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ANIVERSĂRI

ACADEMICIANUL GHEORGHE DUCA –
SAVANT ŞI MANAGER AL ŞTIINŢEI DE PRESTIGIU

INTERNAŢIONAL

  Nivelul teoretic şi metodic înalt al ştiinţei contemporane, exigenţele societăţii
actuale privind axarea cercetărilor ştiinţifi ce pe rezolvarea multiplelor probleme practice
complică realizarea intenţiilor persoanelor ce se consacră dezvoltării ştiinţei. De aceea
în sfera de cercetare pot să se manifeste ca personalităţi notorii numai cei dotaţi de la
natură, care sunt gata să-şi sacrifi ce viaţa fără ezitare. Neaprecierea la justa valoare
a rolului ştiinţei în dezvoltarea societăţii a avut un impact negativ asupra încadrării
tinerilor în domeniul de cercetare-dezvoltare: tot mai puţini specialişti înzestraţi cu
calităţi intelectuale deosebite îşi manifestă dorinţa de a activa în acest domeniu. Astăzi
societatea ca niciodată are nevoie de savanţi capabili  să dezvolte ştiinţa, deoarece a
devenit o axiomă că nici un popor nu are viitor fără susţinerea şi  dezvoltarea prioritară
a învăţămîntului, ştiinţei şi culturii. Cu toate că ştiinţa la noi în ţară nu este apreciată
ca un domeniu prioritar de activitate, fi ind deseori discreditată, numai graţie eforturilor
colosale ale savanţilor şi managerilor iscusiţi care activează în această sferă, ştiinţa
se dezvoltă, fi ind obţinute rezultate principial noi ce sunt apreciate înalt departe peste
hotarele ţării. Din această tagmă a oamenilor de ştiinţă, numele cărora va rămâne în
istoria ştiinţei autohtone şi mondiale, face parte şi preşedintele Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, academicianul Gheorghe Duca.

Realizările activităţii ştiinţifi ce şi manageriale ce au servit ca bază la alegerea
academicianului Gheorghe Duca în funcţia de preşedinte al AŞM

A scrie despre un savant este de o mare responsabilitate, întrucât efectuarea
unei analize profunde a activităţii sale ştiinţifi ce ţine de competenţa unui specialist
în domeniu. Însă chiar şi în acest caz nu se exclude factorul subiectiv în aprecierea
realizărilor în ştiinţă. Şi mai mare e răspunderea de a creiona portretul actualului
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preşedinte al Academiei de Ştiinţe, academicianului Gheorghe Duca care, de rînd cu
activitatea ştiinţifi că şi didactică, este preocupat zi de zi de gestionarea ştiinţei, purtând
pe umeri şi povara omului de stat

Hotărîrea noastră de a efectua o amplă analiză a activităţii acad. Gh. Duca este
determinată nu numai de faptul că, muncind împreună pe parcursul a mai multor ani,
avem onoarea să cunoaştem îndeaproape activitatea preşedintelui, dar şi să participăm
nemijlocit la realizarea obiectivelor strategice de dezvoltare a ştiinţei.  Mai mult ca atît,
după expirarea a şapte ani de activitate a acad. Gh. Duca în funcţia de preşedinte al
AŞM, este oportună o urmare a discursului unuia din autorii prezentului eseu, prezentat
în cadrul Adunării generale a membrilor AŞM în februarie 2004, în care s-ar identifi ca
rezultatele principale, îndeosebi în această postură, şi s-ar aprecia în ce măsură au
fost realizate speranţele şi aşteptările celor care l-au susţinut în anul 2004 şi mai
târziu – în 2008.

Academicianul Gh. Duca, înzestrat cu capacităţi de lider şi cu arta de a se orienta
uşor în orice împrejurări, are talentul de a-şi atinge întotdeauna scopul, indiferent de
circumstanţe. Este un om foarte curajos, deschis la minte şi la sufl et, care dispune de
o forţă de muncă inepuizabilă. A ajuns la sublima înţelegere că dezvoltarea ţării poate
avea succes numai dacă se v-a baza pe ştiinţă şi inovare, şi că viitorul nostru depinde,
în mare parte, de gradul de dezvoltare a ştiinţei.

A avut noroc de părinţi cărturari: tatăl său a fost un renumit profesor de chimie,
iar maică-sa – învăţătoare la clasele primare. Dragostea de carte şi dorinţa de a însuşi
cît mai multe cunoştinţe le-a moştenit din plin de la ei, dezvoltându-le cu grijă încă
din copilărie. Ca şi alţi copii ai anilor cincizeci care au devenit ulterior personalităţi,
s-a născut la ţară. A venit pe lume la 29 februarie 1952 în satul Copăceni, raionul
Sângerei. Şcoala primară şi cea medie a urmat-o în oraşul Sângerei, unde părinţii săi
fuseseră  transferaţi  cu locul de muncă. A obţinut o pregătire excelentă, fi ind menţionat
cu medalia de aur. A manifestat capacităţi excepţionale, rezolvând şi alcătuind de sine
stătător   probleme cît mai variate la chimie. Creează un laborator de chimie la el acasă,
fapt pentru care colectivul  de profesori al şcolii i-a permis, pe când era încă elev în
clasele IX şi X, să ţină lecţii de chimie în clasele VIII - X, înlocuindu-l deseori pe
profesorul de chimie.

De şcoală îl leagă cele mai frumoase amintiri din copilărie. Povesteşte şi acum
cu mare haz despre năzbîtiile sale: cum în timpul lecţiei, în procesul de predare a
materialului nou, unui profesor care avea obiceiul să se sprijine cu mâinile de banca
în care şedea Gheorghe, i-a vopsit unghiile fără ca acesta să observe; cum sub scaunul
profesorului de fi zică a pus sarea lui Bertolini care a explodat; cum atunci cînd la
propunerea unchiului său – viitorul academician Gheorghe Ţâbârnă, a tras pentru prima
dată un fum de ţigară şi, după ce şi-a pierdut cunoştinţa, acesta a fost nevoit să-l ducă
acasă în spate; sau cum după olimpiadele ce se organizau pe atunci la Tiraspol şi la care
de fi ecare dată ieşea învingător, juca fotbal cu alţi participanţi  şi deseori se lua la bătaie
cu elevii din or. Bălţi etc.

După absolvirea şcolii medii în anul 1969, fi ind îndrăgostit de chimie,  doreşte
să-şi continue studiile la facultatea de chimie a Universităţii de Stat din Chişinău,
unde pe atunci activau cei mai cunoscuţi chimişti din ţară: academicienii  A.Ablov,
Gh.Lazurievski, Iu. Lealikov, prof. T. Migali, D. Batâr.
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Comisia de admitere îi propune să prezinte documentele la Universitatea de Stat
„M. Lomonosov” din Moscova, care rezervase un loc pentru Universitatea de Stat din
Chişinău, şi să se pregătească  pentru a susţine examenele de admitere la chimie  şi
matematică. Dar aşa s-a întâmplat, că nota obţinută la matematică nu i-a permis să
acumuleze punctajul necesar. A revenit la Universitatea de Stat din Chişinău, fapt ce
i-a bucurat mult pe părinţi. În scurt timp a devenit  unul din cei mai activi şi bine
instruiţi  studenţi, formându-se ca manager, viitor om de ştiinţă şi profesor universitar.
Cunoştinţele profunde obţinute pe parcursul a cinci ani de studii i-au permis să prezinte
teza de licenţă „Compuşii manganului cu etilendiamina în cataliză”, în care erau
prezentate noi aspecte în comportarea compuşilor coordinativi ai manganului. Teza a
fost  apreciată ca una  din cele mai reuşite teze de licenţă. În anul 1974, după absolvirea
cu menţiune a facultăţii, i se rezervă loc de lucru la una din cele mai prestigioase catedre
– cea de chimie fi zică, şef al căreia era profesorul universitar Alexei Sâciov, pedagog
prin vocaţie, îndrumător al tinerilor, care din 1974 pînă în 1988 a fost şi prorector pentru
activitatea ştiinţifi că al Universităţii de Stat din Moldova. Însă organizaţia comsomolistă
a universităţii, luînd în consideraţie aptitudinile organizatorice şi autoritatea proaspătului
absolvent în rândul tinerilor, îl alege unanim secretar al comitetului comsomolist al
universităţii, funcţie pe care o deţine pînă în anul 1976, cînd se înscrie la studii la
doctorantură la catedra preferată de chimie fi zică.

Era fi resc ca prof. univ. A. Şâciov, conducătorul ştiinţifi c al tezei de doctor, să-i
sugereze doctorandului ca acesta să-şi consacre studiile în domeniul catalizei în
procesele de oxidoreducere, domeniu în care profesorul universitar era recunoscut
ca specialist. Această propunere i-a fost pe plac, deoarece încă din anii studenţiei era
conştient de rolul determinator al reacţiilor de oxidare-reducere în viaţa de fi ecare zi
a omului şi în menţinerea stării de autopurifi care a mediului ambiant, precum şi de
faptul că dezvoltarea intensă a industriei şi agriculturii este însoţită de marele pericol al
poluării masive a mediului ambiant.

 Prima sa lucrare ştiinţifi că Gh. Duca o prezintă la a XIII-a consfătuire în  domeniul
chimiei combinaţiilor complexe, care a avut loc la Moscova, în  1978. În următorul an –
1979  publică 4 lucrări  ştiinţifi ce în cea mai prestigioasă revistă „Журнал Физической
химии”. În acelaşi an susţine cu brio teza de doctor în chimie „Катализ окисления
винной и дигидроксифумаровой кислоты”, graţie căreia a devenit posibilă elaborarea
metodelor de stabilizare şi înnobilare a proprietăţilor organoleptice ale vinurilor.

După susţinerea tezei de doctor, ocupă prin concurs postul de asistent, iar în 1981
este ales preşedinte al comitetului sindical al universităţii. În anul 1983, la vîrsta de 30
de ani, cînd doctorul în ştiinţe Gh. Duca avea deja publicate 34 articole şi în comun cu
colegii monografi a – „Reacţiile catalitice şi ocrotirea mediului înconjurător”, prezintă la
Concursul  Republican al Premiului pentru Tineret  lucrarea „Cataliza oxidării acizilor
dicarboxilici”, în care se examinează procesele de oxidoreducere ce au loc în vin  şi
rolul lor în tehnologia de producere a vinului. Această lucrare a fost  menţionată  prin
vot unanim cu Premiul pentru Tineret.

În anul 1983 Gh. Duca s-a bucurat încă de o apreciere din partea colegilor de breaslă
– a fost ales prin concurs în calitate de docent la catedra de chimie fi zică.

După susţinerea tezei de doctor în ştiinţe acordă o deosebită atenţie cercetărilor
cu caracter practic – publică aşa lucrări ca: „Гидромониторинг в поливном
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земледелии”, „Способ определения нитрит-ионов в природных водах”, „Chimia
şi viaţa apei” (carte) „Экологическая химия сточных вод  в условиях  МССР”,
„Способ интенсификации очистки сточных вод с применением УФ-облучения”
etc. Efectuează un stagiu de instruire postdoctorat la Institutul de Fizică şi Chimie a
Academiei de Ştiinţe din Federaţia Rusă.

Eforturile principale ale dlui Gh. Duca sunt axate pe identifi carea mecanismelor
fundamentale ale catalizei omogene de oxidare şi reducere a substanţelor organice, a
radiaţiei ultraviolete şi a radicalilor liberi în mediul ambiant. Aceste cercetări inedite
şi avansate i-au permis deja în anul 1989 să fi nalizeze şi să susţină teza de doctor
habilitat „Studiul mecanismelor ecochimice ale proceselor din mediul ambiant” la
specialităţile cinetica şi cataliza şi protecţia mediului ambiant, în care au fost dezvăluite
mecanismele tipice ale proceselor de oxido-reducere a componentelor în procesul  de
formare a calităţii apei şi propuse conceptele tratării fi zico-chimice şi biochimice a
apelor reziduale. Teza a servit ca bază în dezvoltarea teoriei fenomenului redox în
mediul ambiant.

În acelaşi an este ales şef al catedrei de chimie fi zică, funcţie pe care o îndeplineşte
cu succes pînă în 1992, cînd fondează în cadrul Universităţii de Stat o altă catedră – cea
de chimie industrială şi ecologică. În anul 1991 i se conferă titlul didactic de profesor
universitar. De rînd cu activitatea sa de şef de catedră şi şef al Centrului Ştiinţifi c de
Chimie Ecologică şi Aplicată cu 3 laboratoare de cercetare, creat de Dumnealui pe
lângă catedră, în anul 1992 şi-a mai asumat şi responsabilitatea de decan, gestionând
Facultatea de Ecologie a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova.

Activitatea ştiinţifi că şi organizatorică fructuoasă este apreciată înalt şi de membrii
Academiei de Ştiinţe: profesorul universitar, doctorul habilitat în chimie Gh. Duca este
ales în anul 1992 membru corespondent al AŞM.

Bucurându-se de o mare autoritate în rândul populaţiei ţării, membrul corespondent
Gh.Duca a fost ales în anul 1998 în calitate de deputat în Parlamentul Republicii
Moldova de legislatura a XIV-a, fi ind desemnat preşedinte al Comisiei permanente
pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt şi mijloace de informare în masă (1998-2001). În
anul 2000 comunitatea ştiinţifi că academică îl recunoaşte ca savant notoriu – este ales
în calitate de membru titular (academician) al AŞM.

Exigentul profesor universitar Gh. Duca a deţinut un timp îndelungat şi înalta
funcţie de preşedinte al Consiliului de Experţi de pe lângă Ministerul Economiei al
Republicii Moldova.

Din anul 2001 şi pînă la alegerea Dumnealui în calitate de preşedinte al Academiei
de Ştiinţe, în februarie 2004, deţine postul de ministru al ecologiei, construcţiilor şi
dezvoltării teritoriale a Republicii Moldova. Activitatea acad. Gh. Duca în această
funcţie a fost înalt apreciată de fosta conducere a ţării.

Rezultatele principale ale activităţii academicianului Gheorghe Duca în
funcţia de preşedinte al AŞM

Se ştie că atitudinea statului vizavi de ştiinţă relevă, în ultimă instanţă, gradul
de civilizaţie al acestuia. Faptul că după obţinerea independenţei ţării ştiinţa n-a fost
susţinută de factorii cu dreptul decizional, deşi unii din ei erau doctori în ştiinţe, poate fi
înţeles, luînd în consideraţie situaţia fi nanciară precară a ţării. Însă odată cu schimbarea
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conducerii ţării şi cu redresarea situaţiei fi nanciare, atitudinea indiferentă faţă de destinul
ştiinţei, continuă, totuşi, să se menţină pe parcursul a mai multor ani. Ca rezultat, către
anul 2004 ştiinţa se afl a într-o stare critică: baza tehnico-materială degradase, continua
exodul masiv al savanţilor din ştiinţă, tineretul pierduse încrederea în ziua de mâine a
ştiinţei, salariile cercetătorilor erau unele din cele mai mici din ţară. În mass-media se
polemiza şi se discuta pe larg problema dacă va fi  sau nu ştiinţa. În aceste împrejurări,
dacă Adunarea generală a membrilor AŞM nu l-ar fi  ales ca preşedinte pe acad.
Gheorghe Duca, savant şi politician recunoscut, consecinţele dezastruoase ale situaţiei
create, ar fi  avut, cu certitudine, un caracter grav şi ireparabil.

Academicianul Gh.Duca la acea perioadă dispunea de o bogată experienţă
managerială la nivel de preşedinte al Comisiei parlamentare şi de ministru al ecologiei,
construcţiilor şi dezvoltării teritoriale a Republicii Moldova. Despre faptul că alegerea
Dumnealui în calitate de preşedinte al AŞM a fost una corectă denotă activitatea sa
ulterioară în această funcţie. Activând împreună zi de zi, respectiv, în calitate de prim
– vicepreşedinte, secretar ştiinţifi c general şi director de institut, noi suntem martori
oculari ai eforturilor şi deciziilor sale, de multe ori, nestandarde întru salvarea ştiinţei,
adoptate în situaţii stresogene, care îl costă mulţi nervi şi sănătate. Înzestrat cu talentul
excepţional de a conlucra cu conducerea ţării, indiferent de culoarea ei politică, acad.
Gh. Duca, a devenit, pe deplină dreptate, savant şi manager al cetăţii ştiinţei. Opiniile
şi propunerile sale au pondere nu numai la nivel de Consiliu Suprem pentru Ştiinţă şi
Dezvoltare Tehnologică, ci prezintă interes şi pentru organele politice centrale. Multe
decizii cu caracter socio-economic, cultural şi ecologic şi-au găsit calea de realizare
graţie argumentelor ştiinţifi ce ale preşedintelui AŞM.

La aprecierea rezultatelor activităţii acad. Gh.Duca în postura de  preşedinte trebuie
de ţinut cont de faptul că această activitate s-a realizat în condiţii de presiune totală.
Se creează impresia că unii deputaţi, miniştri şi jurnalişti nu au alt scop în activitatea
lor decât să discrediteze ştiinţa. Şi numai datorită artei Dumnealui de a vedea lucrurile
în toată complexitatea lor, a pătrunde în esenţa comportamentului oponenţilor AŞM şi
de a mobiliza comunitatea ştiinţifi că în astfel de împrejurări, astăzi ştiinţa autohtonă
continuă să-şi realizeze cu succes funcţiile sale.

Deşi rolul acad. Gh. Duca în salvarea ştiinţei autohtone într-o perioadă foarte difi cilă
pentru destinul acesteia întru realizarea predestinaţiei ca forţă motrice în dezvoltarea
societăţii şi integrarea în lumea ştiinţifi că internaţională este bine cunoscut departe de
hotarele ţării, la noi în ţară Dumnealui este cel mai des împroşcat cu „suliţe otrăvitoare”
în aceste timpuri de stagnare şi degradare. Dintre personalităţile naţionale, poate numai
poetul Gr. Vieru, scriitorul N. Dabija şi acad. I. Bostan au fost huliţi şi mustraţi în aşa
măsură cu invective grosolane de către cei care nu doresc prosperarea ţării.

Academicianul Gh. Duca, dispunând de capacităţi manageriale deosebite şi de un
spirit autocritic, le suportă pe toate, deşi nu fără urmări pentru sănătatea sa. Dumnealui
continuă să-şi îndeplinească cu cinste şi nepotolită râvnă atribuţiile de preşedinte al
celui mai înalt for ştiinţifi c din ţară şi să obţină rezultate îmbucurătoare. Printre acestea
vom menţiona:

-  crearea unui nou cadru juridic de reglementare şi gestionare a ştiinţei şi inovării
– Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, conform căruia pentru prima dată ştiinţa a fost
recunoscută drept prioritate strategică naţională şi avantajele introducerii formelor noi
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de colaborare şi parteneriat între AŞM şi autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale, iar AŞM – ca unica instituţie publică de interes naţional în sfera ştiinţei şi inovării,
coordonator plenipotenţiar al activităţii ştiinţifi ce şi consultant ştiinţifi c al autorităţilor
publice; crearea condiţiilor satisfăcătoare de muncă pentru persoanele angajate în
activitatea de cercetare; renovarea în mare măsură a bazei tehnico-ştiinţifi ce; majorarea
remunerării muncii; efi cientizarea gestionării patrimoniului AŞM: a fost reconstruită
aşa-numita Sală mare într-o sală modernă, care este înalt apreciată pentru ţinuta ei
festivă şi elegantă; a fost renovat exteriorul blocului central al AŞM şi reconstruit în
interior; a fost reconstruit blocul fostului Centru de Calcul cu reamplasarea ulterioară
în incinta acestuia a Bibliotecii Ştiinţifi ce Centrale a AŞM; au fost reparate blocurile
institutelor biologice, de chimie, fi zică şi matematică etc.; a fost efectuată optimizarea
infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării, efi cientizarea activităţii ştiinţifi ce şi sporirea
suportului ştiinţifi c în soluţionarea problemelor social-economice şi culturale ale
ţării. Graţie implementării unei noi forme de organizare şi fi nanţare a cercetărilor în
baza principiilor competitive, a fost posibilă obţinerea unor rezultate valoroase în
plan fundamental şi practic. Au fost fondate noi direcţii în ştiinţă: sanocreatologia,
fi zico-chimia şi biochimia fenomenelor redox în sistemul ecologic, nanotehnologia
nelitografi că, aero-hidrodinamica şi tehnologia de fabricare a minihidrocentralelor şi
agregatelor eoliene.

Au fost identifi cate şi aprobate de Parlament 6 direcţii strategice, pe care se axează
activitatea comunităţii ştiinţifi ce a ţării; creată infrastructura de inovare; a fost integrată
ştiinţa autohtonă în spaţiul european de cercetare.

Acad. Gh. Duca este în permanentă căutare a căilor de dezvoltare a ştiinţei şi de
implementare a realizărilor din acest domeniu. A fost iniţiatorul şi promotorul elaborării
Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, Legii cu privire la parcurile ştiinţifi co-tehnice
şi incubatoarele de inovare, creării Agenţiei pentru inovare şi transfer tehnologic etc.
Eforturile întreprinse de acad. Gh. Duca, în comun cu echipa sa, întru implementarea
prevederilor acestor legi au asigurat posibilitatea de a obţine resurse fi nanciare
considerabile de la bugetul de stat, majorarea salariilor şi crearea condiţiilor de
muncă, revitalizarea şi actualizarea ştiinţei autohtone, iniţierea şi dezvoltarea structurii
inovaţionale, consolidarea comunităţii ştiinţifi ce, stoparea exodului savanţilor din sfera
ştiinţei. Concomitent, Academia de Ştiinţe şi-a extins prerogativele, devenind cel mai
prestigios centru ştiinţifi c din ţară cu impact real asupra economiei ţării.

Actualmente Gh. Duca depune eforturi colosale pentru a convinge conducerea
ţării şi societatea civilă şi a demonstra care sunt consecinţele dezastruoase în cazul
aprobării şi implementării Codului educaţiei. Prin prevederile sale referitor la
administrarea şi fi nanţarea ştiinţei, acest act normativ, practic, anulează Codul cu
privire la ştiinţă şi inovare, recunoscut de comunitatea ştiinţifi că internaţională ca o
formă nouă managerială, bazată pe principii democratice şi autohtone de organizare a
activităţii oamenilor de ştiinţă. În acelaşi timp, Dumnealui este conştient de necesitatea
modifi cării Codului cu privire la ştiinţă şi inovare în urma unei analize obiective a
rezultatelor implementării acestuia pe parcursul a circa şapte ani. Propunerile privind
modifi carea Codului menţionat au fot susţinute şi de Asambleea AŞM.

O atenţie deosebită acad. Gh. Duca acordă efi cientizării în  pregătirea şi susţinerea
cadrelor ştiinţifi ce tinere: a fost creat Centrul de Instruire Postuniversitară şi
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Perfecţionare, au fost majorate bursele doctoranzilor, au fost instituite 20 de burse de
excelenţă ale Guvernului, 7 burse nominale în cinstea savanţilor autohtoni notorii, s-au
instituit programele de granturi individuale şi colective pentru tineret; de procurare a
echipamentului  etc.

Mai mult ca atît, acad. Gh. Duca a întreprins eforturi excepţionale pentru a convinge
conducerea ţării să permită organizarea pe lângă Academia de Ştiinţe a pregătirii
ştiinţifi ce a copiilor dotaţi, care ulterior vor activa în domeniul ştiinţei şi inovării, prin
crearea unui Liceu academic pentru copii dotaţi şi a Universităţii AŞM. Fondarea acestor
instituţii academice de instruire a viitoarelor cadre ştiinţifi ce  – Liceul teoretic pentru
copii dotaţi şi Universitatea AŞM – poate fi  apreciată ca un caz de succes al preşedintelui
Academiei de Ştiinţe. În baza acestor instituţii şi instituţiilor ştiinţifi ce academice, a
fost creat Clusterul ştiinţifi co-educaţional „Univer Science”: preuniversitar-universitar-
postuniversitar, ce reprezintă un centru unic de pregătire a cadrelor ştiinţifi ce. Acest
Cluster va contribui la soluţionarea problemei privind asigurarea ştiinţei cu cadre de
cea mai înaltă califi care, deoarece în procesul de  instruire a acestora se antrenează cele
mai califi cate cadre ştiinţifi ce şi cel mai performant aparataj din institutele ştiinţifi ce.
Succesul evident al activităţii Clusterului ştiinţifi co-educaţional se datorează în mare
măsură gestionării iscusite a acestuia de către fondatorul Universităţii AŞM, membrul
corespondent, profesor universitar Maria Duca.

Academicianul Gh. Duca este preocupat în permanenţă de integrarea ştiinţei în
arealul european, ceea ce vine în concordanţă cu politica de stat de integrare a ţării în plan
regional şi european. Graţie insistenţei Dumnealui, au fost stabilite şi dezvoltate relaţii
de colaborare cu academiile de ştiinţe din Rusia, Polonia, România, China, Belarus
etc., obţinându-se acces la infrastructuri performante de cercetare din străinătate, la
proiecte şi programe internaţionale, şi se promovează imaginea comunităţii ştiinţifi ce
din ţară în Europa. Au fost semnate acorduri de colaborare cu Fondul de Cercetări
Fundamentale din Rusia, Belarus, cu Ministerul Federal al Cercetării din Germania,
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifi că din România, Academia Agricolă din
Bulgaria, Academia de Ştiinţe din Republica Cehă etc.

Unul din cele mai semnifi cative succese în planul aderării Republicii Moldova la
spaţiul european unic de cercetare este obţinerea dreptului de asociere a ţării noastre,
începînd cu 1 ianuarie 2012, la Programul Cadru - 7.

În permanenţă în atenţia preşedintelui AŞM credem că va rămîne şi în continuare,
ca şi pînă în prezent, problema efi cientizării activităţii ştiinţifi ce. În acest scop au fost
întreprinse eforturi considerabile în vederea :

- identifi cării şi organizării cercetărilor în cadrul  programelor de stat, ca formă
principală de implementare a politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării;

- fi nanţării pe bază de concurs a tuturor programelor şi proiectelor ;
- implementării rezultatelor ştiinţifi ce şi inovaţiilor prin desfăşurarea activităţii

Agenţiei de Inovare şi Transfer Tehnologic;
- optimizării infrastructurii sferei de cercetare-dezvoltare;
- fi nanţării proiectelor destinate procurării echipamentului ştiinţifi c.
Au fost create Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale şi Institutul

de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. A fost elaborat un sistem de indicatori de
monitorizare şi evaluare a activităţii ştiinţifi ce etc.
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În ultimul timp una din preocupările acad. Gh. Duca în plan managerial este
actualizarea unor prevederi ale Codului, ajustându-le la realităţi, modifi carea şi
completarea altor acte normative privind sfera ştiinţei şi inovării întru realizarea
idealurilor democratice în managementul ştiinţei.

Academicianul Gh. Duca este o personalitate care a obţinut un înalt prestigiu nu
numai ca organizator al ştiinţei, dar, în aceeaşi măsură, şi ca savant notoriu, fapt ce
se confi rmă prin multiplele publicaţii ştiinţifi ce în limbi de circulaţie universală şi
prin conferirea numeroaselor titluri academice şi didactice în semn de recunoaştere a
valoroasei sale opere ştiinţifi ce.

Succesul semnifi cativ al activităţii ştiinţifi ce a acad. Gh. Duca se datorează nu numai
pregătirii profesionale profunde, muncii asidue, dar şi faptului că de la bun început
Dumnealui a organizat cercetările sale în baza unui concept de studiu original, bine
argumentat. Studierea proceselor chimice în mediul ambiant, inclusiv în cel acvatic,
a proprietăţilor şi capacităţilor lui de autopurifi care s-au efectuat în baza evidenţierii
mecanismelor de formare a compuşilor complecşi cu transfer parţial de sarcină, ce
condiţionează reacţiile de oxido-reducere şi contribuie la formarea stării redox a
mediului ambiant.

Prin studiul mecanismelor elementare de formare a compuşilor complecşi cu
transfer parţial de sarcină, ce stau la baza reacţiilor de oxido-reducere şi formării stării
redox a mediului, a contribuit la dezvoltarea  unei direcţii  ştiinţifi ce noi - procese de
oxido-reducere  ca reglator al stării mediului ambiant.

A elaborat: teoria stării redox a mediului ambiant; teoria compuşilor complecşi
cu transfer parţial al sarcinii  în procesele  de oxido-reducere; modele matematice
de transformare a substanţelor chimice în mediul  acvatic; căile de circulaţie a apei
oxigenate în mediul ambiant: ocean-mare-lac-râu, atmosferă-hidrosferă, sol-hidrosferă.
Pentru prima dată în mediul acvatic, a identifi cat mecanismele de oxidare catalitică a
substanţelor organice cu oxigen, apă oxigenată, raze ultraviolete şi formarea radicalilor
liberi, precum şi mecanismele de transformare a nitraţilor, nitriţilor, nitrozoaminelor în
scopul inhibării formării acestora în sol şi asigurării securităţii productelor alimentare.

Graţie cercetărilor academicianului Gh. Duca, a devenit posibilă selecţia orientată
şi efi cientă a sistemelor catalitice pentru realizarea anumitor transformări oxido-
reducătoare  atât în tratarea apelor reziduale şi a aerului poluat, cât şi în determinarea
capacităţii de autopurifi care a sistemelor acvatice şi a proprietăţilor mediului, adecvate
valorii biologice de habitare. Au fost obţinute metode de determinare a stării redox
a mediului acvatic, de detoxicare a apelor reziduale, metode de tratare a gazelor de
evacuare, un sistem nou de apreciere a calităţii apelor, a fost elaborat un bioreactor
de tip fl uid pentru denitrifi carea apei potabile, metode non-poluante de stimulare
şi creştere a plantelor, metode de obţinere a acidului tartric şi dihidroxifumaric, a
reductonului din deşeuri alimentare şi agricole, metode de îmbunătăţire a proprietăţilor
ecologice şi organoleptice ale sucurilor, metode de diminuare a conţinutului nitriţilor şi
nitrozoaminelor în produsele de carne etc.

În domeniul oenologiei a elaborat noi substanţe pentru protejarea vinurilor naturale
şi spumante de oxidare, noi metode de demetalizare a sucurilor şi vinurilor, tehnologii
de prelucrare efectivă a produselor secundare din vinifi caţie etc.
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Acad. Gh. Duca este iniţiatorul şi promotorul elaborării şi implementării auditului
ecologic, care constituie un mecanism nou de acţiune în realizarea practică a complexului
de măsuri în domeniul ocrotirii mediului ambiant.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifi ce sunt refl ectate în peste 600 de publicaţii în
ţară şi peste hotare, inclusiv, monografi i, manuale şi cărţi. Manualele „Введение в
экологическую химию”, „Гидрохимия”, „Reologia” au devenit cărţi de căpătâi
pentru studenţi. Monografi ile „Ecological Chemistry”, „Redox Catalisis and Ecological
Chemistry”, „The role of Ecological Chemistry in Pollution Research and Sustainable
Development”, „Contributions to knowledge”, „Основы процессов обезвреживания
вредных отходов виноделия” fac parte din fondul de aur al ştiinţei mondiale.  Este
autorul a peste 130 de brevete de invenţie.

Despre autoritatea acad. Gh. Duca şi aprecierile înalte ale activităţii ştiinţifi ce
şi manageriale din partea comunităţii ştiinţifi ce din ţară şi internaţionale denotă: 1)
recunoaşterea Dumnealui ca fondator al chimiei ecologice; 2) efectuarea cercetărilor în
colaborare cu savanţi din Italia, SUA, Germania, România etc.; 3) invitaţiile de a ţine
cursuri de prelegeri la Universitatea “La Sapienza” (Italia), Universitatea Politehnică
din Milano, Summer University din Budapesta, Universitatea Tehnică din Iaşi şi
Timişoara, Universitatea din Texas etc.; 4) editarea manualelor şi cărţilor Dumnealui
în Italia, România şi Rusia: “Chimia ecologică a mediului”(România), “Tratarea apelor
poluate de compuşi nonbiodegradabili” şi “Estimarea şi managementul riscului chimic”
(Germania), “Theory and aplication of Homogeneons Catalysis by Metal Complexes”
etc.; 5) alegerea sa în calitate de membru de onoare al academiilor de ştiinţe din Ucraina,
România, Academiei Centrale Europene de Ştiinţă şi Artă, al Academiei Internaţionale
de Informatică, Academiei Pedagogice din Rusia, membru de onoare al Societăţii
Chimiştilor din SUA şi ca Doctor Honoris Causa al ASEM, al universităţilor din Bălţi,
Iaşi, Arad şi Universităţii din Tiraspol cu sediul la Chişinău; 6) menţiunile pe care
le-a obţinut, participând cu lucrările sale la diverse Saloane Mondiale – Diplome de
merit, Medalia de Aur a Organizaţiei Internaţionale pentru Inventică , Ordinul “Meritul
Cultural” în grad de comandor, Crucea de Comandor al Ordinului de Onoare (Polonia),
“Ordinul pentru Invenţii” (Belgia), medalia “Henri Coandă” (România), medalia ,,N.S.
Kurnakov” (Rusia) etc.; 7) decernarea Premiului de Stat al Republicii Moldova în
domeniul ştiinţei, tehnicii şi producţiei în anul 1998 pentru ciclul de lucrări ştiinţifi ce
“Aspecte fundamentale şi aplicative ale proceselor de cataliză  omogenă” (în comun
cu prof. univ. A. Sâciov şi V. Isac ) şi în 2004 – pentru ciclul de lucrări în domeniul
chimiei ecologice, protecţiei mediului ambiant şi tehnologiilor de utilizare raţională a
resurselor naturale (în comun cu dr. în chimie A. Crăciun, M. Gonţa, T. Sajin şi mem.
cor. al Academiei Ruse I. Skurlatov); 8)  obţinerea nominalizării “Savantul anului”
(2006); 9) desemnarea în calitate de consul onorifi c al Greciei în Republica Moldova
şi preşedinte al comisiei interguvernamentale a Moldovei şi Poloniei în domeniul
economiei, tehnicii şi ştiinţei.

Merită o înaltă apreciere activitatea acad. Gh. Duca ca îndrumător şi conducător
ştiinţifi c: a pregătit 16 doctori în chimie şi 2 doctori habilitaţi în ştiinţe. Este fondator
al şcolii ştiinţifi ce în domeniul chimiei ecologice, recunoscute departe peste hotarele
ţării.
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Referitor la poziţia civică a acad. Gh. Duca vizavi de adevărul ştiinţifi c, vom
apela doar la un singur exemplu. Pînă în prezent ne afl ăm sub infl uenţa consecinţelor
comportării Domniei sale la şedinţa Guvernului, în cadrul căreia se examina problema
privind redenumirea limbii române în limbă moldovenească. Deşi la timpul respectiv
acad. Gh. Duca îndeplinea înalta funcţie de om de stat – ministru al ecologiei,
construcţiilor şi dezvoltării teritoriale, Dumnealui a avut curajul să nu voteze pentru
acest proiect aberant.

Personalitate puternică, ambiţioasă şi foarte exigentă atât în raport cu sine, cât şi cu
cei din preajmă, acad. Gh.Duca este un izvor nesecat de idei noi şi energie creatoare,
care se grăbeşte întotdeauna, în dorinţa sa de a reuşi să realizeze mai multe pentru
poporul său.

Anii de activitate în comun ne permit să afi rmăm cu toată certitudinea că acad.
Gheorghe Duca, în calitatea sa de preşedinte al AŞM, a întreprins tot posibilul, iar uneori
chiar imposibilul, pentru dezvoltarea ştiinţei şi consolidarea comunităţii ştiinţifi ce din
ţară, rămânând a fi  în permanentă căutare a căilor de dezvoltare a ştiinţei autohtone şi
de pregătire a cadrelor ştiinţifi ce dotate, un militant activ pentru democraţie şi integrare
în lumea ştiinţifi că internaţională.

Graţie realizărilor ştiinţifi ce şi manageriale de valoare, la vârsta onorabilă de 60 de
ani din ziua naşterii, Domnia sa a devenit o personalitate unică în ştiinţă, a cărei nume,
cu siguranţă, va rămâne înscris în istoriografi a ţării noastre.

Academician Teodor Furdui, prim-vicepreşedinte al AŞM
Doctor habilitat, prof. univ. Ion Guceac, secretar ştiinţifi c general al AŞM
Doctor în biologie Valentina Ciochină, director al Institutului de Fiziologie şi
Sanocreatologie al AŞM
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