată în 
Laboratorul Chimie Cuantică, Cinetică Chimică şi Rezonanţă Magnetică, ce includea 
cele patru grupuri. În anul 2015, în rezultatul reorganizării institutului, laboratorul a 
fost redenumit în Laboratorul de Chimie Cuantică, Cataliză si Metode Fizice.

A fost dezvoltată în continuare teoria interacţiunilor vibronice. O nouă abordare 
bazată pe Efectul si Pseudo-Efectul Jahn-Teller a fost elaborată pentru interpretarea 
instabilităţii şi schimbărilor structurale ale sistemelor moleculare coordonate la compuşii 
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coordinativi ai metalelor de tranziţie sau adsorbate pe suprafeţe solide. În baza metodei 
electron-conformaţionale s-a realizat identificarea toxicoforului (Tph) şi predicţia 
cantitativă a toxicităţii unei serii de parfumuri alergene: Chem. J. Mold., 2012, 7(1), 
145-156. Prin metoda de calcul de simulare a dinamicii moleculare s-a determinat, că în 
cazul moleculei proteice lactoferina legarea fierului depinde de legarea concomitentă a 
anionului sinergic CO3

2-, care asigură crearea compusului complex stabil de lactoferină 
diferică. În termenii grupurilor de simetrie magnetică în patru culori s-a demonstrat că 
proprietăţile magnetice anomale ale clusterilor trihomonucleari cu degenerare Kramers 
a nivelelor energetice, care conţin ioni Fe(III), Cr(III), Cu(II), V(IV) sau Co(II), sunt 
cauzate de distorsiuni structurale ca consecinţe a existenţei simetriei în raport cu 
reversarea timpului: J. Nanoelectron. Optoelectron, 2011, 6, 381-392.

Chimia compuşilor naturali
În paralel cu chimia anorganică s-a confirmat şi s-a 

dezvoltat chimia compuşilor naturali şi chimia organică, 
al cărei fondator în Moldova a fost academicianul 
Gheorghe Lazurievski. Secţia de Chimie Organică 
fondată in 1956 este cea dea doua unitate structurală a 
Institutului de Chimie, denumită mai tarziu Laborator 
de Chimie a Compuşilor Naturali (1959-1975) condus 
de academicianul Gheorghe Lazurievski. În 1975 acest 
laborator se divizează în două laboratoare: Laboratorul 
de Chimie a Compuşilor Steroidici (sef de laborator 
doctorul în chimie Petru Ciobanu) şi laboratorul de 
Chimie a Izoprenoidelor (sef de laborator doctorul în 

chimie Dumitru Popa). În 1976 are loc reorganizarea şi schimbarea denumirii acestora. 
Primul devine Laborator de Chimie a Plantelor Etero-oleaginoase (conducerea este 
preluata de academicianul Pavel Vlad), iar cel de-al doilea este reprofilat şi condus în 
continuare de Dumitru Popa sub denumirea de Laborator de Chimie a Regulatorilor de 
Creştere şi Dezvoltare a Plantelor. În 1991 are loc comasarea acestor două laboratoare 
intr-o singura unitate de cercetare - Laboratorul de Chimie a Terpenoidelor, condus  
de academicianul Pavel Vlad. 

La etapa iniţială obiectul principal de studiu era cercetarea compoziţiei chimice 
a materiei prime vegetale şi a deşeurilor industriei uleiurilor eterice. Ulterior, arealul 
preocupărilor ştiinţifice includea cercetări fundamentale în scopul elaborarii metodelor 
noi structural-selective şi stereospecifice de sinteză totală şi parţială a compuşilor 
terpenici polifuncţionalizaţi, în primul rând, din clasa sesquiterpenoidelor drimanice 
care posedă o vastă activitate biologică şi studiul lor multilateral.

În cadrul studierii plantelor alcaloidofere au fost supuse unor cercetări detaliate 
brebenocul, rutişorul şi rogozul, din care a fost extrasă o serie de alcaloizi de tipul indolic, 
dintre care doi – brevicolina şi brevicarina sunt compuşi noi din seria β-carbolinică. Au 
fost stabilite structura şi biogeneza lor, s-au realizat multiple transformări chimice ale 
acestor compuşi şi transformările lor reciproce. 

Din deşeurile de la producerea uleului eteric de salvie au fost obţinute şi studiate 
sclareolul şi 13-episclareolul. S-au elaborat metode de izolare a lor şi s-au studiat 
reacţiile de oxidare, hidroclorurare, aminare a acestor substanţe, s-a studiat stereochimia 



194

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

diterpenoidelor din grupa labdanului, căile de obţinere a substanţelor aromatice 
valoroase din sclareol.

Au fost cercetate terpenoidele din plantele locale, ce prezintă interes taxonomic. S-au 
dezvoltat cercetările privind elaborarea stimulatorilor de creştere a plantelor, chimia 
substanţelor odorante şi a uleiurilor eterice. Ulterior obiectul cercetărilor au devenit 
saponinele triterpenice, extrase din diferite plante, precum şi glicozidele steroide.

De-a lungul a 3 decenii în 
fruntea prestigiosului colectiv de 
chimisti organicieni şi bioorga-
nicieni s-a aflat academicianul 
Pavel Vlad, fondatorul 
şcolii ştiinţifice de chimie 
bioorganică, chimie a compuşilor 
naturali şi fiziologic activi şi  
sinteză organică fină .

În domeniul Chimiei 
Terpenoidelor sub conducerea 
academicianului Pavel Vlad s-a realizat studiul compuşilor ce fac parte din una dintre 
cele mai numeroase şi importante clase de compuşi naturali numiţi terpenoide. Obiectele 
de studiu: diterpenoidele labdanice şi sesquiterpenoidele drimanice, metodele de sinteză 
a lor pe baza materiei prime izolate din deşeurile vegetale acumulate în industria de 
producere a uleiurilor eterice, studiul componenţei lor chimice.

 În plan teoretic au fost studiate detaliat produsele de scindare a unei serii de 
labdanoide accesibile, propuse metode originale de sinteză a norlabdanilor; a fost strict 
stabilită stereochimia compuşilor labdanici; elaborate metode semisintetice de obţinere 
a unei serii de sesquiterpenoide drimanice, căi generale de sinteză totală a mono-, 
sesqui-, di- şi sesterpenoidelor ciclice prin ciclizare superacidă a precursorilor alifatici 
şi determinate legităţile acestei reacţii. Au fost elaborate reacţii noi cu caracter general 
pentru chimia organică. 

 În plan aplicativ au fost elaborate şi implementate metodele de reducere 
a norambreinolidei, de obţinere a preparatelor noi cu miros de ambră: ambrol, 
chetoxid, sclareoloxid şi ionoxid de izolare a sclareolului; de obţinere a uleiului de 
fenicul îmbogăţit cu anetol. Au fost elaborate metode de preparare a unui analog al 
ambroxului, de preparare ozonolitică a norambreinolidei şi sclareoloxidului, a unei 
serii alcătuite din mai mult de 20 de compuşi ce posedă miros puternic de ambră din 
clasa norlabdanilor şi homotrichinanilor. Pe baza substanţelor sus menţionate a fost 
realizată o serie de compoziţii aromatizate pentru tutun cât şi sintetizată o serie de 
compuşi drimanici cu activitate biologică potenţială. Toate elaborările sunt protejate cu  
mai mult de 65 brevete de invenţie. Cele implementate şi-au găsit aplicaţie în industria 
parfumerică, a tutunului, în industria uleiurilor eterice şi în prezent se lucrează cu  
compuşi biologic activi.

În anul 2010 şef al laboratorului este ales doctorului  habilitat Nicon Ungur. Începând 
cu anul 2015 laboratorul a fost redenumit în laboratorul de Chimie a Compusilor Naturali 
si Biologic Activi. Sub conducerea doctorul habilitat Nicon Ungur a fost elaborată o 
cale retro-biomimetică de sinteză a diterpenoidelor ent-atisanice – compuşi biologic 
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activi din diterpenoidele accesibile ent-kaurenice şi ent-trachilobanice: Helv. Chim. 
Acta, 2013, 96 (5), 864-871. În baza acidului homodrimenic a fost elaborată o metodă 
eficientă de obţinere a amidelor pirimidinice - compuşi importanţi pentru industria 
farmaceutică. De menţionat, că aceasta este prima sinteză a sesquiterpenoidelor 
homodrimanice cu schelet diazinic: Synlett, 2013, 24 (6), 697-700, Med Chem Res, 
2014, 23, 1559–1568. A fost elaborată o cale de sinteză a terpenoidelor cu schelet 
hallimanic din cele labdanice accesibile. Diterpenoidele halimanice reprezintă compuşi 
cu un spectru larg de activitate citotoxică: Chem. J. Mold., 2011, 6 (1), 110-112. Au fost 
sintetizaţi compuşi drimanici polifuncţionali. Acesti compuşi reprezintă intermediari 
valoroşi pentru sinteza compuşilor drimanici naturali, iar mulţi dintre aceștia posedă 
activitate antimicrobiană şi antifungică: Synthetic Communications, 2013, 43, 3020

Chimia organică
 În 1962 din iniţiativa doctorului in chimie Alexandr Şamşurin a fost fondat 

Laboratorul de Sinteză Organică. Colectivul acestui laborator şi-a început activitatea 
cu obţinerea unor preparate de combatere a dăunătorilor şi a unor substanţe atractante. 
Din 1972 până în 1982 în fruntea laboratorului de Sinteză Organică, numit în 1976 
Laborator de Chimie a Conservanţilor, s-a aflat doctorul habilitat în chimie Grigore 
Junghietu. În 1984 conducerea laboratorului a fost preluată de doctorul în chimie Miron 
Crimer, numit de data aceasta Laborator de Chimie a Pesticidelor, care din 1991 poartă 
denumirea iniţială de Laborator de Sinteză Organică. După trecerea în eternitate a 
savantului Miron Krimer în fruntea Laboratorului de Sinteză Organică devine doctorul 
habilitat în chimie Fliur Macaev. În anul 2015 acest laborator a fost redenumit în 
laboratorul de Sinteză Organică şi Biofarmaceutică.

 În baza studierii materiei prime vegetale au fost elaborate metode de sinteză a 
derivaţilor heterociclici ai indolului pe bază de indolilderivaţi ai piriliului şi s-a cercetat 

detaliat reacţia de condensare 
a indolului şi oxindolului cu 
cetone şi cetoaldehide. Au fost 
realizate lucrări asupra sintezei 
unui şir de atractanţi, hormoni 
juvenili, fitoestrogeni din seria 
cumestanului. A fost elaborată 
o nouă metodă de sinteză a 
esterilor acidului pirocarbonic şi 
s-au cercetat unele transformări 
ale acestora. Au fost sintetizaţi 
noi derivaţi ai 8-oxichinolinei, 
elaborată metoda de sinteză 

a 8 - oxichinolinei. Au fost efectuate cercetări în vederea obţinerii unor preparate 
antibacteriene de mare eficacitate cu menirea de a fi utilizate în calitate de conservanţi ai 
produselor alimentare. S-au studiat proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor pectice şi  
posibilitatea utilizării lor în vinificaţie.

Sinteza, transformările chimice şi studiul structurii combinaţiilor organice din 
chimia compuşilor heterociclici sunt cercetate sub conducerea dr. hab. în ştiinţe chimice 
Fliur Macaev. Obiectele de studiu: hidrocarburi aromatice, combinaţii heterociclice, 
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alcaloizi, steroide – analogi ai vitaminelor grupei D, monoterpeni – carena, carvona; 
perfecţionarea metodelor de purificare a compuşilor naturali – sintoni la sinteza unor 
combinaţii biologic active importante.

În planul cercetărilor fundamentale au fost studiate detaliat reacţiile de alchilare cu 
ajutorul tozilaţilor a unor alcooli naturali, au fost elucidate legităţi de migrare a grupei 
acetil din enolacetaţi şi s-a studiat reactivitatea dicetonelor rezultate. S-au găsit două 
tipuri noi de reciclizare acidă şi bazică a derivaţilor tiocarbamoilaţi ai chinazolin-4-onei 
care permit sinteza unor oxa(tia)diazoli noi.

În domeniul cercetărilor aplicative au fost elaborate şi perfecţionate metodele de 
obţinere a unor preparate importante, utilizate în industria alimentară, agricultură şi 
medicină. Au fost evidenţiate substanţe cu efect psihostimulator, anticonvulsant, sedativ, 
tranchilizant, antimicotic şi de reglare a activităţii cardiace. S-au găsit, de asemenea, 
compuşi cu o activitate tuberculostatică pronunţată. Au fost perfecţionate metodele de 
sinteză a unor intermediari la obţinerea compuşilor fiziologic activi, cum sunt biotina 
(Vitamina H) şi Vitamina D3. Au fost obţinuţi catalizatori noi pentru sinteza de tandem 
regio-, diastereo- şi enantioselectivă a compuşilor din grupul oxindolilor cu activitate de 
inhibiţie faţă de integraza HIV-1: Chemistry: A European Journal, 2012, 18, 14929. Au 
fost obţinute lichide ionice, inclusiv magnetice, propuse ca alternativă pentru solvenţi 
clasici, catalizatori cu utilizare multiplă, extragenţi şi compuşi cu activitate inhibitore 
faţă de celulele canceroase HeLa: Chemical Communications, 2014, 50, 4888. Au 
fost obţinuţi compuşi noi derivaţi ai β-carbolinei, obţinuţi din materie primă vegetală 
autohtonă şi compuşi ciclici cu heteroatomi de sulf şi azot cu activitate sporită faţă de 
formele rezistente de tuberculoză. O parte dintre compuşii obţinuţi au fost încorporaţi 
în sisteme binare cu oligozaharide ciclice, ceea ce a permis reducerea dozei substanţei 
active, menţinându-se activitatea: Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic 
Chemistry, 2012, 74, 129 .

Chimia analitică
Institutul de Chimie a devenit şi un centru important 

al dezvoltării chimiei analitice, al cărei fondator a fost 
academicianul Iurie Lealicov. Laboratorul de Chimie Analitică 
a fost înfiinţat în 1957, când profesorul Iurie Lealicov a pus 
bazele metodelor electrochimice de analiză. 

 Arealul de cercetare a chimiei analitice cuprindea 
direcţiile ce ţineau de elaborarea metodelor de determinare 
a componentelor de bază ale materialelor semiconductoare, 
studierea complecşilor de metale cu liganzi organici şi utilizarea 
lor în analize, elaborarea metodelor electrochimice de analiză 

a cantităţii remanente de pesticide, cercetarea noilor domenii ale polarografiei.
 În cadrul cercetărilor fizico-chimice s-a studiat teoria şi practica metodei 

polarografice. S-a cercetat cinetica proceselor, însoţite de adsorbţia complecşilor 
metalelor pe electrod, precum şi posibilitatea de utilizare a efectului de inhibiţie – 
accelerare a reacţiilor electrochimice la analiza aliajelor, electroliţilor, apelor reziduale 
şi aerului la întreprinderile industriale, argilelor şi calcarelor. La analiza solurilor şi 
apelor naturale s-a folosit curentul catalitic în sistemele complecşilor metal polivalent 
– hidroxiacid-clorat. S-a efectuat analiza materialelor semiconductoare şi a probelor 
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standard de metale neferoase şi aliaje, ce determină cantitatea remanentă de substanţe 
utilizate la protecţia plantelor agricole. Pentru prima dată s-a efectuat calculul cuanto-
chimic al sistemului catalizator-activator-oxidant ce a permis de a pătrunde mai 
profund în mecanismul studiului procesului catalitic. Au fost propuse un şir de metode 
de determinare a substanţelor în diverse obiecte şi medii - în sol, apă, aer, materiale 
vegetale, produse alimentare. Au fost elaborate peste 20 de metode de determinare 
a plumbului, cadmiului, fierului, cuprului, molibdenului, arsenului, titanului şi altor 
elemente în diverse obiecte: aliaje în baza cuprului şi aluminiului, în sol, ape naturale 
şi reziduale, aer, care au fost aplicate pe larg in economia națională.

 Din 1973 şef al Laboratorului de Chimie Analitică (numit un timp şi Laborator 
de Metode Electrochimice de Cercetare) a fost Ion Vatamanu. Din 1991 conducerea 
laboratorului de Chimie Analitică este preluată de către doctorul în chimie Ludmila 
Chiriac. Elaborarea de metode şi tehnici avansate de ridicare 
a selectivităţii şi sensibilităţii metodelor electrochimice de 
analiză a metalelor şi componentelor nocive – în domeniul 
chimiei analitice, în ultimii ani a fost realizată sub conducerea 
dr. habilitat, prof. Mihail Revenco. Au fost folosiţi curenţi 
catalitici şi fenomene de adsorbţie a speciilor în voltametrie; 
polarografia adsorbtivă cu stripping; activarea chimică şi 
electrochimia microelectrozilor din fibră carbon pentru 
determinarea metalelor nocive în apă, sol, etc.; modificarea 
dirijată a reactivilor organici pentru metodele optice; efecte 
de recunoaştere a speciilor prin interacţiuni supramoleculare; 
optimizarea metodelor de analiză în domeniul IR.

 Au fost elaborate metode de analiză a componentelor principale şi a urmelor în 
materiale electronice şi semiconductori; studiat comportamentul unor reactivi organici 
polidentaţi şi polifuncţionali din oxiacizi, indicatorilor metalocromici, coloranţilor 
triazinici, tiosemicarbazonelor în reacţiile cu formare de complecşi şi a fost pus în 
evidenţă impactul acestor interacţiuni asupra selectivităţii şi senzivităţii metodelor 
electrochimice de analiză a metalelor grele. Au fost elaborate metode eficiente de 
analiză a metalelor: plumbului, cuprului, cadmiului, fierului, nichelului, zincului şi 
molibdenului în produse alimentare şi obiecte ale mediului ambiant. Au fost argumentate 
şi testate noi tehnologii de tratare a microelectrozilor din fibră carbon pentru mărirea 
reproductivităţii şi selectivităţii analizelor urmelor de metale.

În a. 2006 odată cu fondarea Centrului Chimie Fizică şi Nanocompozite laboratorul 
a fost reorganizat, transformându-se în 
laboratorul Metode Fizico-Chimice de 
Cercetare şi Analiză, şef al căruia a fost 
numit dr. hab. Igor Povar. Sub conducerea 
D-lui s-a elaborat baza cantitativă a 
teoriei proprietăţilor de tamponare pentru 
sisteme tampon eterogene. Au fost deduse 
expresiile matematice pentru estimarea 
cantitativă a capacităţii de tamponare 
faţă de componentele fazei minerale.  



198

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

S-a stabilit că capacităţile tampon ale componentelor sunt reciproc proporţionale: 
Central European J. Chemistry, 2014, 12(8), 877-885.

S-au prelungit investigaţiile curenţilor catalitici şi fenomenelor de adsorbţie 
a speciilor în voltametrie; polarografiei adsorbtive cu stripping; activării chimice şi 
electrochimiei microelectrozilor din fibră carbon pentru determinarea metalelor nocive 
în apă, sol, etc. S-au elaborat metode de analiză a componentelor principale şi a urmelor 
în materiale electronice şi semiconductori: Can. J. Chem., 2012, 91(8), 721-726 .

 S-a studiat comportamentul unor reagenţi organici polidentaţi şi polifuncţionali 
din oxiacizi, indicatorilor metalocromici, coloranţilor triazinici, tiosemicarbazonelor în 
reacţiile cu formare de complecşi şi a fost pus în evidenţă impactul acestor interacţiuni 
asupra selectivităţii şi sensibilităţii metodelor electrochimice de analiză a metalelor 
grele. Au fost elaborate metode eficiente de analiză a metalelor: Pb, Cu, Cd, Fe, Ni, 
Zn şi Mo în produse alimentare şi obiecte ale mediului ambiant: Revue Roumaine de 
Chimie , 2012, 57 (9-10) .

Chimia ecologică
În ultimele decenii au căpătat amploare cercetările în domeniul chimiei ecologice, 

al cărui fondator este academicianul Gheorghe Duca. 
Şcoala ştiinţifică creata de academicianul Gheorghe 

Duca a dezvăluit mecanismele fundamentale ale catalizei 
omogene, a dezvoltat teoria fenomenului redox în mediul 
ambiant, a elucidat mecanismele de oxidare şi reduce a 
componentelor în procesul de formare a calităţii produselor 
oenologice; a elaborat conceptele tratării fizico-chimice şi 
biochimice a apelor reziduale, tehnologii de valorificare 
a deşeurilor, obţinerii substanţelor medicinale, cosmetice, 
micşorării noxelor din atmosferă, metodelor de estimare a 
riscului chimic în apariţia cancerului pulmonar şi gastro-
intestinal, procedeelor noi de obţinere directă din produse 
secundare a substanţelor biologic active, auditul ecologic, 
educaţiei ecologice, a contribuit la crearea concepţiei redox 

privind acţiunea substanţelor de natură peroxidică asupra  
sistemelor ecologice, etc. 

Laboratorul de Chimie Ecologică din cadrul Institutului de Chimie a trecut 
trei trepte de dezvoltare. A fost înfiinţat sub denumirea de Laborator de Chimie a 
Resurselor Minerale din considerentele, că resursele naturale, minerale şi vegetale, 
este sursa principsală a avuţiei naţionale. La inceput în fruntea laboratorului s-a aflat 
doctorul în chimie Nicolai Lobanov. Doctorul în chimie Valeriu Ropot este cel de-
al doilea şef al laboratorului numit de data aceasta Laboratorul de Resurse Minerale  
şi Chimie a Apei. 

 S-au realizat investigaţii chimice şi fizico-chimice asupra bentonitelor, fiind 
stabilite compoziţia chimică şi proprietăţile adsorbtiv-structurale ale argilelor de pe 
teritoriul Moldovei, condiţiile de activizare termică a bentonitelor, care se utilizează în 
calitate de sorbenţi naturali pentru epurarea diferitor lichide

Cercetările în domeniul studiului absorbanţilor şi al sorbţiei diverşilor compuşi 
nocivi, precum şi studiul legităţilor formării calităţii apelor au avut ca rezultat elaborarea 
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tehnologiilor de epurare a diverselor categorii de ape şi metode de analiză complexă 
a lor, tehnologiilor de utilizare a reziduurilor, obţinute la purificarea apelor, crearea în 
baza lor a tehnologiilor de folosire a apei în ciclu închis, prepararea de cărbuni activi 
cu destinaţie medicinală. 

 Valeriu Ropot a fost urmat de membrul corespondent, doctorul habilitat în chimie 
Tudor Lupascu. Fiind doctor habilitat în chimie fizică şi totodată în protecţia mediului, 
acesta din urmă transformă Laboratorul de Resurse Minerale 
şi Chimia Apei în Laboratorul de Chimie Ecologică. 

 Elaborarea procedeelor de sinteză a adsorbanţilor, 
determinarea capacităţii de adsorbţie şi a parametrilor de 
structură a acestora, utilizarea sistemelor disperse pentru 
protecţia apelor şi a sănătăţii omului sunt sarcinile de bază 
ale cercetărilor în domeniul Chimiei Ecologice conduse 
de mem. cor., dr. habilitat Tudor Lupaşcu. Obiectele de 
studiu: subproduse vegetale autohtone, cărbunii activi 
obţinuţi din aceste surse de materie primă, adsorbanţii 
minerali, sursele de apă de suprafaţă şi reziduale; 
tehnologii de potabilizare a apelor; preparate medicinale  
pe bază de cărbuni activi.

Au fost elaborate bazele teoretice şi practice de sinteză a cărbunilor activi din 
subproduse vegetale regenerabile existente în RM. A fost stabilit mecanismul de 
adsorbţie a substanţelor poluante de natură organică şi anorganică pe cărbuni activi 
obişnuiţi şi oxidaţi. Au fost elaborate procedee de tratare a apelor reziduale şi de 
suprafaţă. Au fost create preparate medicinale pe bază de cărbune activ şi stabilită 
capacitatea acestor preparate pentru detoxificarea organismului uman. S-au studiat 
procesele de modificare a adsorbanţilor minerali şi posibilitatea utilizării acestora 
pentru imobilizarea substanţelor organice şi metalelor grele din mediul acvatic. Au 
fost elaborate compoziţii pentru tencuirea suprafeţelor interioare pe bază de sisteme 
disperse. Procedeele de obţinere a cărbunilor activi şi compoziţiilor pentru tencuire sunt 
acoperite cu 12 brevete de invenţie. Au fost studiate procesele şi stabilite mecanismele 
de imobilizare, migraţiune, transformare a poluanţilor în sistemul apă-substanţe în 
suspensii în fl. Nistru şi râul Prut.

A fost elaborată şi testată în comuna Sculeni, raionul Ungheni o tehnologie de 
tratare a apei de profunzime de ioni de fier şi mangan bivalenţi, bazată pe procesul de 
legare a fierului şi manganului din apă cu formare de produse insolubile, care uşor se 
separă prin filtru cu nisip: Brevet MD nr. 7781. Expertiza ecologică şi sanitară confirmă, 
că tehnologia propusă este eficientă şi apa tratată corespunde normelor ecologice şi 
sanitare privind calitatea apei potabile. A fost elaborată şi testată o nouă tehnologie de 
eliminare din apele subterane a hidrogenului sulfurat. Studiile efectuate au demonstrat că 
implementarea tehnologiei recomandate asigură o eficientă de 100% pentru eliminarea 
hidrogenului sulfurat din apele subterane şi 30% pentru ionii de amoniu: Environmental 
Engineering and Management Journal, 2013, Vol. 12, No. 5, 937-942; Brevet MD 
nr. 4142. Au fost obţinuţi adsorbanţi intercalaţi pe bază de bentonite din Moldova ce 
permite utilizarea lor în calitate de adsorbanţi/catalizatori în tehnologiile de potabilizare 
şi/sau purificare oxidativă a apelor uzate: Studia Universitatis. Revistă ştiinţifică a 
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Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe reale şi ale naturii, 2013, Vol. 66, No. 6(66), 
176-182. A fost preparată crema dermatologică în baza produsului Enoxil – compus 
ecologic pur în calitate de substanţă activă cu proprietăţi antibacteriene amplificate: 
Information and Inovations , Quarterly International Journal, 2012, nr. 1-2, 93-95. 
Central European Journal of Chemistry, 2014, 11, 2-8. Pentru prima data, de către 
Institutul de Chimie a fost obţinută, în anul 2010, o marcă pentru preparatele în baza 
substanţei biologic active „ENOXIL”. 

Propunerile de perspectivă ale Institutului
 Începând cu anul 2008 Institutul activează în conformitate cu direcţia de cercetare: 

Sinteza şi studiul substanţelor noi polifuncţionale, cercetarea proceselor chimice, 
fizico-chimice şi elaborarea metodelor de tratare a mediului ambiant, conform căreia 
au fost trasate unele activităţi de perspectivă.

Vor fi sintetizaţi adsorbanţi carbonici modificaţi cu proprietăţi specifice pentru 
utilizarea lor la potabilizarea apelor din sistemul S.A. „Apă-Canal” şi detoxificarea 
organismului uman pentru utilizare în medicină;

Va fi stabilit conţinutul metalelor grele şi mobilitatea lor la interfaţa sedimente-•	
apă şi stabilite procesele fizico-chimice de transformare a azotului şi fosforului în 
aceste sisteme în procesul de autoepurare a apelor de suprafaţă. Rezultatele cercetărilor 
ştiinţifice vor fi propuse pentru implementare la S.A. „Apă-Canal”;

Se vor elabora metode de determinare şi speciaţie a conţinutului metalelor •	
nocive (Cu, Pb, Zn, Cd) în produse alimentare, care vor fi propuse pentru implementare 
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;

Vor fi elaborate noi tehnologii de valorificare a produselor secundare din •	
industria vinicolă şi de sinteză a preparatelor noi, care vor fi propuse pentru implementare 
Ministerului Sănătăţii;

Vor fi elaborate metode de sinteză a substanţelor noi biologic active, care vor fi •	
propuse instituţiilor farmaceutice pentru testări preclinice şi clinice în vederea selectării 
lor pentru utilizări practice în medicină; 

Vor fi obţinute biopreparate pentru sporirea calităţii producţiei agricole şi •	
rezistenţei plantelor la factorii biotici şi abiotici, care vor fi recomandate pentru 
implementare Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;

Vor fi obţinuţi nano catalizatori pentru sinteza organică şi nanoparticole în baza •	
oxizilor fierului cu suprafaţa impregnată cu substanţe biologic active pentru necesităţile 
biomedicinei, care vor fi propuse pentru implementare Ministerului Sănătăţii.

Vor fi obţinute substanţe noi ca parte componentă a celulelor fotoelectrochimice •	
pentru utilizarea energiei solare în procesul de fotoliză a apei, care vor fi recomandate 
agenţilor economici în baza proiectelor de transfer tehnologic;

Vor fi elaborate metode de sinteză a nanocarcaselor metal-organice cu suprafaţă •	
specifică înaltă pentru utilizare în procesele de sorbţie şi de stocare a hidrogenului, în 
scopul utilizării lui ca un agent energetic ecologic pur, care vor fi propuse agenţilor 
economici în baza proiectelor de transfer tehnologic;

Se va efectua sinteza şi studiul compuşilor macro- şi pseudomacrociclici cu •	
contur deschis ai metalelor de tip 3d în calitate de compuşi biologic activi, necesari 
pentru agricultura modernă, care vor fi propuşi pentru implementare Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare.


