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ACADEMICIANUL  BORIS GAINA -
SAVANT OENOLOG PROEMINENT

Academicianul Boris GAINA este cu certitudine o personalitate neordinară şi de
aceea a scrie despre Domnia sa este pe cât de uşor, pe atât de difi cil. E uşor, pentru
că este apreciat ca savant notoriu nu numai de specialiştii în domeniu, ci şi de o lume
întreagă, e difi cil, deoarece este o personalitate dotată de natură, posedînd cunoştinţe
enciclopedice şi fi ind înnobilat cu spirit de sacrifi ciu. Este apreciat graţie activităţii
ştiinţifi ce, practice şi manageriale, obţinînd rezultate remarcabile în enologie, recu-
noscute nu numai în Patria Noastră – Republica Moldova, ci şi departe de hotarele ei.
Acordarea la Palatul Congreselor din Paris, a Premiului Marelui Juriu Internaţional şi
conferirea prestigiosului titlu onorifi c „Personalitate a anului 1993 din Lume în dome-
niul Oenologiei”, reprezintă indiscutabil, încununarea recunoaşterii internaţionale, care
se datoreşte şi colaborării Domniei sale cu colegii francezi, italieni, germani, români,
bulgari, cehi şi al.

Academicianul Boris GAINA, s-a născut la 17 august 1947, în satul Chiţcanii
Vechi, raionul Teleneşti, unde a absolvit şcoala medie.  Aşezarea pitorească a satului
natal pe malul Răutului, cu livezi şi podgorii cît vezi cu ochii, cu oameni harnici şi
frumoşi la sufl et, familia de buni gospodari şi viticultori, în sînul căreia şi-a petrecut
copilăria, i-au cultivat în sufl et o atitudine deosebită faţă de natură şi de oameni şi l-au
determinat să urmeze calea bunelului Alexandru GAINA, care era pe atunci unul dintre
primii viticultori şi vinifi catori din sat. Astfel, în anul 1965 devine student la facultatea
Tehnologie Alimentară a Institutului Politehnic „Serghei Lazo” din Chişinău. Graţie
energiei şi dorinţei de a se manifesta printre cei mai buni studenţi, a devenit cunoscut
nu  numai în rîndul colegilor, dar şi printre profesori, ceea ce a determinat decizia rec-
torului institutului, acad. Serghei Rădăuţanu de a-i propune să activeze în calitate de
asistent la „Alma Mater”. Consacrîndu-se pe deplin activităţii didactice, a conştientizat
necesitatea de a-şi perfecţiona şi aprofunda cunoştinţele în domeniul pe care îl îndrăgi-
se atît de mult – oenologia.
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Destinul i-a oferit şansa de a-şi realiza visul, pe care îl avea încă din copilărie.
Susţine cu succes examenele de admitere la doctorantura prestigiosului Institut Unio-
nal de Cercetări Ştiinţifi ce în domeniul Vinifi caţiei şi Viticulturii „Magaraci” din or.
Ialta, unde activau savanţi merituoşi. Aici sub conducerea savantului biochimist Elena
Datunaşvili, a renumitului profesor universitar Nicolae Pavlenco, expreşedinte al Or-
ganizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului, s-a manifestat pe deplin adevărata sa vocaţie
de oenolog. Realizează o lucrare de mare valoare pentru fabricarea vinurilor de înaltă
calitate, elaborează o nouă metodă de obţinere a enzimelor imobilizate, în baza căreia
au fost realizate noi procese tehnologice de stabilizare garantată a sucurilor şi vinurilor.
Aceste rezultate au fost înalt apreciate nu numai de Consiliul ştiinţifi c de susţinere a
tezelor de doctor în ştiinţe (1977), dar şi de toţi specialiştii în domeniu de la Institut.

A fost fi resc ca să i se propună să activeze în calitate de adjunct al conducătorului
Secţiei Vinuri Speciale a Institutului „Magaraci”. Pentru prima dată activînd în cadrul
Institutului, datorită eforturilor sale, a fost elaborat şi implementat un bioreactor origi-
nal, în care în calitate de biocatalizator se utilizau enzimele imobilizate, ceea ce a oferit
posibilitatea de a stabiliza garantat sucurile şi vinurile de calitate superioară.

Cu toate că la Ialta, cu personalităţile sale în domeniul oenologiei recunoscute în
lume, i se crease condiţii favorabile pentru a efectua investigaţii la cel mai înalt nivel,
dorul de Patrie şi nostalgia pentru plaiul natal îl chemau mereu acasă. Cu atît mai mult
că în anii 1975 vestitul savant vinifi cator, membru corespondent  al AŞM, Petru Un-
gureanu nu mai era în viaţă şi se simţea lipsa unei personalităţi, capabile să continue
cauza savantului. În virtutea acestor împrejurări, Boris GAINA renunţă la condiţiile şi
perspectivele frumoase şi promiţătoare şi se întoarce împreună cu familia la baştină.
Chiar de la bun început este în căutarea unor posibilităţi de a dezvolta tradiţia şcolii
ştiinţifi ce, create de savantul oenolog  Petru Ungureanu, de a da un nou impuls cerce-
tărilor oenologice, bazate pe noile cunoştinţe şi tehnologii. Conştientizînd faptul că
obţinerea vinurilor de calitate înaltă nu este posibilă fără tehnologii şi utilaje perfor-
mante, fi ind director adjunct pentru ştiinţă al Institutului Naţional al Viei şi Vinului,
depune eforturi de a perfecţiona atît baza teoretică, cît şi cea experimentală ale acestui
Institut, iniţiind o colaborare lungă cu specialiştii experimentaţi din ţările producătoare
de vinuri. Astfel, pentru prima dată realizează un proiect al Băncii Europene de Dez-
voltare şi Reconstrucţie, care avea drept scop dotarea fabricii de vin „Naţional Vin „ şi
a „microvinifi caţiei” Institutului cu utilaj modern pentru cercetări în enologie şi pentru
elaborarea noilor mărci de vinuri.

Printre cele mai performante realizări obţinute în postura de director adjunct pentru
ştiinţă şi de şef al Secţiei Oenologice, pot fi  menţionate: elaborarea tehnologiilor de
obţinere a vinurilor de înaltă calitate şi competitivitate în baza varietăţilor de struguri
Chardonnay, Pinot noir şi Muscat - Otonel; obţinerea unei noi tulpini de levuri deza-
decifi nate pentru vinurile de masă; implementarea tehnologiei culesului mecanizat şi a
procedeelor de obţinere a vinurilor tari şi a distilatelor; obţinerea vinurilor ecologice în
baza soiurilor noi cu rezistenţă sporită la factorii biotici şi abiotici ai mediului încon-
jurător etc.

Un loc aparte în activitatea ştiinţifi că a dlui Boris GAINA, ocupă elaborarea teh-
nologiei de obţinere a vinurilor igienice care şi-a găsit refl ectarea în teza de doctor ha-
bilitat susţinută cu brio în 1992 în prezenţa savanţilor de la Institutul „Magaraci”, înalt
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apreciată de către specialiştii din domeniu din ţară şi de peste hotare.
Lucrările sale ştiinţifi ce au trezit un interes deosebit în rîndul specialiştilor din ţările

care au stat la leagănul oenologiei contemporane. A fost invitat la Universitatea de eno-
logie din Bordo.  Deoarece unul din factorii ce determină calitatea înaltă a vinului este
gradul sanitar al materiei prime (strugurilor), iniţiază o colaborare ştiinţifi că de lungă
durată în vederea elaborării tehnologiei de excludere a dezvoltării sporilor de micomi-
cete pe bobiţele de struguri, care au avut drept rezultat implementarea biopreparatului
Trihodermin B-14 în Franţa şi în Republica Moldova.

În semn de recunoaştere a valorii ştiinţifi ce înalte a rezultatelor sale, Marele Juriu
Internaţional din Paris l-a desemnat în anul 1993, drept personalitate a anului în Oe-
nologie în lume. Cu doi ani mai tîrziu este recunoscut ca savant de talie mondială de
către cel mai înalt for ştiinţifi c al ţării- Academia de Ştiinţe a Moldovei, fi ind ales cu
majoritatea absolută de voturi membru corespondent (m.c) al AŞM (1995).

Calităţile profesionale înalte ale m.c. Boris GAINA sau manifestat pe deplin după
alegerea sa în funcţie de Secretar Ştiinţifi c General  al Academiei de Ştiinţe a Moldo-
vei. Deşi această funcţie cerea mult timp pentru soluţionarea problemelor ştiinţifi ce şi
manageriale la nivel naţional, Dumnealui continua cu mult entuziasm activitatea de
cercetare. Studiile biochimice aprofundate i-au permis să explice rolul compuşilor C6
în catenă (hexenal, hexanal, cis şi transderivate), la formarea aromelor sucurilor şi vinu-
rilor. Cercetările în comun cu savanţii oenologi din Franţa au demonstrat că stejarul din
speciile Quercus robur şi Quercus petrae, cultivate în Republica Moldova are calităţi
superioare, potenţialul înalt al stejarului moldovenesc în ameliorarea calităţilor vinuri-
lor şi divinurilor (coniacurilor). Colaborarea cu savanţii de la Institutul de Biochimie
„A. Bach” din Moscova s-a soldat cu elaborarea unei metode originale de determinare
spectrofotometrică a gradului de atac al bobiţelor de către Botrztis cinerea.

Împreună cu colegii de la Institutul Naţional al Viei şi Vinului, dr. hab. Gheorghe
Savin, în baza investigaţiilor complexe ale soiurilor aperene au fost elaborate noi mărci
de vinuri şi produse curative – stafi de, gem, confi turi, marinate, bobiţe de struguri în
suc omogenizat etc.‚ care reprezintă o reală perspectivă în alimentarea şi tratarea copi-
ilor, bolnavilor, bătrînilor.

Despre activitatea fecundă a dlui Boris GAINA mărturisesc  cele 480 publicaţii
ştiinţifi ce, dintre care 47 în Franţa, Italia, Cehia, România, Bulgaria, SUA, Germa-
nia, Cernogoria, Portugalia, Rusia, Ucraina, 15 monografi i (dintre care 3 cu coautori
savanţi din Franţa), 35 de vinuri industriale, 47 de brevete de invenţii. Monografi i-
le „Экологически чистое винодельческое  производства” (în colaborare cu acad.
Gh. Duca şi a.),  „Uvologie şi oenologie” (în colaborare cu savanţii din Franţa şi Re-
publica Moldova), „Biotehnologii ecologice vitivinicole” (în colaborare cu aceiaşi sa-
vanţi francezi şi moldoveni) au devenit cărţi de căpătîi pentru specialiştii din domeniul
vitivinicol. Este indiscutabil şi aportul considerabil al academicianului Boris GAINA
în pregătirea cadrelor de înaltă califi care, ceia ce ia permis a crea o şcoală ştiinţifi că
originală în enologie, uvologie şi biotehnologia alimentară.

Meritele academicianului Boris GAINA în dezvoltarea oenologiei au fost înalt
apreciate de către comunitatea academică în martie 2007 decernîndui-se titlul onorifi c
de membru titular (academician) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
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La fi nele mandatului de Secretar Ştiinţifi c General al AŞM, în ianuarie 2008 aca-
demicianul Boris GAINA, a fost ales unanim în funcţia de academician coordonator al
Subsecţiei de Ştiinţe Agricole şi în continuare - membru al Consiliului Suprem pentru
Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM. Şi în noua sa postura academicianul Boris
GAINA manifestă înalte aptitudini organizatorice, coordonînd  activitatea a şase insti-
tute de cercetări ştiinţifi ce, a două universităţi şi trei staţiuni experimentale din subordi-
ne dublă a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA) şi Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Domnia sa conlucrează activ şi cu colegii din institutele academice
de profi l biologic – aferent celui agroalimentar, continuă să pregătească cadre de înaltă
califi care de ingineri –tehnologi – alimentari la Universitatea Tehnică din Moldova
(licenţă şi masterat), la Institutul Ştiinţifi co-Practic de Horticultură şi Tehnologii Ali-
mentare (doctorantura şi post doctorantura).

În perioada anilor 2008-2012 acad. Boris GAINA a participat cu ample comuni-
cări la lucrările Simpozioanlor Internaţionale consacrate noilor realizări în uvologie,
enologie şi biotehnologie alimentară, care a avut loc la Paris, Podgoriţa, Minsk, Ialta,
Crasnodar, Odesa, Bucureşti, Montpelier şi Tbilisi, reprezentînd destoinic savanţii din
Republica Moldova. În această perioadă el a publicat peste 180 de articole şi a obţinut,
în calitate de coautor, 9 brevete de invenţii.

În acelaşi timp el este ales membru al Colegiilor de redacţie la seria „Academica”
şi la 5 reviste de profi l horticol. Activează în calitate de membru al Consiliului Naţional
de Atestare şi Acreditare, Comisiei de Degustaţii al Centrului Naţional de Verifi care
a Calităţii Producţiei Alcoolice al MAIA. Domnia sa din 1993 conduce neîntrerupt şi
cu succes Consiliul Specializat pentru susţinerea tezelor în Enologie. Actualmente este
conducător a 5 teze de doctor în domeniile uvologic, oenologic şi biotehnologic. Con-
duce o teză de post doctorat  în viticultură şi biotehnologia vitivinicolă.

În strînsă colaborare cu acad. Gh. Duca şi colegii de breaslă a editat în 2012 o
monografi e colectivă „Produse secundare vitivinicole”, ea fi ind rodul muncii de 9 ani
şi înalt apreciată de comunitatea ştiinţifi că şi specialiştii ramurii vitivinicole din ţară
şi peste hotare. O altă monografi e colectivă ţine de utilizarea oenoxilului în protecţia
biologică/ecologică a viţei de vie la putregaiul cenuşiu, întitulată „Oenoxilul – preparat
ecologic pentru protecţia plantelor”, (2010).

Cu prilejul împlinirii frumosului jubileu de 65 ani din ziua naşterii şi a 40 de ani de
activitate ştiinţifi co – didactică – managerială îi urăm Dlui academician Boris GAINA
tradiţionalul „La mulţi ani !”, cu un nou brand „Cu vin sanogen la mulţi ani!”, şi îi do-
rim şi în continuare mari succese întru prosperarea ştiinţei.

Teodor FURDUI, academician,
 prim-vicepreşedinte al  Academiei
de Ştiinţe a Moldovei
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