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DOCTOR HABILITAT ÎN BIOLOGIE, PROFESOR
CERCETĂTOR DUMITRU ERHAN

la 60 de ani de la naştere

Născut la 24 octombrie 1953, s. Nişcani, raionul
Călăraşi.

Medic veterinar, domeniul ştiinţifi c: parazitologie
şi helmontologie.

Doctor habilitat în biologie (2010), profesor
cercetător (2011), cercetător ştiinţifi c principal al
laboratorului de Parazitologie şi Helmintologie,
Institutul de Zoologie al AŞM (2010- prezent).

A absolvit cu menţiune Colegiul Zooveterinar din or. Carmanova (1972), iar după
demobilizare şi Institutul Agricol din Chişinău (1979), apoi a urmat doctorantura (1985-
1989) şi postdoctorantura (2006-2008) la Institutul de Zoologie al AŞM. Iniţial, a fost
angajat ca specialist parazitolog (1979-1982), cercetător ştiinţifi c inferior (1882-1990),
Secretar ştiinţifi c al Institutului (1990-1991), şef al laboratorului de Parazitologie şi
Helmintologie (1991-2002), cercetător ştiinţifi c coordonator (2008-2010) şi cercetător
ştiinţifi c principal (2010- prezent). În perioada anilor 2002-2006 a activat în cadrul
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în calitate de şef-adjunct şi şef al
Direcţiei Medicină Veterinară.

A susţinut teza de doctor în biologie la Institutul de Helmintologie în numele
academicianului K.I.Skreabyn din or. Moskova în 1990, iar în baza Hotărârii Comisiei
de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare a Republicii Moldova
i s-a conferit gradul ştiinţifi c de doctor habilitat în biologie. Deţine titlul ştiinţifi c
de conferenţiar cercetător la specialitatea „parazitologie” din 1992, iar de profesor
cercetător din 2011.

Interesele ştiinţifi ce a dlui profesor Dumitru Erhan sunt axate de problemele
fundamentale şi aplicative ale parazitologiei, strâns legate de studierea parazitofaunei la
animalele domestice din gospodării cu diverse tehnologii de întreţinere şi la mamiferele
sălbatice din rezervaţiile naturale din Republica Moldova. O deosebită atenţie acordă
descifrării mecanismului infl uenţei mono- şi poliinvaziilor asupra organismului gazdă.

Pentru prima dată a fost realizată o abordare sistemică a problemei funcţionării
poliparazitozelor fi nalizată cu: stabilirea extensivităţii şi intensivităţii mono- şi
poliinvaziilor la bovine în Republica Moldova în diverse perioade de timp, în
dependenţă de vârstă, tipul de reactivitate la stres, zonele geografi ce şi tehnologia
de întreţinere. A determinat nivelul de infestare a animalelor sălbatice în rezervaţiile
naturale, stabilit infl uenţa mono- şi poliinvaziilor asupra indicilor coagulogramei
(indicele protrombinic, timpul de recalcifi care activat, timpul de tromboplastină parţial
activat, timpul de trombină, fi brinogenul, Ca2+), proteinogramei (proteine totale,
albumine, globulinele α
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, -β, -γ) şi imunogramei (limfocitele totale, T, B, Th, Ts,
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O (nule) iniţial şi postterapeutic la bovine. A estimat Indexul impactului parazitar
şi chimioterapiei antiparazitare asupra indicilor coagulogramei, proteinogramei şi
imunogramei la bovine şi a evaluat Indexul convalescenţei la utilizarea diverselor
scheme de tratament antiparazitar. A determinat perioada de restabilire a statusului
fi ziologic al organismului bovinelor mono- (Dicrocoelium lanceolatum, Strongyloides
papillosus) şi poliparazitate (D. lanceolatum + S. papillosus; D. lanceolatum + S.
papillosus + Echinococcus granulosus larvae + Eimeria bovis + E. zuernii + E. smithi
+ E. ellipsoidalis) după diverse scheme de tratament antiparazitar şi a evidenţiat nivelul
rezultatelor testărilor alergice ale bovinelor la tuberculoză în funcţie de infestarea lor.
A evaluat impactul anumitor parazitoze asupra unor indici calitativi şi productivi la
bovine, precum şi elaborarea metodelor şi procedeelor noi de profi laxie şi tratament a
mono- şi mixtinvaziilor la bovine.

În baza rezultatelor obţinute a evaluat impactul condiţiilor noi de management
a sectorului zootehnic asupra diversităţii faunei parazitare la bovine, a elaborat şi
perfecţionat indicatori relevanţi privind monitorizarea consecinţelor mono-, poliinvaziilor
şi a efectelor remediilor medicamentoase asupra statusului morfofi ziologic.

Pentru prima dată a stabilit efectul patogenetic cumulativ al poliinvaziei cu S.
papillosus+ D. lanceolatum; S. papillosus + D. lanceolatum + E. granulosus larvae
+ E. bovis + E. zuernii + E. smithi + E. ellipsoidalis, caracterizat prin perturbări
cantitative şi calitative ale indicilor coagulogramei, proteinogramei şi imunogramei la
bovine, ca rezultat al dereglărilor profunde entero-hemato-hepato-pulmo-enterale de
tip parazitar.

Pentru prima dată a fost evaluată efi cacitatea unui principiu nou de tratament a
mono- (D. lanceolatum, S. papillosus) şi poliinvaziilor (D. lanceolatum + S. papillosus;
D. lanceolatum + S. papillosus + E. granulosus larvae + E. bovis + E. zuernii + E.
smithi + E. ellipsoidalis) la bovine, care reduce perioada de convalescenţă cu 21-35
zile, numărul rezultatelor false la efectuarea cercetărilor serologice, alergice, dar şi la
majorarea efi cacităţii măsurilor profi lactice.

În baza rezultatelor cercetărilor ştiinţifi ce efectuate de către dl profesor Dumitru
Erhan, au fost propuse şi implementate în practică noi metode de diagnosticare a
parazitozelor la animale, net superioare celor existente, care reduc substanţial contactul
cercetătorului cu agentul patogen şi au un grad înalt de depistare a lor. Metodele de
tratament şi profi laxie propuse în lupta cu maladiile parazitare ca strongiloidoza,
fascioloza, dicrocelioza, echinococcoza, eimeriidoze ş.a. larg răspândite la animalele
domestice, sălbatice şi om sunt implementate în gospodăriile din Republica Moldova,
aduc un aport esenţial în reducerea răspândirii lor, benefi c infl uienţiază la mărirea
productivităţii animalelor şi contribuie la efi cientizarea economiei naţionale.

Prof. Dumitru Erhan a elaborat şi implementat în practică, în colaborare cu colegii
din laborator şi cu cercetătorii de la Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor
al AŞM, preparate noi, de origine vegetală, în combaterea ectoparaziţilor la păsări,
care sunt ecologic pure, inofensive pentru organismul animal, consumator şi mediu
înconjurător şi nu necesită restricţii la utilizarea produselor şi subproduselor de la
animalele tratate, în comparaţie cu cele de origine chimică.

În aa. 2002-2006 activând în cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
în calitate de şef-adjunct şi şef al Direcţiei Medicină Veterinară a organizat activitatea
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serviciului în menţinerea securităţii epizootice şi alimentare favorabile în ţară. În acest
scop s-a elaborat şi editat ”Programul acţiunelor strategice de supraveghere, profi laxie şi
combatere a bolilor la animale”, conform cerinţelor Ofi ciului Internaţional de Epizootii
(OIE - Paris, Franţa). În perioada menţionată pe teritoriul republicii nu s-au înregistrat
focare de maladii contagioase din lista A şi B al OIE, inclusiv Gripa aviară. Republica
Moldova a fost una din puţinele ţări din Europa unde această maladie la păsări nu
s-a înregistrat. În scopul informării deţinătorilor de animale despre necesitatea şi
modalitatea realizării unui complex de măsuri profi lactice şi de tratament a maladiilor
infecţioase şi parazitare, mai frecvent înregistrate în Republica Moldova, a organizat
editarea Buletinului Direcţiei Medicină Veterinară, care se repartiza crescătorilor de
animale din republică.

În scopul armonizării actelor normative în domeniu, conform cerinţelor Comunităţii
Europene (CE), a argumentat şi organizat o Direcţie nouă, în cadrul Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare, care se ocupă cu elaborarea lor. Legislaţia
veterinară reprezintă circa 1800 Directive şi Decizii ceea ce constituie 54% din legislaţia
comunitară care reglementează domeniul agricol.

A organizat elaborarea unei „Strategii noi de reorganizare a Serviciului Sanitar
Veterinar de Stat al Republicii Moldova” privind efectuarea măsurilor sanitare
veterinare în conformitate cu cerinţele internaţionale şi Comunităţii Europene în
acest domeniu. Scopul elaborării noii strategii constă în perfecţionarea structurii
serviciului, sistemului de control sanitar veterinar a materiei prime şi produselor de
origine animală, în conformitate cu cerinţele legislaţiei sanitare veterinare ale CE. A
participat la organizarea adecvată a implimentării principiilor prevăzute în următoarele
programe internaţionale: HACCP (Analiza Riscului şi Sistemului de Control prin
Punctele Critice), PAH (Programul de Abataj Uman), CIP (Control Integral la Etapele
Determinate), PPHO (Programul Procedurilor de Igienă Operaţionale);

A organizat elaborarea şi implementarea „Sistemul de identifi care şi trasabilitate
a animalelor”, conform cerinţelor CE. Realizarea acestui proiect asigură urmărirea
lanţului despre sănătatea animalului de la naştere până la abator, precum şi
monitorizarea mişcării animalelor în scopul asigurării stării epizootice în ţară.

Rezultatele ştiinţifi ce a dlui profesor Dumitru Erhan sunt refl ectate în peste 260
lucrări ştiinţifi ce, inclusiv 7 monografi i, 110 articole în reviste de circulaţie intermaţională
şi naţională, peste 100 de comunicări ştiinţifi ce aprobate la diverse foruri ştiinţifi ce
naţionale şi internaţionale, precum şi 8 recomandări practice care se implementează în
sectorul zootehnic din Republica Moldova. Relevanţa cercetărilor ştiinţifi ce efectuate
este confi rmată prin 7 brevete de invenţie, menţionate cu medalii la expoziţii naţionale
şi internaţionale.

În funcţie de şef al laboratorului de Parazitologie şi Helmintologie a concretizat
şi dezvoltat direcţiile prioritare de cercetare ştiinţifi că şi a determinat tematica de
perspectivă a laboratorului.

Un domeniu aparte al dlui profesor Dumitru Erhan îl constituie activitatea de
membru al colegiului redacţional la diverse reviste şi culegeri ştiinţifi ce, membru
în  Consilii Ştiinţifi ce specializate la susţinerea tezelor de doctor, este preşedinte al
Seminarului Ştiinţifi c de profi l. În repetate ori a fost preşedinte al Comisiei de stat
de examinare la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, membru şi preşedinte al
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Comisiilor de evaluare şi acreditare al instituţiilor ştiinţifi ce şi de învăţământ.
Contribuie esenţial la pregătirea cadrelor de o înaltă califi care în domeniul

parazitologiei şi helmintologiei. Este conducătorul ştiinţifi c la şapte doctoranzi, dintre
care 4 au susţinut cu succes teza de doctor în biologie.

Dl profesor Dumitru Erhan este nu numai un cercetător pasionat şi un excepţional
profesor, un savant erudit în domeniul său de specialitate, ci şi un om deschis, entuziast,
având vocaţia prieteniei, a recunoştinţei şi a gesturilor generoase.

Cu ocazia acestei frumoase aniversări colectivul Institutului de Zoologie al AŞM
îl felicită cordial pe doctorul habilitat, profesor cercetător Dumitru Erhan, dorindu-i
multă sănătate şi realizări ştiinţifi ce frumoase.

academician Ion TODERAŞ, director al Institutului de Zoologie al AŞM,
dr. hab, prof. Laurenţia UNGUREANU, director adjunct pe probleme
de ştiinţă al Institutului de Zoologie al AŞM,
dr. conf. Ştefan RUSU, şef al Laboratorului de Parazitologie şi
Helmintologie al Institutului de Zoologie al AŞM.

Personalităţi  notorii


