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ANIVERSĂRI

UN APORT ADUS DOMENIULUI IHTIOLOGIEI DE SAVANTUL 
MARIN USATÎI

Se împlinesc 65 de ani din ziua naşterii 
şi peste 45 ani de activitate prodigioasă 
ştiinţifică şi organizatorică a savantului Marin 
Usatîi. S-a născut la 17 noiembrie 1949 în  
s. Visoca, raionul Zguriţa, prezent Donduşeni, 
într-o familie de  buni gospodari. A fost 
primul copil din cei patru crescuţi şi educaţi 
de părinţii Alexandru şi Anastasia Usatîi.  
A absolvit şcoala medie  Visoca în 1966.  
În aceaşi vară a fost înmatriculat la 
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea 
de Biologie şi Pedologie. 

După absolvirea USM, este repartizat la 
Soroca în calitate de şef al Laboratorului Chimico-Analitic al comerţului orăşănesc, 
activează cu succes la Staţia orăşănească de Protecţie a Plantelor şi în calitate de 
profesor la şcoala profesională tehnică nr.27.

Pe parcursul aniilor 1974-1984, Marin Usatîi activează în cadrul Institutului 
de Zoologie şi Fiziologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Formarea ca savant, 
afirmarea ca personalitate integră creatoare, recunoaşterea de către comunitatea 
ştiinţifică autohtonă şi de peste hotare  a contribuţiei aduse la dezvoltarea ihtiologiei – 
domeniu deosebit de important al ştiinţei au depins  de o întreagă serie de factori, printre 
care s-au evidenţiat colegii de breaslă, dnii academician Mihail Iaroşenco, directorul 
Institutului de Zoologie şi Fiziologie doctor în biologie(în prezent academician al 
AŞM) Teodor Furdui, doctorii în biologie Evghenii Tomnatic, Vladimir Carlov, Ivan 
Cubrac, Maria Statova, Alexandr Zelenin, Teodor Cioric, Mihail Vladimirov, Anatol 
Naberejnâi, specialiştii Andrei Cebanu, Stepan Hadjioglu, Oleg Crepis ş.a. Inedite 
sunt cercetările ce elucidează rolul influenţei sporite a factorilor antropici asupra  
ecosistemelor acvatice naturale şi artificiale în care  s-au redus considerabil rezervele 
piscicole şi pescuitul speciilor valoroase de peşti industriali, concomitent sporind 
numărul total al speciilor depreciate   care aparţin grupelor de peşti mărunţi, nereglate 
la pescuit. Aceasta a determinat necesitatea elaborării bazelor şi metodelor ştiinţifice  
de reconstruire a ihtiofaunei acestor bazine acvatice, creând în ele ihtio-complexe  care 
utilizează eficient resursele naturale de hrană. În această privinţă Dl Marin Usatîi a 
acordat o atenţie deosebită problemelor de fondare a complexelor raţionale de specii 
optime după componenţa cantitativă de peşti răpitori pentru reprimarea numerică a 
speciilor nevaloroase. Rezultatele cercetărilor menţionate au fost comunicate, discutate 
şi afişate la aşa reuniuni ştiinţifice  Internaţionale şi Naţionale ca Conferinţa “Итоги 
и перспективы акклиматизации рыб и беспозвоночных в водоемах СССР” 
(Mahacikala, 1980); simpozionul “Aquarom-95” (Galaţi, România, 1995); simpozionul 
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“Future Trends of Aquaculture Development in Eastern Europe” (Budapesta, Ungaria); 
expoziţiile: Salonul Mondial de Inventică “INPEX XIII”( Pittsburgh, SUA, 1997); 
Salonul Mondial de Inventică “EUREKA-97”(Bruxelles, Belgia, 1997); Salonul 
Internaţional de Noutăţi Tehnice “INVENTA-99”(Bucureşti, România, 1999);Expoziţia 
Internaţională Specializată “INFOINVENT-99” (Chişinău, RM,1999); Congresul II al 
hidrobiologilor din Moldova (Chişinău, 1991); Conferinţa “Diversitatea şi ecologia 
lumii animale în ecosisteme naturale şi antropizate” (Chişinău, 1997) şi altele.

 Rezultatele cercetărilor au intrat ca parte componentă în monografia “Рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся” – din seria “Lumea animală a Moldovei”, editată 
în şase volume,  distinsă cu Premiul de Stat în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii a Republicii 
Moldova   pentru anul 1989.

Pentru prima dată a   realizat cercetări multilaterale a biologiei somnului american 
(Ictalurus punctatus Raf.), a fondat bazele biologice de aclimatizare, a concretizat unele 
elemente biotehnice de reproducere şi creştere a acestuia în diferite tipuri de bazine 
acvatice din Moldova. Rezultatele cercetărilor au servit la întocmirea bazei biologice 
de aclimatizare a somnului american în lacul refrigerent al Centralei Termoelectrice din 
Moldova şi la obţinerea aprobării Comisiei Ihtiologice a Ministerului Gospodăriilor 
Piscicole a fostei Uniuni Sovietice.  În cadrul cercetărilor menţionate au fost elaborate 
criteriile de selectare a componenţei de vârstă a somnului american pentru popularea 
ecosistemelor acvatice  de diverse tipuri şi folosirea lui în calitate de ameliorator 
biologic şi “sanitar”, care ulterior au stat la baza tezei de doctor în biologie susţinută cu 
brio de către dl Marin Usatîi.  

Activitatea prodigioasă a dlui Marin Usatîi a continuat la Comitetul de Stat pentru 
Planificare a RSSM la care a fost transferat în calitate de şef subsecţie planificare a 
cercetărilor ştinţifice. Perioada 1984-1989 este totalmente dedicată activităţii de 
dezvoltare a  diverselor direcţii de cercetare în Moldova. Sub conducerea Preşedintelui 
Comitetul de Stat pentru Planificare a RSSM Vladislav Cutârkin şi adjunctului său 
Leonid Culiuc, şefului secţiei Eugen Rotari, în colaborare cu alţi colegi din instituţia 
menţionată, au fost extinse şi aprofundate cercetările ştiinţifice în biologie, fizică, 
medicină, agricultură, electronică şi alte domenii  şi includerea savanţilor moldoveni în 
programe de cercetare unionale coordinate de Comitetul de Stat pentru Ştiinţă şi Tehnică 
a Uniunii Sovietice şi Comitetul de Stat pentru Planificare al URSS  find atrase resurse 
financiare considerabile pentru dezvoltarea ştinţei în republică. La finele existenţei 
imperiului sovietic şi proclamării Independenţei Republicii Moldova, activitatea 
ştiinţifică a dlui Marin Usatîi continuă  în calitate de specialist coordonator, ulterior şef 
interimar al laboratorului Ecofiziologie şi Conservare a Ihtiogenofondului din cadrul 
Institutului de Zoologie şi Fiziologie al AŞM, director general al Întreprinderii Mixte 
Moldo-Ucrainene de Cercetare şi Producţie  ,,ACVAIR,, SRL. În perioada  menţionată  
a demonstrat calităţi de organizator al lucrărilor de cercetare, rămânând un continuator 
al  ideilor şi tradiţiilor predecesorilor săi.

Un interes deosebit prezintă rezultatele cercetărilor privind situaţia creată în 
ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova. Transformările social-economice ale 
societăţii, trecerea la economia de piaţă şi noile relaţii interstatale au schimbat radical 
mecanismul de protecţie, reproducere şi valorificare a resurselor acvatice. În aceste 
condiţii s-a intensificat considerabil expluatarea resurselor piscicole fără realizarea 
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măsurilor de compensare a daunelor pricinuite, s-a diminuat controlul nemijlocit 
asupra acţiunilor antropice bazate pe principiile protecţiei integrale a ecosistemelor 
acvatice. Aceste momente fac necesară şi actuală efectuarea cercetărilor complexe de 
analiză a diversităţii, stării structural-funcţionale a ihtiofaunei ecosistemelor acvatice, 
elaborării măsurilor de redresare a situaţiei, elaborării strategiei şi programului de acţiuni 
ca bază ştiintifică pentru protecţia, conservarea, ameliorarea şi valorificarea durabila a 
ihtiofaunei ecosistemelor acvatice din Republica Moldova, care joacă un rol important 
în economia naţională a ţării.

În baza cercetărilor au fost elaborate Concepţia şi Programul de acţiuni în domeniul 
protecţiei, conservării diversităţii şi valorificării durabile a ihtiocenozelor din 
ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova. Au fost fundamentate ştiinţific legităţile 
ce reflectă vectorii şi intensitatea proceselor modificării structurii populaţiilor de peşti 
din ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova în condiţiile impactului antropic, ce 
includ informaţii noi despre succesiunile structurii populaţiilor de peşti (componenţa 
speciilor, repartizarea temporar-spaţială, valorile numerice) şi modificările funcţionale 
ale populaţiilor ihtiofaunei (parametri biometrici, structura de vârstă, dezvoltarea şi 
funcţionarea organelor reproductive). 

Datele obţinute au format o imagine principial nouă despre starea populaţiilor 
de peşti în diferite ecosisteme acvatice în condiţiile impactului antropic, au relevat 
modificări substanţiale în diversitatea şi frecvenţa speciilor de peşti, structura de vârstă, 
ritmul de creştere şi prolificitate.

În  a.2004 susţine cu succes teza de doctor habilitat în ştiinţe biologice, la specialitatea 
ihtiologie şi hidrobiologie, cu tema ,,Evoluţia, conservarea şi valorificarea durabilă a 
diversităţii ihtiofaunei ecosistemelor acvatice ale Republicii Moldova”. Investigaţiile 
multianuale fiind publicate în articole şi culegeri de prestigiu.

Dl Usatîi Marin participă activ la diferite acţiuni de intensificare a producţiei, 
promovare şi implementare în ţară şi peste hotarele ei a brevetelor obţinute şi elaborărilor 
efectuate în cadrul laboratorului. O atenţie deosebită acordă fermierilor piscicultori 
oferindu-le consultaţii practice, participă la instruirea studenţilor şi specialiştilor din 
complexul agroindustrial.

Un crâmpei inedit de activitate profesională este acel în care dnul Marin Usatîi 
a activat în calitate de secretar ştiinţific al Comitetului pentru decernarea Premiului 
Naţional în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi 
Dezvoltare Tehnologică. Pe parcursul anilor 2002-2004 a avut onoarea să colaboreze 
cu elita ştiinţifică a ţării, posesori a unei culturi generale impresionante, rigori ştiinţifice 
şi talent, a meritelor deosebite, profesionişti de forţă. 

A continuat să lucreze şi cu mai multă abilitate, credincios profesiei, în Secţia de 
Ştiinţe Agricole a AŞM, în calitate de secretar ştiinţific. Umăr la umăr cu academicianul 
coordonator Simion Toma şi membrii Biroului secţiei, a ştiut să preţuiască omul, şi-a 
adus contribuţia la crearea şi optimizarea unor instituţii de cercetare din complexul 
agroindustrial al ţării, a unor noi direcţii de cercetare.

Un loc deosebit în spectrul de activitate a dlui Marin Usatîi îl constituie cercetările 
ştiinţifice în domeniul ihtiologiei şi hidrobiologiei efectuate începând cu a. 2007. 
Fiind transferat în calitate de şef laborator Ihtiologie şi Acvacultură al Institutului 
de Zoologie al AŞM efectuează cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul 
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ihtiologiei, ecofiziologiei şi acvaculturii. Pe parcursul activităţii sale a însuşit întregul 
arsenal metodologic şi teoretico-ştiinţific, care i-a permis să aducă un aport important 
în dezvoltarea ihtiologiei, acvaculturii, hidrobiologiei şi ecofiziologiei. Fiind un 
organizator bun s-a evidenţiat prin căutarea căilor de soluţionare a problemelor ştiinţifice 
puse în faţa subdiviziunii, a asigurat sporirea eficienţei muncii, îndeplinind cu acurateţe 
şi în termen misiunile.

În calitate de şef al laboratorului, este conducătorul ştiinţific al temelor de cercetare 
efectuate în cadrul laboratorului, a participat la executarea a cinci Granturi internaţionale. 
Perfect poate organiza lucru în echipă, cunoaşte bine literatura informativă în domeniile 
ihtiologiei şi ecologiei. Posedând o pregătire bună, a elaborat, asamblat şi implementat 
instalaţii pentru reproducerea în condiţii naturale şi artificiale a diferitor specii de 
peşti, inclusiv a speciilor pereclitate incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova. 
Cu contribuţia nemijlocită a dlui Marin Usatîi cercetătorii Institutului de Zoologe al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în comun cu angajaţii SRL  “ACVATIR” din or. 
Tiraspol,  în anul 2009, au repopulat fluviul Nistru cu 50 mii exemplare de puiet de 
nisetru, Acipenser guldenstaedtii (Brandt et Ratzeburg, 1833), specie inclusă în Cartea 
Roşie a Republicii Moldova, protejată la nivel european  şi internaţional. 

Elaborările ştiinţifice ale dlui Marin Usatîi sunt generalizate şi prezentate în 208 
lucrări ştiinţifice, inclusiv  4 monografii, este autor a 21 brevete de invenţie menţionate 
cu 23 Medalii de Aur, Argint şi Bronz la Expoziţiile şi Saloanele Internaţionale din 
SUA, Belgia, Elveţia, România, Republica Moldova. Este deţinător al gradului de 
Comandor al Ordinului Regatului Belgian „Mérite de l’invention” - 2007. Activitatea 
ştiinţifică a savantului a fost înalt apreciată de Guvernului Republicii Moldova, 
conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi altor instituţii din ţară, fiind menţionat 
cu „Diploma de gradul întîi” a Guvernului Republicii Moldova (2006), „Diploma de 
gradul întîi” a Guvernului Republicii Moldova, cu prilejul acordării Medaliei de Aur în 
cadrul Salonului Internaţional de Inovaţii, Cercetare şi Tehnologii Noi „BRUSSELES-
EURECA” (2007), „Diploma de Onoare” a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a 
Republicii Moldova (2001), „Diploma de Recunoştinţă” a AŞM (2009), Diploma 
„Meritul Academic” (2011).  Pentru rezultatele prodigioase  obţinute i s-a conferit 
Titlul Onorific “Om Emerit”(2010), este „Laureat al Premiului Naţional”(2013).

Fiind un specialist de calificare înaltă în domeniul ihtiologiei, cunoaşte problemele 
ştiinţei, realizările din ţară şi de peste hotare. Până în prezent a pregătit 2 doctori în 
ştiinţe biologice, este conducătorul ştiinţific a 3 doctoranzi.

Din numele comunităţii ştiinţifice ne exprimăm sentimentele de mare respect şi 
recunoştinţă faţă de dl Marin Usatîi, îl felicităm cu ocazia zilei de naştere, îi exprimăm  
gratitudinea pentru realizările în domeniul biodiversităţii, ihtiologiei, hidrobiologiei, 
acvaculturii.

Vă dorim multă sănătate şi noi realizări întru prosperarea ştiinţei.

Ion Toderaş,  academician, profesor universitar, doctor habilitat 
în ştiinţe biologice, director al Institutului de Zoologie al AŞM

Laurenţia UNGUREANU, doctor habilitat,  profesor cercetător, 
vice-director al Institutului de Zoologie al AŞM
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