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PERSONALITĂŢI  NOTORII

PROFESORUL UNIVERSITAR VASILE NAUC –  UNUL DINTRE
FONDATORII  CRIOCONSERVĂRII RESURSELOR GENETICE

Profesorul universitar Vasile Nauc, savant notoriu în domeniul criobiologiei,
crioconservării resurselor genetice, doctor habilitat în biologie

(21 decembrie 1938 – 7 decembrie 1992).
Crioconservarea materialului seminal al diverselor specii
de animale domestice actualmente prezintă o biotehnologie
performantă de reproducere, care se utilizează pe larg
pentru menţinerea şi conservarea biodiversităţii
potenţialului genetic şi pentru ameliorarea procesului de
însămânţare artifi cială. În realizarea acestor studii, în baza
cărora au fost elaborate tehnologii de conservare a
materialului genetic, un aport esenţial l-a adus profesorul
universitar V.Nauc, care împreună cu conducătorul său
ştiinţifi c academicianul Milovanov V.K. au fost printre
primii savanţi care au pus temelia crioconservării
materialului seminal. Vom menţiona, că cercetările
ştiinţifi ce în domeniul reproducerii şi însămânţării
artifi ciale a animalelor de fermă necesită cunoştinţe

profunde în multiple domenii ale biologiei, fi zico-chimiei, morfologiei, biotehnologiei
moderne etc. Profesorul universitar V.Nauc poseda cunoştinţe enciclopedice în aceste
domenii ale ştiinţei contemporane, ceea ce i-a permis să se includă în rezolvarea unei
probleme semnifi cative ca crioconservarea resurselor genetice.

Convingerea savantului în corectitudinea direcţiei de cercetare alese, inspiraţia
excepţională, consecutivitatea şi perseverenţa în utilizarea practică a rezultatelor
ştiinţifi ce obţinute a dus la atingerea succeselor bine meritate.
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Activitatea ştiinţifi că şi stiinţifi co-practică a dlui V.Nauc este un exemplu demn de
urmat. Graţie cercetărilor profunde în biologie, direcţionate spre rezolvarea principalelor
probleme aplicative, Dumnealui a revizuit şi perfecţionat doctrina existentă de
reproducere a animalelor, ceea ce a fost posibil în rezultatul studierii mecanismelor
menţinerii homeostaziei structural-biochimice, legităţilor apariţiei criodeteriorării
celulelor reproductive şi elaborării condiţiilor şi tehnologiilor adecvate de conservare.

Vasile Nauc s-a născut la 21 decembrie 1938 în satul Hlinoaia, r-l Edineţ. După
absolvirea în anul 1961 a Institutului Agricol din Chişinău a activat la Institutul
Moldovenesc de Cercetări Ştiinţifi ce în Domeniul Zootehniei şi Medicinei Veterinare.
Din anul 1965 până în anul 1967 şi-a făcut doctorantura la Institutul Unional de Cercetări
Ştiinţifi ce în Domeniul Zootehniei, Dubroviţî, regiunea Moscova, Federaţia Rusă.

În anul 1967 sub conducerea renumitului academician V.K. Milovanov, care a
stabilit proprietatea spermatozoizilor mamiferelor de a-şi păstra valoarea biologică după
congelarea rapidă, a susţinut teza de doctor cu tema: „Studierea efectului de oxigenare
a  materialului seminal a animalelor de fermă”. În lucrare au fost prezentate rezultatele
cercetării proceselor de oxido-reducere în condiţii de păstrare a gameţilor şi a stabilit
infl uenţa acestora asupra conţinutului acizilor nucleici în materialul seminal – ADN şi
ARN, grupelor sulfhidrilice, hidrogenului sulfurat etc. Deja în acest studiu Domnia sa
nu numai a pus bazele teoretice, dar şi a elaborat propuneri practice privind folosirea
metodei de oxigenare a materialului seminal a animalelor de fermă în scopul sporirii
calităţilor productive şi reproductive ale acestora.

După susţinerea cu mare succes a tezei de doctor se reîntoarce la baştină, deşi
a fost repartizat la lucru în secţia Biologia reproducerii şi însămânţării artifi cială a
animalelor din cadrul Institutului Unional din Dubroviţî, iar soţia Doamna Raisa activa
ca medic în or. Moscova. În 1971 Vasile Nauc se angajează la lucru în funcţie de şef
al laboratorului Biologia reproducerii animalelor de fermă în Institutul de Cercetări
Ştiinţifi ce în Domeniul Zootehniei şi Medicinei Veterinare din Moldova.

În anul 1976 este invitat să lucreze în funcţia de şef al laboratorului de Criobiologie
al Institutului de Fiziologie al A.Ş.M., creat special pentru V. Nauc.

În 1987 susţine cu brio teza de doctor habilitat în biologie cu tema: „Particularităţile
structural-funcţionale ale spermatozoizilor animalelor de fermă în condiţiile
crioconservării şi elaborarea metodelor efi ciente pentru păstrarea de lungă durată a lor”,
în unicul Institut specializat – Institutul de Criobiologie şi Criomedicină din Harcov.

O largă popularitate au obţinut rezultatele cercetărilor profesorului V.Nauc privind
studierea mecanismelor de criodistrucţie şi crioprotecţie ale gameţilor animalelor de
fermă. Dumnealui pentru prima dată a demonstrat, că distrucţiile generale (nespecifi ce)
ale gameţilor sunt determinate de deteriorarea membranelor biologice (plasmatice,
acrozomale, mitocondriale), care sunt predeterminate de raporturile componentelor
principale structurale ale lor, de gradul păstrării legăturilor slabe ale complexelor
proteolipidice, nivelul peroxidării lipidelor, de dezvoltarea stresului osmotic, modifi carea
funcţiei de barieră a membranelor. Aplicarea unui şir de metode moderne de cercetări
şi înalta erudiţie au permis autorului de a evidenţia o serie de legităţi ale deteriorărilor
gameţilor de taur, berbec şi vier la acţiunea temperaturilor scăzute. Studierea detaliată
şi complexă a manifestărilor generale şi specifi ce ale distrucţiilor gameţilor diferitor
specii de animale a permis de a fundamenta un nou concept, care a dat posibilitatea
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de a crea noi metode efi ciente de crioconservare a lor. O largă aplicare în producere o
au protectorii şi metodele efi ciente de crioconservare a spermei animalelor de fermă,
elaborate de Dumnealui.

Profesorul V.Nauc este fondatorul unei noi direcţii ştiinţifi ce – mecanismele
structural-biochimice a membranelor biologice ale gameţilor animalelor de fermă
în condiţiile crioconservării, care este recunoscută de specialişti şi are o importanţă
fundamentală. Au căpătat o înaltă apreciere şi cercetările în domeniul fi ziologiei
reproducerii animalelor de fermă. Acest ciclu de lucrări a permis de a clarifi ca rolul
diferiţilor hormoni şi al factorilor ecologici în reglarea ciclului estral la vaci şi scroafe
de diversă productivitate. Pe baza lor au fost elaborate sisteme moderne de reproducţie
a animalelor cu productivitate înaltă, implementarea cărora a demonstrat o efi cienţa
sporită a lor. Noutatea cercetărilor ştiinţifi ce este susţinută de 14 brevete de invenţie.

 Rezultatele ştiinţifi ce efectuate sub conducerea profesorului universitar V.Nauc au
fost înalt apreciate nu numai la noi în ţară, dar şi după hotarele ei, despre ce mărturiseşte
faptul, că un mare volum de cercetări ştiinţifi ce a fost îndeplinit în colaborare cu savanţii
bulgari şi francezi.

V.Nauc a fost un propagandist activ al realizărilor ştiinţei şi al experienţei
performante. De numeroase ori a reprezentat ştiinţa autohtonă la forurile internaţionale.
La iniţiativa şi cu participarea sa nemijlocită se petreceau seminare ştiinţifi co-practice
cu specialiştii din sectorul zootehnic la nivel raional, republican şi unional.

O mare apreciere din partea practicienilor au următoarele recomandări:
1) „Recomandări privind aplicarea tehnologiei şi organizării însămânţărilor

artifi ciale ale porcinelor la complexele de tip industrial” (Chişinău, 1975);
2) „Recomandări privind tehnologia reproducerii în ovicultură” (Chişinău 1986);
3) „Sistemul de reproducţie al bovinelor” (Chişinău, 1989).
Pe parcursul anilor sub conducerea profesorului V.Nauc au fost susţinute zece teze

de doctor în biologie.
Este autor a peste 140 lucrări ştiinţifi ce, în care sunt generalizate rezultatele unor

cercetări de lungă durată în domeniul criobiologiei şi reproducerii animalelor. Dintre ele
sunt aşa monografi i ca: „Spermatogeneza şi reglarea ei” (Moscova, 1983), „Starea creării
sistemului adaptiv al vităritului de tip industrial” (Chişinău, 1987), „Crioconservarea
spermei animalelor de fermă” (Leningrad, 1988), „Conservarea resurselor genetice:
Metode. Probleme. Perspective” (Puşcino, 1991), „Structura şi funcţia spermatozoizilor
animalelor de fermă în condiţiile crioconservării” (Chişinău, 1991).

V.Nauc a fost un activist neobosit în viaţa socială – a exercitat funcţia de preşedinte
al comitetului sindical unifi cat al Academiei de Ştiinţe.

Meritele activităţii ştiinţifi ce ale profesorului V.Nauc sunt înalt apreciate prin
distincţii guvernamentale şi decernarea Premiului de Stat în domeniul Ştiinţei şi
Tehnicii (1983).

Amintirea despre Vasile Nauc ca savant notoriu, om de o rară omenie şi pedagog
iscusit a rămas în memoria celor, care l-au cunoscut.

Academician Teodor FURDUI
Dr.hab. Gheorghe BORONCIUC
Dr.hab. Ion BALAN
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