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ANIVERSĂRI

ACADEMICIANUL ION TODERAŞ LA 65 DE ANI

Născut  la 17 august 1948, în s. Logăneşti, r-nul
Hânceşti.
Savant în domeniul zoologiei funcţionale, ecofi ziol-
ogiei, hidrobiologiei, ihtiologiei.
Fondator a direcţii ştiinţifi ce – Biogeochimia
ecofi ziologică a animalelor.
Doctor în biologie (1979), doctor habilitat în biologie
(1991),  profesor universitar (1991), doctor “Magne
cum Laudae” (1993), membru corespondent al AŞM
(2000), membru titular al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei (2007).
Academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe
Biologice, Chimice şi Ecologice a AŞM (2005 -
2008), director al Institutului de Zoologie al AŞM
(1993-2006; 2009-prezent); fondator şi coordona-
tor al Centrului de Biologie Generală şi Moleculară
(2007- prezent).

Ion Toderaş a absolvit şcoala medie nr. 1 din or. Hânceşti (1966), după care a
urmat Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova (1971),
doctorantura la Institutul de Zoologie al AŞM (1976) şi postdoctoratul la Institutul de
Zoologie al AŞ din Rusia,  Sankt-Petersburg (1986-1987).

După absolvirea facultăţii tânărul specialist I. Toderaş, având o pregătire excelentă
şi o pasiune deosebită pentru descifrarea tainelor biologiei, a fost angajat în cadrul
Institutului de Zoologie Experimentală şi Fiziologie al AŞM, actualmente Institutul de
Zoologie al AŞM. Se include în activitatea ştiinţifi că cu perseverenţă şi dăruire pentru
cunoaşterea naturii, străbătând pas cu pas treptele afi rmării ştiinţifi ce, înscriindu-
şi întreaga activitate ştiinţifi că pe direcţiile moderne, prioritare  ale zoologiei,
hidrobiologiei, ecologiei funcţionale şi ecofi ziologiei animale, devenind specialistul
de necontestat al cercetărilor aut- şi sinecologice, ecofi ziologice şi promotorul aplicării
principiilor energetice în investigaţiile populaţiilor de animale.

Pornind de la aprofundarea unor discipline biologice de mare însemnătate teoretică
şi practică,  I. Toderaş 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 fl uxului 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, el 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. Pentru aceste realizări i-a fost
conferit gradul ştiinţifi c de doctor în biologie (1979) la Universitatea ”I.I.Mecinicov”
din Odesa.
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Devenit un excelent cunoscător al legităţilor funcţionării populaţiilor de animale,
bazându-se pe cercetările interdisciplinare şi sintezele întreprinse în colaborare cu
savanţii din centrele ştiinţifi ce 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 clonale; revizuirea concepţiei
„adaptării metabolice” la diferite temperaturi, demonstrându-se universalismul valorii
coefi cientului  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;
identifi carea noilor principii în determinarea legităţilor ontogenetice ale variaţiei
echivalentului energetic, ale metabolismului activ, ale coefi cientului convertibilităţii
energiei asimilate şi ale productivităţii nevertebratelor cu tipul de creştere  exponenţial,
parabolic şi asimptotic.  În baza rezultatelor acestor investigaţii, în anul 1991, i-a fost
conferit gradul ştiinţifi c de doctor habilitat în biologie la specialitatea hidrobiologie în
cadrul Institutului de Zoologie al AŞ din Rusia (Sankt-Petersburg).

Cercetarea continuă şi aprofundarea teoretică ulterioară i-au permis lansarea unei
noi direcţii ştiinţifi ce – Biogeochimia ecofi ziologică a animalelor, care a deschis
noi perspective vizând fundamentarea unor principii necunoscute în cuantifi carea
funcţionării populaţiilor de animale poichiloterme în ecosistemele acvatice şi cele
terestre. În calitate de fondator şi conducător al colectivului de creaţie „Argonaut” în
cadrul Facultăţii de Biologie şi Pedologie a USM şi a Centrului ”Biologie Generală
şi Moleculară” în cadrul Institutului de Zoologie al AŞM, I. 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.

Validitatea şi probitatea acestei direcţii ştiinţifi ce este asigurată de şcoala ştiinţifi că
a Hidrobiologilor şi Ihtiologilor din Moldova, fondată de academicianul M. Iaroşenco,
la care I. Toderaş a contribuit şi continuă să-i sporească dezvoltarea. Investigaţiile
discipolilor academicianului Ion Toderaş sunt lucrări de pionerat în domeniul cuantifi cării
rolului funcţionării biogeochimice a populaţiilor de organisme în ecosistemele acvatice,
stabilirii legităţilor succesionale de bază ale comunităţilor de hidrobionţi în ecosistemele
acvatice, acvaculturii intensive, monitoringului ecologic integrat, bioenergeticii relaţiilor
în sistemul parazit – gazdă, modelării matematice şi utilizării sistemelor informaţionale
în estimarea şi pronosticarea productivităţii secundare în ecosistemele continentale şi
marine. De activitatea şcolii Hidrobiologilor şi Ihtiologilor din Moldova sunt strâns
legate problemele care vizează studierea particularităţilor tipologice ale ecosistemelor
acvatice din Moldova, legităţilor proceselor fi zico-chimice şi biologice, elaborarea
bazelor ştiinţifi ce de sporire a productivităţii biologice, ocrotirea ecosistemelor acvatice
de poluare, degradare ş. a. În cadrul acestei şcoli, cu participarea activă a acad. I. Toderaş
au fost editate  monografi i, cărţi, comunicări şi obţinute brevete de invenţie.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifi ce ale acad. Ion Toderaş, înalt apreciate în ţară şi
pe plan internaţional, în majoritate având caracter de pionerat, s-au materializat în
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peste 530 lucrări ştiinţifi ce, inclusiv peste 25 de monografi i şi manuale, 20 de lucrări
didactice, 40 de brevete de invenţie. De asemenea au fost prezentate la peste 50
forumuri ştiinţifi ce 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 doua), 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 „Ecofi ziologia
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 ecofi ziologici ai populaţiilor de animale, de
valorifi care 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 ştiinţifi ce prestigioase din SUA,
Anglia, Ungaria, Polonia, Suedia, Croaţia, editată de  INTEH OPEN SCIENCES ş.a.

Acad. I. Toderaş a elaborat şi implementat în plan ramural, în colaborare cu
cercetătorii Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, preparatul de uz
veterinar apispir ca remediu biostimulator al prolifi cităţii şi productivităţii familiilor
de albine.

I. Toderaş a contribuit şi contribue cu succes la optimizarea relaţiilor învăţământ-
educaţie - cercetare prin îmbinarea armonioasă a activităţii de cercetare cu activitatea
didactică, folosind în comun baza tehnico-materială a Universităţii de Stat din Moldova
(USM) şi a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (UnAŞM), cu cea a Institutului
de Zoologie, realizând specializarea profesională a studenţilor într-un institut de
cercetare de profi l, elaborând programe analitice sau editând cursuri, manuale, indicaţii
metodice, caiete de lucrări practice şi alte materiale didactice. Pe parcursul a peste 25
ani susţine prelegeri în cadrul cursurilor normative şi speciale la Facultatea de Biologie
şi Pedologie a USM, Facultatea Ştiinţe ale Naturii a UnASM. A ţinut o serie de prelegeri
şi cursuri practice la şcolile-seminar de standardizare a metodelor hidrobiologice,
ecofi ziologice 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). 18 ani a exercitat funcţiile de şef al Catedrei

Aniversări



168

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 2(320) 2013

Zoologie (1988-1998), transformată ulterior în catedra Zoologie şi Ecologie
(1998-2000) şi al catedrei Biologie Umană şi Animală a Universităţii de Stat din
Moldova (2000-2005).

Acad. Ion Toderaş acordă o deosebită atenţie pregătirii tinerilor specialişti compe-
titivi şi de înaltă califi care, insufl ându-le discipolilor săi pasiune pentru activitatea de
cercetare şi studiere în domeniul biologiei.  Are cca 90 de specialişti licenţiaţi şi maste-
ranzi în domeniul  Zoologiei, Hidrobiologiei şi Ecologiei, dintre care cca 50 au absolvit
sau îşi continuă cu succes studiile de doctorat şi postdoctorat în ţară şi străinătate. Sub
conducerea ştiinţifi că a Domniei Sale au susţinut teze 35 competitori: 26 teze de doctor
în biologie şi 9 teze de doctor habilitat, dintre care deţin titlul ştiinţifi co-didactic de
profesor 6 persoane.

Realizează o intensă activitate de recenzare şi expertiză în calitate de redactor-
şef adjunct al revistei integrate „Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele
vieţii”, membru al colegiului redacţional al revistelor „Гидробиологический журнал”
(Kiev, Ukraina), „Ecologia teoretică şi aplicată” (Bucureşti, România), al Revistei de
ştiinţă, inovare, cultură şi artă „Akademos” ş.a. Dl academician Ion Toderaş activează
în calitate de membru a Comisiei CNNA de expertiză unifi cată 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.

Pe parcursul anilor acad. I. Toderaş a contribuit activ la organizarea diferitor foru-
muri ştiinţifi ce  naţionale şi internaţionale în calitate de conducător ştiinţifi c al secţiilor
„Biologie animală” din cadrul Conferinţelor didactico-ştiinţifi ce a USM, preşedinte al
Comitetului organizatoric al primei Conferinţe Interuniversitare de Biologie, preşedin-
te al Comitetului Organizatoric al Conferinţelor  Internaţionale a Zoologilor, organizate
de Institutul de Zoologie al AŞM în perioada anilor 2005-2013.

Concomitent academicianul Ion Toderaş exercită funcţia de preşedinte al Consi-
liilor ştiinţifi ce specializate din cadrul Institutului de Zoologie al AŞM, abilitate cu
dreptul de a organiza susţinerea tezelor de doctorat la specialităţile  03.00.08-Zoologie,
03.00.09-Entomologie şi  03.00.18-Hidrobiologie, ihtiologie; preşedinte al Societăţii
Hidrobiologilor şi Ihtiologilor din Moldova ”Argonaut”, preşedinte al Comitetului
Naţional UNESCO ”Omul şi Biosfera” al Republicii Moldova, vicepreşedinte al Comi-
tetului 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 Bio-
logică a Republicii Moldova, membru al Grupului „Ecofi ziologie” în cadrul Asociaţiei
Internaţionale a Ţărilor Dunărene, expert naţional şi internaţional în domeniul biodi-
versităţii lumii animale, responsabil de participarea Republicii Moldova la Saloanele
de Invenţii din Geneva, Elveţia.

Acad. I. Toderaş este cunoscut în comunitatea ştiinţifi că ca fi ind un promotor şi
realizator al unor importante proiecte naţionale şi internaţionale realizate în perioa-
da (2000-2013), printre care: „Dezvoltarea educaţiei ecologice în Moldova” în cadrul
Parteneriatului dintre USM şi Universitatea din California Reverside; INCO-COPER-
NICUS  „Quality monitoring & quality assurance of freshwater and seawater aquacul-
ture fi sh”; „Nematodes and Microarthropods as Indicators of Environmental Health”,
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fi nanţat de Academia Naţională SUA CRDF  Award # MOB 1 – 2651 – CS – 05;
”Biodiversitatea Hifomicetelor şi Microsporidelor căpuşelor ixodide (Acarina, Ixodi-
dae), caracteristica patogenă şi răspândirea pe teritoriul Rusiei şi Republicii Moldova”
şi ”08.820.0803RF Interrelaţiile în cadrul sistemului „Păsări migratoare-căpuşe ixo-
dide” şi rolul lor în formarea infecţiilor în focarele naturale din regiunea nord-vest a
Federaţiei Ruse şi din Republica Moldova”, fi nanţate în cadrul Acordului de colaborare
între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Rusia;
”09.820.04.05 GA Caracteristica moleculară a ciupercilor entomopatogene şi rolul lor
în controlul biologic al căpuşelor ixodide” din cadrul proiectelor comune de cercetare
între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării
( BMBF) al Germaniei; ”1/2/193 Resources pilot centre for cross-border preservation
of the aquatic biodiversity of Prut river  MIS ETC 1150” din cadrul Programului UE-
Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova  2007-2013 ş.a.

Toată această activitate prodigioasă prin rezultate, ritm şi implicare în interesul
naţional, dublată de un spirit de echipă şi colaborare distinsă, i-au adus mari satisfacţii,
recunoaştere   şi  aprecieri binemeritate. Strălucind între colegi prin inteligenţă şi
rezultate meritorii, acad. I. Toderaş a fost menţionat cu Premiul I al Academiei de
Ştiinţe a URSS - 1979, Premiul I al Academiei de Ştiinţe a Moldovei – 1980, în anul
2007 a fost desemnat „Inventatorul anului” în cadrul Concursului Naţional pentru
susţinerea ştiinţei şi a inovării „Econom – 2007” organizat de Banca de Economii
şi Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, Premiul şi
medalia de aur - OMPI, Medalia de aur – ”Eminente servicii aduse cauzei progresului”
(ICEPEC-Bruxelles), desemnat ca Comandor al Ordinului „Merite de l’invention”
(Belgia), distins cu Diploma de onoare a Parlamentului –2007; Diploma de gradul întîi
a Guvernului Republicii Moldova – 2007; medalia Dimitrie Cantemir – 2008, medalii
de aur, argint şi bronz la Expoziţiile Internaţionale din SUA, Anglia, Belgia, Elveţia,
România ş. a.

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 justifi cat promovarea Domniei Sale în calitate de
şef al Catedrei Biologia Animală şi Umană a Facultăţii de Biologie şi Pedologie a
USM (1988–2006), profesor universitar (1992), membru corespondent al AŞM (2000),
fondator şi coordonator al Centrului ştiinţifi c de Biologie Generală şi Moleculară (2007-
prezent), 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), director al Institutului de Zoologie
al AŞM (1993–2006, 2009 - prezent).

În toate funcţiile de mare responsabilitate acad. I. Toderaş a izbutit să se manifeste
drept un manager cu capacităţi organizatorice şi administrative de excepŢie, novatoare,
a mobilizat şi a ghidat cu multă iscusinţă colectivele din subordine la perfecţionarea
continuă a profesionalismului şi metodologiilor  de cercetare, a înrădăcinat o atmosferă
propice de colaborare şi desfăşurare a activităţii ştiinţifi ce şi didactice. Chiar  şi în
condiţiile penuriei economice cunoscute din republică, instituţiile pe care le-a condus
au izbutit totuşi să-şi fortifi ce baza tehnico-materială fi ind dotate cu echipament,
utilaj şi aparataj performant etc. Desfăşoară o activitate fructuoasă în vederea
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realizării prevederilor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, care vizează sporirea
suportului ştiinţei în soluţionarea problemelor economiei naţionale prin optimizarea
structurii institutului, concretizarea şi actualizarea direcţiilor principale de cercetare,
implementarea rezultatelor ştiinţifi ce în practică, revitalizarea bazei tehnico-materiale,
pregătirea cadrelor, extinderea relaţiilor internaţionale  ş.a.

Acad. Ion Toderaş este un bun familist, tată şi bunic excelent. Pe parcursul a 43
de ani a fost susţinut cu multă dragoste de către dna Lidia Toderaş, doctor habilitat
în biologie, conferenţiar cerectător, pe care a cunoscut-o încă din anii de studenţie şi
împreună cu care în anul 1970 au întemeiat o familie frumoasă şi demnă de urmat.
În anul 1972 în familia dlui Ion Toderaş s-a născut fi ul Alexandru, care 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 acad. Ion
Toderaş - Marius Toderaş, licean în clasa 12-a a ales un alt gen de activitate şi susţine
cu succes admiterea etapizată la Universitatea Maryland, SUA în domeniul ingineriei.

Acad. I. Toderaş s-a dăruit deplin cunoaşterii adevărului ştiinţifi c, abordând domenii
ştiinţifi ce fundamentale ale biologiei, aducând contribuţii de mare valoare ştiinţifi că şi
aplicaţie practică prin rezultatele obţinute în zeci de ani de muncă asiduă, talent şi
dăruire. Este nu numai un cercetător pasionat şi un excepţional profesor, un erudit în
domeniul său de specialitate, ci şi un om deschis, entuziast, având vocaţia prieteniei, a
recunoştinţei şi a gesturilor generoase.

La împlinirea vârstei de 65 de ani, este pentru noi un model de inteligenţă, dăruire,
un etalon de omenie, cumsecădenie, modestie. Acad. I. Toderaş dovedeşte vigoare
şi spirit creativ deosebit, conducând destine ale ştiinţelor vieţii, fapt care garantează
realizarea în viitor a unor ample programe de cercetare.

Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM,
Acad. Leonid Culiuc, academician coordonator al Secţiei Ştiinţe naturale
şi exacte al AŞM,
Dr. hab., conf. Leonid Voloşciuc, secretar ştiinţifi c al Secţiei Ştiinţe
naturale şi exacte al AŞM
Dr. hab., profesor  Laurenţia Ungureanu, director adjunct pe probleme
de ştiinţă a Institutului de Zoologie al AŞM
Dr. hab., profesor  Elena Zubcov, Şef al laboratorului Hidrobiologie şi
Ecotoxicologie a Institutului de Zoologie al AŞM.
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