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SĂ NU DĂM UITĂRII NUMELE CELOR, CE AU STAT LA BAZA 
DEZVOLTĂRII ȘTIINȚEI AUTOHTONE

T. Furdui, A. Chirilov

Societatea științifică sărbătorește 70 de ani de la fondarea primelor instituții 
științifice ale Academiei de Științe a Moldovei, dată ce coincide cu longevitatea 
medie a populației țării, premise de a face o totalizare succintă a dezvoltării științei 
în vederea nominalizării celor ce şi-au consacrat viața cercetărilor științifice, evoluării 
performanţelor științifice, ce au proslăvit și proslăvesc în prezent știința, estimării 
dificultăților și nereușitelor.

Dacă am încerca să ne generăm o imagine generală a istoriei dezvoltării științelor 
biologice și chimice, apoi, indiscutabil, că în faţa noastră ar apărea în primul rând 
etapele predominante care au avut caracter de grea încercare, când existența științei era 
sub întrebare, deși au fost și etape de succes. Trebuie de recunoscut că istoria științei 
autohtone în general este o istorie austeră. Ceea ce s-a obținut și este vrednic de laudă 
în știință se datorește consacrării pe deplin a oamenilor de știință, activitatea cărora, 
trebuie de recunoscut, n-a fost apreciată moral și financiar la justa valoare, deşi mulți 
din ei merită să fie înscriși în istoria țării noastre. Această recompensă este meritată de 
rolul și semnificația deosebită a științei în asigurarea viitorului țării noastre, ca forță 
motrice a dezvoltării societății contemporane și viitoare.

Noi, cei care ne-am consacrat viața științei, dar și cei, care s-au născut 70 ani în 
urmă, fiind îngrijorați de situația mizerabilă în care se află știința autohtonă, întâlnim 
această dată cu sentimente de patimă și neîncredere în ziua de mâne. Suntem siguri, 
că conducătorii de stat, ce-au dus şi duc răspundere de finanțarea științei, numele lor 
merită să fie înscrise în istoria țării noastre, ca viitoarea generație să știe cine-s cei,  
ce-au adus știința autohtonă la o degradare și pe o cale de dispariție.    

Pentru noi este o mare cinste de a prezenta opinia noastră referitor la istoria 
dezvoltării științelor biologice și chimice din cadrul Academiei de Științe a Moldovei, 
a face o totalizare a evenimentelor apariției, dezvoltării și schimbărilor succesive ale 
acestora. În același timp, este dificil și suntem copleșiţi de emoții de patimă, generate 
de situația morală și financiară în care s-au pomenit institutele științifice, Academia 
de Științe, știința autohtonă și fiecare om de știință. Aceste sentimente de durere 
sufletească la a 70-a aniversare a fondării instituțiilor academice sunt determinate de: 
nerecunoașterea, de facto, de către conducerea țării a dezvoltării științei, ca prioritate 
națională, finanțarea științei pe principiu restant, ce a adus la o stare catastrofală, care 
se reflectă prin degradare, uzură morală și tehnică a bazei tehnico-științifice din cauza 
nefinanțării procurării echipamentului; devalorizării activității științifice din cauza 
retribuirii nesatisfăcătoare a muncii oamenilor de știință, în special a celor tineri; 
prognoza ne îmbucurătoare a dezvoltării științei în viitorul apropiat;  dezmembrarea 
societății, ce permite orișicăruia să ponegrească știința, Academia de Științe, conducerea 
Academiei, președintele ei etc. 

Noi ne dăm bine seama, că datoria noastră constă de a prezenta un discurs de 
aprecieri și sentimente de recunoştinţă celor ce au stat la baza dezvoltării  științelor 
biologice și chimice și celor care continuă sa le dezvolte. Însă nu avem dreptul moral 
să nu menționăm, că în crearea stării deplorabile a științei autohtone, sunt vinovați 
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nu numai conducerea tării și starea financiară nesatisfăcătoare a ei, dar și noi, cei 
care activăm în știință, în special, conducerea Academiei, a instituțiilor ei, membrii 
Academiei, deoarece majoritatea din noi nu manifestă poziție verticală dură, deseori 
suntem indiferenți față de acțiunile de defăimare a Academiei, președintelui ei, care a 
fost ales în mod democrat de către noi însuși.

În fața noastră s-a ivit problema, cum să prezentăm istoria dezvoltării științelor 
biologice și chimice, luând în considerare, că trebuie să reflecte istoria dezvoltării 
a 8 instituţii ale Academiei și direcțiilor lor principale științifice în limite restrânse.  
De aceea am fost nevoiţi să examinăm și să prezentăm doar personalitățile principale, 
ce au determinat dezvoltarea institutelor și să nominalizăm, să indicăm domeniile 
de cercetare, grație cărora institutele au devenit recunoscute nu numai la noi în țară,  
dar și peste hotare.

Istoria cercetărilor organizate în domeniul științelor biologice și chimice își ia 
începutul la sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX, odată cu înființarea 
primelor instituții științifice în domeniul științelor naturii: Muzeul Ţinutului Natal 
(1889), Observatorul Meteorologic din Chișinău (1886), stațiunile experimentale 
agricole din Plopi (1889) și Ismail (1897), Stațiunea de bioentomologie din 
Chișinău (1910), cu crearea societății naturaliștilor și amatorilor de științe naturale  
din Basarabia (1904) etc.

Printre cei care au proslăvit științele biologice și chimice și care au devenit 
de-a lungul anilor membri ai academiilor din Rusia, Ucraina, România, Cehia se 
numără biologul și geograful L. Berg, pedologul N. Dimo, chimiștii N. Zelinski, L. 
Pisarjevski, A. Frumkin, microbiologul L. Tarasevici, agrochimistul G. Ghedroiț,  
botanistul P. Jucovski.

La baza creării primelor instituții biologice au stat academicienii: M. Iaroșenco,  
A. Covarschi, membrii corespondenţi: L. Dorohov, S. Ivanov, D. Verderevschi,  
T. Geideman, V. Radul, profesorii D. Șutov, V. Kotelev, A. Zubcov, doctorul V. Șapa, 
iar a institutului de chimie – academicienii A. Ablov, G. Lazurievschi, Yu. Lealicov.

Către anii 60 ai secolului trecut în conformitate cu cerințele practicii și vectorul 
dezvoltării științei şi graţie gradului înalt de dezvoltare a ştiinţelor biologice și a 
Institutului de Chimie, a fost luată hotărârea organelor de stat de a crea în anul 1961 
Academiea de Științe a Moldovei. La inaugurarea ei a fost creată Secția de Științe 
Biologice și Chimice ce a întrunit 6 institute științifice: Institutul de Zoologie, Institutul 
de Fiziologie și Biochimie a Plantelor, Grădina Botanică, Sectorul de Genetică, 
Sectorul de Microbiologie Generală, Stațiunea Complexă Experimentală. Pe parcursul 
următorilor ani denumirea secției a fost modificată de mai multe ori în dependență de 
instituțiile științifice pe care le coordona, obținând în prezent denumirea de Secție a 
Științelor Naturale și Exacte. Funcția de academician coordonator a fost îndeplinită 
consecutiv de academicienii: P. Dvornicov, A. Spaski, Gh. Lazurievschi, I. Popușoi, A. 
Jucenko, M. Lupașcu, S. Toma, A. Ursu, T. Furdui, I. Toderaș, L. Culiuc, în prezent de  
academicianul A. Gulea. Un rol deosebit în activitatea Secției pe parcursul a multor ani 
îi revine Omului Emerit doctorului A. Chirilov.

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (director dr. hab.  
V. Botnaru, director adjunct pe probleme de ştiinţă, dr. conf. Larisa Andronic și 
dr. hab. V. Todiraș, secretar științific dr. conf. Eugenia Cotenco) a fost creat prin 
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fuzionarea Institutelor de Genetică și Fiziologie a Plantelor și Protecție a Plantelor și 
Agricultură ecologică. Institutul a obținut o recunoaștere largă în țară și peste hotarele 
ei, datorită rezultatelor științifice fundamentale din domeniul geneticii generale, 
geneticii ecologice, geneticii moleculare, creării a 88 de noi soiuri și hibrizi de plante 
cerealiere, leguminoase, legumicole, medicinale, aromatice etc. cu productivitate 
și rezistență înaltă, biotehnologiilor de multiplicare a plantelor, studiilor fiziologice 
complexe a proceselor producționale, inclusiv bioenergetice și mecanismelor de 
formare și reglare a rezistenței plantelor la factorii nefavorabili de mediu, elaborării 
noilor tehnologii și metode de sporire a productivității și calității recoltei, colectării, 
inventarierii și depozitării resurselor genetice vegetale, evidențierii componenței 
și particularităților ecologice ale entomofagilor, speciilor principale de dăunători 
a culturilor de câmp, creării colecției de artropode răpitoare și parazite, creării 
registrelor de determinare și elaborării metodelor de pronosticare a dezvoltării și 
răspândirii bolilor și dăunătorilor culturilor agricole, elaborării procedeelor, metodelor, 
preparatelor, inclusiv a componenților feromonali, tehnologiilor pentru protecție 
integrată, elaborărilor ce își aduc efect suficient în protecția plantelor agricole, 
implementării în sectorul real al economiei a soiurilor create de grâu durum, triticale, 
ovăz, tomate, soia, plante medicale și aromatice; tehnologiilor de cultivare a plantelor 
legumicole, de sporire a exteriorizării potențialului genetic, de obținere a materialului 
semincer de categorie superioară a celor mai performante soiuri; de prognozare a 
dezvoltării agenților patogeni și dăunătorilor; menținerea genofondului de plante  
cultivate și a rudelor lor sălbatice.

Succesul activității științifice a Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a 
Plantelor a fost determinat de managementul eficient al conducătorilor științifici ai 
Institutului: academicienilor A. Jucenco, A. Jacotă, S. Toma, I. Popuşoi, Gh. Șișcanu, 
membrilor corespondenţi C. Moraru, Natalia Balașova, N. Balaur, dr. hab: V. Botnari, 
N. Barbacari, L. Volosciuc, Voineac, V. Todiraș, doctorilor: V. Bujoreanu, Larisa 
Andronic, Eugenia Cotenco; șefilor de laborator - acad. B. Matienco, dr.hab. Galina 
Lupașcu, Anastasia Ștefârtă, P. Buiucliu, P. Chintea, Maria Gonceariuc, V. Celac, N. 
Bujoreanu, A. Dascaliuc, T. Nastas, dr. Iu. Sâromeatnicov, Ch. Moraru,  A. Ganea, S. 
Smerea, Lidia Tumanova, R. Ivanova, M. Batco, Gh. Roșca.

Centrul de Genetică Funcțională a Universității Academiei de Științe a Moldovei, 
fondator și conducător acad. Maria Duca. 

Deși, Centrul  a fost creat numai în anul 2010, însă, grație organizării cercetărilor 
complexe genomice, proteomice și metabolomice cu utilizarea metodelor și 
echipamentului contemporan, realizarea lor a permis de a obține recunoștință largă în 
comunitatea științifică. 

Printre rezultatele de înaltă valoare științifică merită de a fi menționate: stabilirea 
fenomenelor de androsterilitate/androfertilitate  la floarea soarelui asociate cu raportul 
AIA/AG3, rolul primordial revenind giberelinelor; evidențierea similarității structurală 
și funcționale a ASC și ASI; stabilirea influenței AG3 asupra expresiei genei orfH522 
corelată cu ASC la floarea-soarelui; identificarea și caracterizarea fenotipică și genetică 
a 2 tipuri ASC - ASCl  și ASCp ; elucidarea în premieră a 2-3 gene nealele Rf care 
se manifestă în ambele tipuri de ASC și o genă nouă - Rfl, cu expresia specifică în 
androsterilitatea citoplasmatică ASCl; descrierea în baza similarității genetice, distanței 
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genetice și frecvenței locilor a unor particularități specifice de moștenire a spectrelor 
proteice și ampliconilor ADN, iar în baza produselor RAPD și proteinelor au fost 
stabiliți indicii favorabili și strategia de selectare a liniilor după capacitatea combinativă 
și pronosticarea efectului de heterozis; în condiții de stres generat de lupoaie și mană a 
fost relevat mecanismul defensiv la etapele timpurii și cele avansate ale infecției.

Aceste rezultate au fost obținute sub conducerea și participarea nemijlocită a acad. 
Maria Duca, precum și a doctorilor Angela Port, Stela Clapco, Tatiana Şestacova, 
doctoranzilor Ana Calmîş, Olesea Tabără, Podica Martea, Adriana Acciu.

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie (director dr. conf. Valentina Ciochină, 
director adj. pe probleme de ştiinţă,  dr. Valeria Vrabie, secretar științific V. Buzan) 
a fost creat în anul 1998 în baza Institutului de Fiziologie, fondator al căruia este 
academicianul T. Furdui. Istoria Institutului începe în anul 1957 – anul creării 
laboratorului de Fiziologie și Biochimie în cadrul Institutului de Biologie al Filialei 
Moldovenești a Academiei de Științe a fostei URSS, fondat de recunoscutul savant rus  
profesorul  universitar A.A. Zubcov.

Institutul s-a elogiat prin lucrările științifice ce au descris unele legități de funcționare 
a neuronilor corticali, structurilor ganglionare, conexiunilor neuronilor cortexului 
cerebelului cu structurile neuronale ale sistemelor vestibular, somatosensor auditiv și 
vizual, a dependenței stării funcționale a structurilor limbico-nespecifice de activitatea 
interoreceprorilor intestinului, a influenței factorilor stresogeni asupra conținutului 
ARN în sistemul neuron-glie, acetilcolinei, epinefrinei și serotoninei în diferite zone 
ale SNC, a reglării funcției glandei tiroide, elaborării unui model experimental al gușei 
toxice difuze, a mecanismelor dezvoltării stresulu, recunoscute de Secția de Fiziologie a 
Academiei de Științe a fostei URSS prin hotărârea căreia Institutului i-a fost mandatată 
tutelarea problemei stresului în ex-URSS și prin editarea lucrărilor de generalizare ale 
savanților sovietici în acest domeniu sub egida Institutului; prin descrierea de prima 
dată a degradării precoce a speciei Homo sapiens; prin fondarea și dezvoltarea unei noi 
științe -  Sanocreatologia, destinată să elaboreze bazele științifice și practice de formare 
și menținere dirijată a sănătății omului, precum și a domeniilor corespunzătoare ale 
sanocreatologiei - cardiosanocreatologiei și psihosanocreatologiei; prin elaborarea 
conceptelor sanocreatologice ale sănătății integrale și psihice, gândirei, memoriei și 
conștiinței sanogene; prin elaborarea unor metode de fortificare și menținere dirijată a 
sănătății şi a mediilor eficace de crioconservare a spermei animalelor de fermă și a omului; 
prin organizarea forumurilor științifice naţionale și internaționale în baza Institutului, a 
simpozioanelor internaționale consacrate sanocreatologiei și psihosanocreatologiei în 
cadrul congreselor internaționale; prin editarea lucrărilor științifice internaționale sub 
egida Institutului de Fiziologie și Sanocreatologie etc.

La obținerea rezultatelor științifice ale Institutului au contribuit: academicianul  
T. Furdui, dr. Valentina Ciochină, dr. hab. ‒ S. Cuznețov, Nina Gusca, V. Nauc,  
V. Șeptițchi, G. Boronciuc, T. Strutinschi, I. Balan, M. Timoșco, doctorii ‒ E. Știrbu,  
P. Pavaliuc, Aliona Glijin, Valeria Vrabie, Vlada Furdui, Svetlana Garaeva.

 Pe parcursul activității institutul a fost tutelat de academicianul T. Furdui, iar în 
prezent – de dr. Valentina Ciochină.

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie (director academician V. Rudic, 
director adjunct pe probleme de ştiinţă  dr. conf. Liliana Cepoi, secretar științific dr. 
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Vera Miscu) fondat în baza Secției de Microbiologie de către acad. V. Rudic. Primele 
studii microbiologice au fost organizate de profesorul V. Cotelev prin crearea în anul 
1959 a Secției de Microbiologie a Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a 
ex‒URSS, care ulterior a fost condusă de acad. I. Popușoi, m. c. M. Moldovanu, prof. 
Liberștein, acad. M. Lupașcu, dr. M. Lala, dr. hab. Gh. Mereniuc.

Institutul a obținut recunoștință largă în domeniul microbiologiei și biotehnologiei 
grație creării instalației „Oazis-2”, ca componentă a sistemei de autoasigurare a 
vitalității organismelor în cosmos, și care a fost testată cu succes pe nava cosmică  
„Союз 13”; elaborării tehnologiilor de cultivare intensivă, programarea recoltelor 
culturilor furajere și implementarea noilor soiuri și specii netradiționale de culturi de 
câmp; evidențierii componenței și acțiunii microflorei solului, legităților funcționării 
cenozelor microbiene și a tehnologiilor de monitorizare, optimizare și restabilire a 
echilibrului microbian din sol; procedeelor de producere a preparatelor microbiene 
de stimulare a fixării simbiotice a azotului atmosferic de către plante; investigațiilor 
fundamentale în domeniul ficobiotehnologiei axate pe o direcție nouă de cercetare 
– sinteza microbiană orientată a substanțelor bioactive și elaborarea tehnologiilor 
avansate de obținere a preparatelor biologice, ce a permis de a obține preparate 
microbiene cu aplicație în medicină, agricultură, alimentație etc.: Bior-Fier, Imunobior, 
Aterobior, Osteobior, preparate cu activitate antioxidantă și imunomodulatoare, 
nanoparticule de cadmiu, de selen, de argint, ce sporesc eficiența procesului de 
fotosinteză a microorganismelor fotosintezatoare etc.; activitatea inovațională deosebit 
de fructuoasă confirmată prin obținerea a circa 500 brevete de invenții de o relevanță 
majoră și apreciate cu multiple medalii și premii la numeroase saloane Internaționale 
și deținerii celor mai prestigioase distincții Internaționale pentru merite deosebite în  
activitatea inovațională.

Aceste rezultate au fost obținute sub conducerea, în primul rând, a academicienilor 
V. Rudic, M. Lupaşcu, precum și a prof. V. Cotelev, prof. Gh. Mereniuc, dr. Liliana 
Cepoi, dr. L. Onofraș, dr. hab. Agafia Usatîi, dr. hab. Svetlana Burțeva.

Institutul de la fondare până în prezent este tutelat de academicianul V. Rudic.
Institutul de Zoologie (director academician I. Toderaș, director adjunct pe 

probleme de ştiinţă dr. hab. Laurenţia Ungureanu, secretar științific  dr. Livia Calestru), 
fondatorul căruia a fost academicianul M. Iaroșenco a fost creat în a.1961 în baza 
Secției de zoologie a Institutului de Biologie, reorganizat de acad. T.Furdui în Institutul 
de Zoologie și Fiziologie în anul 1976, apoi de dr.hab. T.Cioric în anul 1991 ‒ din nou  
în Institutul de Zoologie. 

Institutul a devenit recunoscut departe de hotarele țării prin rezultatele științifice 
fundamentale și practice: inventarierea faunei ecosistemelor terestre și acvatice 
naturale și antropizate, descrierea de prima dată a peste 30 de specii noi pentru știință, 
raionarea zoogeografică, introducerea noilor specii de pești și mamifere, editarea 
colecției Naționale de Carte „Животный мир Молдавии” (6 volume), „Lumea 
animală a Moldovei” (4 volume), menționate cu Premiile de Stat, a monografiilor din 
proiectul UNESCO: Specie și productivitate în areal „Вид Chironomul Pleumosos и 
его продуктивность в ареале” (coautor dr. I. Toderaş), „Рыбец Vimba vimba nation 
carinata и его продуктивность в ареале” (coautor dr. M. Vladimirov), monografiei 
de importanță Internațională „Общие основы изучения водных экосистем ” 
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(acad. I. Toderaş); studiile complexe hidrobiologice care au fost ca bază a 
dezvoltării ecologiei și o parte din care au fost totalizate în „Гидрофауна Днестра”  
(acad. M. Iaroșenco), elaborarea unui nou concept privind rolul funcțional al 
populațiilor în procesele trofodinamice (acad. I. Toderaș); dezvoltarea helmintologiei 
în plan Internațional și editarea monografiei „Основы цестодологии” tradusă și 
editată în limba engleză; inventarierea și descrierea în premieră a faunei paleozologice 
și catalogizarea sistemică a ei, fondarea unei noi direcții în ornitologie ‒ ornitologie 
radară, determinarea apartenenței unor specii de animale prin utilizarea metodei 
genetico‒moleculare; inventarierea și descrierea faunei invazive și impactul ei asupra 
structurii și funcționării ecosistemelor; evaluarea statutului de abundență și raritate - a 
fost evidențiată și descrisă biologia și ecologia speciilor rare, periclitate și vulnerabile, 
care au fost prezentate ca componentă a monografiei „Cartea Roșie a Republicii 
Moldova”, ediția a III, menționată cu Premiul Academiei de Științe.

Un aport considerabil în realizarea cercetărilor științifice fundamentale și aplicative 
și-au adus: academicienii: M. Iaroșenco, A. Spaschii, I. Ganea, Ia. Prinţ, doctorii habilitaţi 
‒ Iu. Averin, G. Uspenschii, B. Veresciaghin, A. David, T. Cioric, P. Nesterov,  profesorii 
‒ A. Munteanu, Elena Zubcova, M. Usatâi, V. Derjanschi, Laurenţia Ungureanu,  
D. Erhan, doctorii M. Vladimirov, V. Carlov, V. Ostaficiuc, S. Plugaru, etc.

Activitatea Institutului de la inaugurarea lui ca instituție de sine stătătoare 
a fost coordonată de: academicienii M. Iaroșenco, T. Furdui, I. Toderaș,  
profesorii T. Cioric, A. Munteanu.

Grădina Botanică (Institutul ) (director dr. conf. A Teleuță, director adjunct pe 
probleme de ştiinţă dr. conf. Maricica Colțun, secretar științific dr. Alina Cutcovschi 
-Muștuc) fondată în anul 1965 de către academicianul A. Ciubotaru, în baza Sectorului 
de Botanică,  creat de prof. V. Andreev și m.c. Tatiana Gheideman în cadrul Filialei 
Moldovenești a  Academiei de Științe a ex-URSS.

Grădina Botanică a devenit o instituție științifică bine cunoscută în Republică și în 
arealul sud-estic al Europei prin: inventarierea florei spontane terestre și acvatice naturale 
și antropizate, actuală și fosilă; descrierea noilor specii pentru știință, introducerea 
speciilor noi din diferite regiuni floristice de plante - dendrofloricole, pomicole, 
medicinale, aromatice, furajere; ameliorarea și omologarea soiurilor noi valoroase pentru 
economie și cultură; crearea, raionarea geobotanică; fondarea și completarea permanentă 
a ierbarului republican; proiectarea, construcția capitală și verde a Grădinii Botanice 
cu diferite expoziții și colecții unicate de plante pe teritoriu nou, efectuate la inițiativa 
și sub conducerea academicianului A. Ciubotaru,  care  în prezent este recunoscută ca 
patrimoniu științifico-cultural și educațional-național; descrierea asociațiilor de plante și 
elaborarea unui sistem de arii naturale protejate, care asigură conservarea biodiversității, 
amenajarea spațiilor verzi urbane și rurale; rezultatele inedite, cercetările embriologice 
și anatomice ce s-au soldat cu noi concepte și ipoteze; cercetările citogenetice care s-au 
finalizat cu resinteza prunului domestic; publicații fundamentale „Определитель высших 
растений Молдавской ССР” (m.c. Tatiana Gheideman), „Determinator al plantelor 
Republicii Moldova” (acad. A. Negru), „Эмбриология возделываемых растений”  
(acad. A. Ciubotaru), „Lumea vegetală a Moldovei” (4 volume), „Vegetația Moldovei”, 
 „Flora Basarabiei”,  „Cartea Roșie” (în III ediții). 
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Un merit deosebit în obținerea rezultatelor științifice revine profesorului  
V. Andreev, m.c. Tatiana Gheideman, acad. V. Râbin, acad. A. Ciubotaru, acad. A. 
Negru, acad. B. Matienco, m.c. V. Șalaru, profesorilor ‒  I. Rudenco, I. Comanici, 
Șt. Topală, V. Sava, V. Codreanu, M. Bodrug, V. Florea, Anastasia Ștefârță, V. 
Celac, A. Palancean, S. Manic, doctorilor A. Teleuță, V. Țâmbală, Nina Ciorchina,   
Maricica Colțun, T. Azema etc.

Pe parcursul activității Grădinii Botanice ca Institut științific au îndeplinit funcția 
de director: acad. A. Ciubotaru, acad. A. Negru, dr. I. Maiațchi, dr. A. Teleuță.

Institutul de Ecologie și Geografie (director dr. hab. Maria Nedealcov, director 
adjunct pe probleme  de știință dr. Iu. Bejan, secretar științific dr. V. Stegărescu) a fost 
creat în anul 2005 prin fuzionarea Institutului Național de Ecologie al Ministerului 
Ecologiei și Resurselor Naturale și Institutului de Geografie al AȘM cu subordonarea 
dublă - Academiei de Științe a Moldovei și Ministerului Mediului. La baza organizării 
cercetărilor științifice în domeniul ecologiei și geografiei și a Institutului au stat 
m.c. M. Radul, dr. V. Proca, dr. hab. A. Levadniuc, m.c. I. Dediu, academicienii  
Tatiana Constantinov, A. Ursu.

Institutul s-a remarcat prin studiile fundamentale și practice privind prognoza 
posibilelor schimbări ale mediului ambiant sub influența activității antropice și căilor 
de preîntâmpinare; prin editarea unui set de atlase, inclusiv Atlasul Republicii Moldova 
și a componentelor de mediu; elaborarea și implementarea Sistemelor Informaționale 
Geografice (SIG), cu subsisteme: geomorfologie, climă, soluri, landșafturi, impact 
antropic, calamități naturale, resurse de apă și Cadastrul Ariilor Naturale Protejate de 
Stat; lucrările consacrate biogeografiei, evoluției și cartografierii solurilor; transformării 
tehnologice și noii clasificări ale solurilor de pe teritoriul Republicii, evaluarea 
pretabilității climei pentru diferite culturi agricole; elaborarea bazelor ecologiei la nivel 
național și organizarea studiilor în acest domeniu; prin tratatele de ecologie teoretică în 
5 volume, Raportul Național privind starea mediului, Programul Național strategic și 
planul de acțiuni până în anul 2020; armonizarea legislației ecologice la cerințele UE; 
estimarea impactului deșeurilor asupra mediului  etc.

Un rol deosebit în obținerea acestor rezultate aparține: acad. Tatiana Constantinov, 
directorului viager m.c. I. Dediu, acad. A Ursu, dr. V. Stegărescu, dr. hab. M. Nedealcov, 
dr. N. Boboc, dr. Gh. Sâroedov, dr. Maria Sandu, dr. P. Cocârță, dr. hab. C. Bulimaga, 
dr. A. Tărâță, dr. E. Mițul, dr. hab. O. Melniciuc, dr. A. Overcinco.

Funcția de directori al Institutului de Ecologie și Geografie au îndeplinit-o  
acad. Tatiana Constantinov, dr. hab. Maria Nedealcov,  dr. hab. A. Begu, dr.hab.  
T. Cozari, dr. hab. P. Cuza.

Institutul de Chimie (director m.c. T. Lupașcu, director adjunct pe știință dr. 
hab. Aculina Arâcu, secretar științific dr. Maria Cocu) a fost fondat în 1959 în baza 
Sectorului de Chimie organică, chimie anorganică și laboratorul de chimie analitică ale 
Filialei Moldovenești a Academiei de Științe  a ex-URSS. Fondator acad. A. Ablov.

Institutul s-a remarcat în lumea științifică din țară și peste hotare prin studiile 
compușilor coordinativi ai unor biometale, a substanțelor organice fiziologic active, 
obținute din materie primă locală, metode analitice și electrochimice de detectare a 
microcantităților metalelor grele în obiectele din mediul înconjurător, descoperirea 
efectului scindării de tunel a nivelelor energetice ale sistemelor poliatomice în stare 
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de digerare electronică, studiile reacției de ciclizare super acide a terpenoidelor, 
dezvoltarea teoriei sintezei template a compușilor coordinativi ai metalelor de tranziție 
cu liganzi organici de tip chelat, aplicarea metodei γ-rezonans în cercetarea compușilor 
coordinativi ce a permis de a elabora noi metode de sinteză a compușilor coordinativi cu 
biometale, elucidarea mecanismelor fundamentale ale catalizei omogene, dezvoltarea 
teoriei fenomenului redox în mediul ambiant, fondarea şcolii ştiinţifice în domeniul 
Chimiei ecologice, elaborarea metodelor de tratare a apelor reziduale și potabilizare 
a apelor naturale, fundamentarea proceselor de scindare a polimerilor naturali, ce a 
permis obținerea preparatelor bioactive de certă valoare.

Merită de menționat așa implimentări ale Institutului ca: coloranți pentru industria 
textilă, aromatizanți pentru industria parfumerică, preparate bioactive cu diferită 
destinație, cărbune activ, valorificarea deșeurilor de masă plastică, tehnologie de 
potabilizare a apelor naturale  etc.

Aceste și alte rezultate au fost posibile grație așa personalități ca: academicienii 
A. Ablov, Gh. Lazurievschii, Iu. Lealicov, P. Vlad, N. Gărbălău, C. Turtă,  
I. Bersucher, Gh. Duca, m.c. T. Lupașcu, I. Jeru, M. Revenco, dr. hab. Aculina 
Arâcu, F. Macaev, N. Ungur, D. Batâr, I. Povar, I. Bulhac, doctorii V. Ropot,  
I. Vatamanu, D. Popa, M. Crimer.

Pe parcursul activității Institutul a fost tutelat de către academicienii: A. Ablov,  
Gh. Lazurievschii, P. Vlad, N. Gărbălău, m.c. T. Lupașcu.

Deși cele menționate mai sus reflectă foarte succint rezultatele de bază ale activității 
instituțiilor științifice din domeniul biologiei, ecologiei și chimiei, care, apropo, sunt 
detaliat prezentate în articolele pregătite de conducerea acestora, ele creează o impresie 
generală despre problemele principale și aportul acestor institute în dezvoltarea științei 
și practicii țării. În același timp, ne dăm bine seamă, că multe personalități nu sunt 
nominalizate în acest scurt eseu. Pricina nu-i în subaprecierea sau subiectivismul 
autorilor eseului, ci în limitele restrânse ale volumului articolului. Sentimentele noaste 
de recunoaștere și înaltă apreciere față de ce-i, ce n-au fost nominalizați sunt deopotrivă, 
celor ce-au fost menționate, faţă de personalitățile indicate în eseu. 

În final v-om semnala în ciuda guvernatorilor, ce n-au susținut și continuă să nu 
susțină știința la justa ei valoare, noi suntem convinși, că  ea v-a supraviețui și se v-a 
dezvolta, deoarece, țara fără știință n-are viitor.    
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PAGINI DIN ISTORICUL INSTITUTULUI DE GENETICĂ, 
FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE 

ŞTIINŢE A MOLDOVEI
Botnari V., Andronic L., Cotenco E., Balaur N., Todiraș V.

Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor (IGFPP) a fost creat 
la iniţiativa Academiei de Ştiinţe a Moldovei la 1 octombrie 2013 prin fuziunea 
Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor şi Institutului de Protecţie a  
Plantelor şi Agricultură Ecologică, în conformitate cu Hotărârea Guvernului RM  
Nr. 270 din 18.04.2013.

Instituirea IGFPP deţine o importanţă majoră în impulsionarea cercetărilor ştiinţifice, 
diversificarea domeniilor de investigaţii, dezvoltarea cercetărilor fundamentale, 
pregătirea cadrelor de înaltă calificare, sporirea activităţii de inovare şi transfer 
tehnologic, devenind actualmente unicul centru ştiinţific de cercetari fundamentale şi 
coordonare a investigaţiilor în domeniile geneticii, fiziologiei, biochimiei şi protecţiei 
plantelor din republică.

Scopul activităţii institutului rezidă în realizarea cercetărilor fundamentale şi 
aplicative în genetică, fiziologie, biochimie şi protecţie a plantelor; elaborarea de noi 
procedee, tehnologii de ameliorare şi protecţie а plantelor; promovarea transferului 
tehnologic; pregătirea cadrelor de înaltă calificare.

 Direcţiile principale de activitate ale institutului sunt o continuitate a celor 
mai imperative obiective aşa ca: organizarea genetico – moleculară a genomului şi 
elaborarea procedeelor de sporire şi evaluare a variabilităţii la plantele de cultură; 
elaborarea biotehnologiilor în ameliorarea plantelor, crearea de soiuri şi hibrizi 
cu productivitate, calitate şi rezistenţă ecologică sporită; elucidarea mecanismelor 
funcţionării sistemelor fiziologice, biochimice şi structurale în ontogeneza plantelor 
cultivate în condiţii optimale şi de stres ecologic pentru asigurarea nivelurilor înalte 
de productivitate şi rezistenţă; completarea, evaluarea complexă şi conservarea  
in situ, ex situ, documentarea resurselor genetice vegetale; biologia, sistematica şi 
particularităţile interacţiunii agenţilor patogeni, dăunătorilor în coraport cu planta gazdă 
în biocenozele naturale şi antropizate; elaborarea şi evaluarea eficacităţii produselor de 
uz fitosanitar şi agenţilor biologici în combaterea şi controlul organismelor nocive în 
sistemele ecologic inofensive de protecţie a plantelor.

Institutele comasate deţin o istorie de mai multe decenii fundamentată pe realizări 
ştiinţifice recunoscute în ţară şi peste hotare.

La iniţiativa Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în baza Hotărârii Guvernului 
Republicii Moldova nr. 1326 la 14 decembrie 2005, a fost creat Institutul de Genetică 
şi Fiziologie a Plantelor prin fuziunea Institutului de Genetică, Institutului de Fiziologie 
a Plantelor şi Filialei pentru Plante Aromatice şi Medicinale (la acel timp aflată în 
cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg „Porumbeni”). 

Sarcinile de bază şi direcţiile principale de cercetare ale institutului au fost axate 
pe problemele controlului genetic şi molecular al caracterelor cantitative şi calitative 
valoroase, elaborarea de noi principii de majorare şi cuantificare a variabilităţii 
ereditare, studiul diversităţii genetico-fiziologice şi conservarea genofondului vegetal, 
mecanisme genetico-fiziologice de dirijare a procesului producţional şi în aspect 
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aplicativ: elaborarea de noi principii, tehnologii şi biotehnologii ameliorative, crearea de 
soiuri şi hibrizi cu productivitate, calitate şi rezistenţă ecologică sporită pentru diferite 
sisteme de agricultură, elaborarea de procedee fiziologice de optimizare şi asigurare a 
stabilităţii procesului producţional.

Pentru realizarea cercetărilor au fost înaintate obiective racordate la cerinţele 
strategice: evidenţierea de noi gene structurale, marcheri moleculari, elemente 
reglatoare şi mobile noi; studiul variabilităţii genetice somaclonale şi induse in vitro 
şi in vivo de factori fizici, chimici şi biologici; aspecte moleculare în diagnosticul şi 
determinarea riscului genetic al unor maladii umane; biotehnologii vegetale ameliorative 
(hibridarea distantă, selecţia pentru rezistenţa la factori biotici şi abiotici, devirozare, 
micro-multiplicarea, metaboliţi secundari); genetica moleculară şi fiziologia rezistenţei 
plantelor la factorii biotici şi abiotici nefavorabili; principii noi ameliorative, crearea 
de soiuri şi hibrizi noi cu productivitate şi rezistenţă ecologică sporită pentru diferite 
sisteme de agricultură (intensivă, semiintensivă şi organică); principii noi fiziologice 
şi genetice de dirijare a fotosintezei, proceselor energetice, de nutriţie minerală şi a 
regimului hidric la plantele de cultură; studiul mecanismelor fiziologice şi biochimice ce 
asigură optimizarea formării recoltei şi calităţii producţiei plantelor în diferite condiţii 
naturale şi sisteme de agricultură; crearea şi testarea de noi bioreglatori naturali pentru 
dirijarea proceselor producţionale şi rezistenţei ecologice; crearea de colecţii de plante 
(specii, soiuri, linii, mutante) cu rezistenţă ecologică sporită la factorii nefavorabili ai 
mediului, cu caractere de productivitate şi calitate valoroase.

Colectivul Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al ASM, 2005.
Directorul institutului, acad. A.Jacotă (primul rând în centru).
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Cercetările se realizau în cadrul a 3 centre: Centrul resurse genetice vegetale, 
Centrul genetica şi ameliorarea plantelor aromatice şi medicinale, Centrul tehnologii 
biochimice, precum şi 14 laboratoare. Institutul deţinea un impunător potenţial ştiinţific, 
numârând în total 345 angajaţi, reprezentaţi prin 137 cercetători ştiinţifici, inclusiv 24 
doctori habilitaţi şi 77 doctori în ştiinţă.

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL GENETICII ŞI AMELIORĂRII 
PLANTELOR

Cercetări sistematice şi multilaterale în domeniul geneticii şi ameliorării au fost 
organizate în Academia de Ştiinţe a Moldovei, începând cu anul 1957, odată cu 
crearea Secţiei de Genetică a Plantelor, fondator al cărei a fost academicianul Anatolie 
Kovarski (1957-1974). În acea perioadă direcţiile de studiu cuprindeau colectarea 
resurselor genetice şi crearea materialului iniţial de ameliorare (consangvinizare, 
biologia polenizării, transformarea direcţionată prin „educare” ş.a.).

Necătând la restricţiile lâsencoviste în Secţia de genetică se efectuau cercetări ce 
dezvoltau mai multe direcţii ale geneticii cum ar fi hibridarea inter- şi intraspecifică, 
poliploidia, mutageneza spontană şi indusă (radiaţională, chimică şi combinată), 
androsterilitatea citoplasmatică, aneuploidia. Unele din aceste direcţii purtau elemente 
de pionerat, cunoscând ulterior aprecieri înalte.

Din 1976 îşi începe activitatea ştiinţifică şi organizatorică în cadrul Secţiei de 
genetică acad. A.Jucenco, în calitate de şef al laboratorului de citogenetică, apoi genetică 
ecologică (1981). În a doua jumătate a anilor 70 acad. A.Jucenco a fondat şi argumentat 
concepţiile de fond ale geneticii ecologice a plantelor de cultură, care au prezentat o bază 
teoretică vastă de dirijare а reacţiilor adaptive ale plantelor în ontogeneză şi filogeneză. 
Analizând tendinţele negative ale politicilor agrare de atunci, a demonstrat că la baza 
lor stă nerespectarea legilor şi principiilor de dirijare ale ecosistemelor, în special la 
nivel de agrocenoze şi agrolandşafturi. Considerând creşterea adaptabilităţii speciilor 
cultivate şi a agriculturii în întregime drept o sarcină de bază a geneticii ecologice, 
a argumentat necesitatea studierii complexe a unor astfel de probleme ca adaptarea, 
recombinogeneza şi agrobiocenoza, care tradiţional erau analizate separat. În scopul 
sporirii potenţialului de productivitate şi îmbunătăţirii agrolandşafturilor, a formulat 
principiile genetico-ecologice pentru strategia agriculturii adaptive. A descoperit noi 
mecanisme şi efecte ale funcţionării şi interacţiunii sistemelor genetice ale adaptării 
ontogenetice şi filogenetice, care prezentau o noutate pentru teoria şi practica dirijării 
reacţiilor adaptive la plante.

Bazele teoretice ale cercetărilor în genetica şi ameliorarea plantelor au avut 
confirmare prin instituirea Institutului de Genetică Ecologică în 1985, condus de către 
academicianul Alexandru Jucenco (1985-1989). 

Institutul de Genetică Ecologică al AŞM а fost fondat în ianuarie a. 1985 prin 
Hotărârile Sovietului Miniştrilor аl fostei Uniuni Sovietice (Hotărârea nr.1264 din 
26 iunie 1984) şi Sovietului Miniştrilor Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti 
(Hotărârea nr.236 din 10 iulie 1984) în baza Secţiei de Genetică a Plantelor  
din cadrul Academiei. 

Direcţiile principale ale cercetărilor au constat în elaborarea bazelor teoretice şi 
metodelor de extindere ale spectrului variabilităţii genetice în scopul ameliorării 
potenţialului adaptiv al plantelor agricole, crearea în această bază a noilor metode 
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de selecţie adaptivă; studierea naturii genetice a mecanismelor reacţiilor adaptive 
la nivel molecular, celular, de organism, populaţie, specie şi biocenoză; elaborarea 
şi crearea sistemelor automatizate informativ-metrologice pentru cercetările  
ecologo-genetice şi de ameliorare.

Pentru realizarea sarcinilor ce au fost puse în faţa Institutului de Genetică Ecologică 
pe parcursul anilor 1985-1990 au fost organizate noi subdiviziuni şi reorganizate cele 
existente. O atenţie deosebită s-a acordat problemei recombinogenezei la care direct 
au contribuit 4 laboratoare: recombinogeneză indusă (ulterior laboratorul sistemelor 
F-R, acad. A.Jucenco), genetica populaţiilor (dr.hab. A.Coroli), metode biologice de 
inducere ale variabilităţii (dr. V.Bujoreanu) şi controlul ontogenetic al recombinogenezei 
(dr. V.Climenco). Au fost organizate laboratoarele de genetică fiziologică  
(dr. A.Jacotă), metode noi de ameliorare (dr. T.Balaşov), metode distanţiate de cercetare 
a agrocenozelor (dr. O.Voinov); reorganizate laboratoarele de imunogenetică (dr.hab. 
N.Balaşova), climatologie (dr.hab. Z. Mişcenco), mutageneză (dr.hab. V.Lâsicov) şi 
ecologia protozoarelor (dr.N. Danşin).

E necesar de menţionat că organizarea Institutului de Genetică Ecologică s-a efectuat 
în paralel cu dotare tehnică la un nivel foarte avansat. Datorită acestui fapt institutul 
a deţinut o puternică bază experimentală, reprezentată prin sere, terenuri de vegetaţie, 
centre de calcul, sisteme informaţionale automatizate de colectare şi prelucrare a datelor 
(Biotron), centru interdepartamental de ameliorare gametică, zigotică şi celulară, bloc 
pentru lucrări cu izotopi şi radiaţii, utilaj pentru cercetări moleculare, microscoape 
electronice şi cu baleaj, camere - laborator pentru lucrări in vitro şi a. 

Măsurile ştiinţifico-organizatorice realizate au permis colectivului institutului să 
obţină o serie de rezultate originale şi valoroase. Astfel sub conducerea acad. A.Jucenco 
au fost dezvoltate noţiunile despre recombinogeneză ca sursă principală de variabilitate 
genetică la eucariote; argumentată experimental ipoteza memoriei ontogenetice; stabilită 
experimental posibilitatea de modificare a frecvenţei recombinogenezei sub acţiunea 
factorilor endogeni şi exogeni asupra formelor parentale şi hibrizilor. Pe obiecte model 
(Arabidopsis, drosofilă) au fost stabilite experimental legităţile microevoluţiei sistemului 
recombinaţional în rezultatul selecţiei indirecte după capacitatea de reparaţie, nivelul 
de adaptabilitate, inclusiv şi migrare a elementelor mobile.

În perioada anilor 1974-1991 membru corespondent al AŞM Natalia Balaşova a 
fondat şcoala ştiinţifică în domeniile imunogeneticii şi ameliorării gametice a plantelor 
legumicole. Au fost studiate interrelaţiile şi interacţiunile rezistenţei orizontale şi 
verticale ale plantelor către patogeni cu capacitate generală şi specifică de adaptare, 
stabilite legităţi ale microevoluţiei fitopatogenilor - inductorilor fuzariozei pe fondaluri 
infecţioase în populaţiile de soia şi triticale. Sub îndrumarea dumneaei a fost elaborată o 
nouă direcţie ştiinţifică în ameliorare, având la bază principiul fenomenului de rezistenţă 
la fitopatogeni ca componentă a rezistenţei generale nespecifice, parte a potenţialului 
adaptiv al plantelor, determinat de evoluţie. În baza acestui postulat, au fost stabilite 
noi căi de creare ale soiurilor rezistente şi obţinute surse şi donatori de rezistenţă la boli 
pentru porumb, soia, triticale, tomate, mazăre, ridiche ş.a. În cadrul acestei şcoli au fost 
susţinute 28 teze de doctor în ştiinţă şi doctor habilitat.

Către începutul anilor 90, reieşind din noile realităţi în genetică s-a ivit 
necesitatea de a desăvârşi şi preciza direcţiile principale de cercetare şi structura 
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institutului. Astfel, în 1991 prin Hotărârea Academiei de Ştiinţe а Republicii Moldova  
(nr.15 din 8 februarie 1991) Institutul de Genetică Ecologică a fost reorganizat în 
Institutul de Genetică al AŞM, având ca direcţie ştiinţifică principală cercetarea 
mecanismelor de control şi realizare a informaţiei genetice, elaborarea de principii 
biotehnologice şi genetico-ecologice de sporire a eficienţei selecţiei, conservării şi 
reproducerii resurselor genetice în scopul utilizării lor raţionale. Director al institutului  
a fost ales dr.hab., prof. A. Jacotă.

Scopul principal al restructurării institutului a fost aprofundarea nivelului de 
cercetare, reorientarea la problemele actuale ale geneticii şi ameliorării. În cadrul 
direcţiei principale au fost prevăzute pentru soluţionare sarcinile ce includeau studierea 
organizării molecular-genetice a sistemului reproductiv al plantelor şi stabilirea 
principiilor de reglare a genelor aparatului meiotic; cercetarea şi evidenţierea factorilor 
genetici ce controlează rezistenţa organismelor la factorii nefavorabili de natură biotică 
şi abiotică; elaborarea metodelor eficiente de sporire ale rezistenţei plantelor pe bază 
de principii biotehnologice; stabilirea legităţilor instabilităţii genomului şi elaborarea 
metodelor eficiente de obţinere a organismelor transgenice cu caractere valoroase; 
evidenţierea linkajului genetic al organizării genomului cu caractere cantitative şi 
calitative valoroase pentru ameliorare; crearea bibliotecilor specializate de marcheri 
moleculari pentru testarea orientată a genotipurilor; stabilirea principiilor noi de 
inducere, apreciere şi selectare a variabilităţii genetice; studiul distribuţiei şi incidenţei 
în populaţiile umane a diferitor marcheri genetici şi evidenţierea linkajului lor cu riscul 
anumitor tipuri de maladii; crearea, reproducerea şi conservarea colecţiilor genetice 
ale principalelor specii de plante de câmp şi legumicole; elaborarea tehnologiilor noi 
în ameliorare pe baza legităţilor variabilităţii induse, testării moleculare, ingineriei 
genetice, selecţiei celulare şi gametice.

O deosebită atenţie s-a acordat problemelor de inginerie genică şi celulară, 
genetică moleculară, reglare ontogenetică, genetică umană şi medicinală, tehnologiilor 
moderne în ameliorare, pentru realizarea cărora au fost create primele laboratoare 
specializate. În acelaşi timp au fost menţinute şi dezvoltate direcţiile institutului cum ar 
fi recombinogeneza, mutageneza experimentală, citogenetica şi a.

Sub conducerea academicianului Anatol Jacotă au fost elaborate şi implementate 
în procesul de cercetare două abordări pentru rezolvarea problemelor de identificare 
a factorilor genetici, ce diferenţiază formele parentale după caracterele cantitative ale 
rezistenţei plantelor la factori abiotici stresogeni:

1. în baza numărului de factori genetici după care se deosebesc formele parentale, 
calcularea efectelor sumare ale acţiunii şi interacţiunii lor, aprecierea capacităţii 
combinative a liniilor studiate şi gradului de ereditare a indicilor de adaptare determinate 
prin sisteme automatizate;

2. utilizarea marcherilor morfologici şi biochimici ai cromozomilor ce permite atât 
identificarea, cât şi localizarea lor. 

Utilizînd aceste abordări s-au stabilit factori genetici de rezistenţă la frig şi secetă 
la tomate, parţial la porumb şi soia. Astfel, la tomate au fost identificaţi şapte factori 
genetici cu efecte puternice asupra rezistenţei plantelor la frig, linkaţi cu markerii aw 
(cr.2); m-2 (cr.6); Sy (cr.3); var. (cr.7); yg-6 (cr.11); not (cr.7) şi wd (cr.9).

 



20

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

S-au obţinut rezultate noi privind expresia genelor stres-inducibile la nivelul sintezei 
proteinelor de stres şi ale ARN–ului de mesaj. Au fost evidenţiate gene (cADN) cu 
norma largă şi norma restrînsă de expresie la temperaturi extremale. S-au stabilit efecte 
puternice ale unor tipuri de mutaţii plastomice asupra caracterelor cantitative valoroase 
de productivitate, calitate şi rezistenţă. A fost stabilită existenţa diferitor programe 
genetice de rezistenţă a plantelor către factorii stresogeni la diferite faze ale ontogenezei. 
S-a stabilit existenţa unor reacţii specifice şi comune în răspunsul plantelor la diferiţi 
factori nefavorabili ai mediului. 

În rezultatul generalizării datelor obţinute, prof. A. Jacotă a formulat şi argumentat 
concepţia organizării şi funcţionării sistemului genetic integrat de rezistenţă a plantelor 
la factorii abiotici nefavorabili, care este policonstitutiv ce constă din subsistemele: 
constituent, stres-inducibil tranzitoriu (de scurtă durată), inducibil-adaptiv (de lungă 
durată) şi reparatoric. În funcţionarea acestor subsisteme participă gene poligenice, 
oligogene cu gene minore, gene cu efecte pleiotropice ale altor subsisteme, gene 
citoplasmatice – mitocondriale şi plastidiale. În cadrul şcolii ştiinţifice de genetică a 
rezistenţei plantelor la factori abiotici au fost realizate şi susţinute circa 22 teze de 
doctor în ştiinţă şi doctor habilitat.

Rezultatele obţinute în ultimii ani mărturisesc, că colectivul institutului a sporit 
esenţial potenţialul creativ atât în cercetare, cât şi în soluţionarea unor probleme actuale 
pentru economia naţională.

Cercetările fundamentale ce ţin de organizarea moleculară şi expresia genelor 
specifice organelor reproductive la tomate, porumb şi melandrium s-au finisat cu 
elaborarea conceptului nou referitor la reglarea expresiei genice la nivel de transcripţie 
şi translare, în baza căruia au fost identificaţi factori de transcripţie şi molecule specifice 
de micro-ARN, implicaţi în activitatea funcţională pentru unele gene din sistemul 
reproductiv la plante. Utilizând o gamă vastă de strategii experimentale din biologie şi 
genetică moleculară, sub conducerea profesorului N.Barbacar, s-au pus în evidentă noi 
domene conservatoare în genomul mai multor organisme, ce au condus la clasificarea 
lor în gene paralogice şi ortologice, elaborarea marcherilor moleculari eficienţi în 
scopul cartografierii genomului la porumb, tomate, grâu, soia şi viţa de vie.

L a b o r a t o r u l 
Genetică Moleculară, 
şef laborator dr. Lidia 
Tumanova, 2014
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Actualmente, în laboratorul Genetică moleculară, condus de doctorul Lidia 
Tumanov s-au obţinut rezultate privind design-ul şi caracteristica parametrilor a 12 
seturi de primeri pentru identificarea Virusului încreţirii galbene a frunzelor de tomate 
(TYLCV), Phytoplasma solani şi a fungilor din genul Fusarium graminearum, 
F.avenaceum, F.moniliformae, F.oxysporum, F.solani şi Alternaria alternata, 
A.solani. Prin nested-PCR au fost identificaţi fitopatogenii F.verticiloides la 
ştiuleţi de porumb şi spice de grâu, F.oxisporum în cariopse de grâu, A.alternata la  
spice de grâu şi frunze de tomate.

Direcţiile de bază ale cercetărilor laboratorului Biotehnologii vegetale, condus de 
doctorul Svetlana Smerea (fondat şi coordonat până în 2011 de doctorul V.Bujoreanu), 
sunt focusate pe aplicarea tehnologiilor in vitro şi mutagenezei experimentale bazate 
pe aplicarea virusurilor, ca factor de inducere a variabilităţii, şi/sau radiaţiei gama, 
au fost stabilite posibilităţile de obţinere a formelor noi de plante de cultură (tomate, 
orz şi grâu) cu caractere agronomice valoroase, nespecifice formelor parentale ce 
prezintă transgresii pozitive sau negative. A fost stabilit, că infecţiile virale cauzate de 
virusurile mozaicului tutunului, aspermiei tomatelor şi X al cartofului induc modificări 
complimentate de devieri în distribuţia şi rata schimburilor între cromozomii omologi, 
generând abateri semnificative ale proceselor de mitoză şi meioză la plantele gazdă. 
Supoziţia privitor efectul mitogen al fitovirusurilor a fost confirmată prin testul SCE 
(schimburilor între cromatidele surori) la bob şi orzul de primăvară. Ca rezultat al 
utilizării infecţiilor virale ca factor recombinogen cu suplinirea prin iradiere gama 
au fost obţinute două soiuri de tomate (Anona şi CisGen) cu îmbinări nespecifice 
de caractere agronomice valoroase, care se află la testare în Comisia de Stat pentru 
Testarea Soiurilor de Plante. 

Laboratorul Biotehnologii Vegetale, 2015

O direcţie importantă de cercetare a laboratorului se referă la obţinerea 
şi multiplicarea plantelor libere de virusuri. În acest scop au fost întocmite 
protocoalele de eradicare a germenilor virali prin cultura de meristeme cu/sau fără 
termoterapie. Aplicarea tehnicii de cultură in vitro a embrionilor imaturi a permis 
elaborarea procedeului de recuperare a plantulelor de viţă de vie cu grad diferit de 
apirenie şi eradicare pe această cale a germenilor virali ai complexului degenerativ.  
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Optimizarea condiţiilor in vitro de cultivare şi a mediilor nutritive a permis elaborarea 
algoritmelor de lucru pentru micropropagarea şi aclimatizarea ex vitro a mai multor 
specii de plante de interes ameliorativ (cartoful, levănţica, stevia şi viţa de vie). 

Laboratorul Plante aromatice şi medicinale, condus de doctorul habilitat Maria 
Gonceariuc, efectuează cercetări privind crearea şi evaluarea genotipurilor noi de 
plante aromatice şi medicinale, elaborarea de soiuri şi hibrizi adaptaţi la condiţiile 
Republicii Moldova, performanţi nu numai din punct de vedere al productivităţii, 
dar şi a calităţii materiei prime, uleiului esenţial, concretului, datorită concentraţiei 
sporite a principiilor active şi corelaţiei inedite ale componenţilor. Au fost obţinute linii 
inbreeding de S.sclarea cu conţinut major de ulei esenţial, rezistente la ger, iernare, 
secetă, boli cu capacitate combinativă generală şi specifică înaltă. 

În cadrul laboratorului au fost creaţi peste 4000 hibrizi de diferite specii, printre 
care Salvia sclarea, Salvia officinalis, Calendula officinalis, Anethum graveolens, 
Lavandula angustifolia, Silybum marianum. 

Cercetările efectuate pe parcursul activităţii în cadrul geneticii şi ameliorării 
plantelor aromatice şi medicinale s-au soldat cu crearea şi omologarea a 25 soiuri 
(salvie, armurariu, mărar, lavandă, calendulă, mentă, cimbru de munte ş.a), solicitate 
atât pe piaţa internă, cât şi peste hotarele ţării.

Sub conducerea profesorului Musteaţă Grigore au fost elaborate recomandări 
tehnologice de utilizare a deşeurilor de plante aromatice care asigură sporirea recoltei 
la isop cu 66%; producerea materialului săditor de cimbru de munte, lavandă; cultivarea 
pasiflorei şi modalităţi de erbicidare a şerlaiului. A fost elaborată tehnologia de cultivare 
a pasiflorei cu 2-3 recoltări pe sezon ce permite majorarea producţiei (anii II-III)  
cu 33-46%, concomitent îmbunătăţind calitatea materiei prime.

Dr. hab. Maria Gonceari-
uc, şeful laboratorului Plante 
Aromatice şi Medicinale, 
prezintă rezultatele experi-
mentale, 2015

Cercetătorii laboratorului Genetica rezistenţei plantelor, condus de doctorul Iulia 
Sîromeatnicov (anterior coordonat de academicianul A.Jacotă) în baza hibridării distante 
şi a embrioculturii au creat forme valoroase de tomate cu rezistenţă sporită la temperaturi 
extremale, precocitate şi productivitate înaltă. S-au evidenţiat particularităţile reacţiei 
plantelor de porumb şi tomate in vitro la acţiunea temperaturilor joase şi radiaţii gama 
la diferite niveluri de organizare (calus, embrioni somatici, plantule). A fost stabilită 
manifestarea unui heterozis înalt in vitro a capacităţii de calusare, regenerare la hibrizii 
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interspecifici de tomate. Cercetările s-au soldat cu crearea a 5 soiuri de tomate, dintre 
care 3 au fost omologate, 2 se află în testare la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor 
de Plante. S-a stabilit, că asupra proceselor de calusogeneză, embriogeneză somatică şi 
regenerare la porumb influenţează genotipul, vârsta embrionilor şi interacţiunea acestor 
factori. Au fost evidenţiate particularităţile reacţiei in vitro a porumbului la nivel de 
embrioni izolaţi şi calus la acţiunea stresului hidric-osmotic. 

În premieră au fost create linii de porumb cu capacitate haploinductoare pronunţată 
(15-17%), în baza cărora au fost create linii dubluhaploide cu capacitate combinativă 
înaltă la încrucişarea cărora se manifestă un grad majorat de heterozis.

În vederea creării şi evaluării liniilor consangvinizate şi androsterile de sorg se 
realizează studierea comparativă a productivităţii şi plasticităţii ecologice a hibrizilor 
omologaţi de sorg de selecţie autohtonă şi de peste hotare ce includ 21 hibrizi de sorg, 
2 hibrizi autohtoni de sorg x iarba de Sudan, un soi autohton omologat de sorg pentru 
mături şi 11 hibrizi de sorg zaharat. 

Un rezultat de perspectivă reprezintă utilizarea reuşită a heterozigotiei în diferite 
scheme de hibridare la sorgul zaharat şi crearea a 4 hibrizi (SAŞM 1 – SAŞM 4) cu 
productivitatea biomasei de până la 80-90 t/ha în condiţii fără irigare. Hibrizii de sorg 
suportă suficient salinizarea solului, asimilează din atmosferă până la 50-55 t/ha CO2, 
sunt rezistenţi la polignire şi adaptaţi la cultivarea şi recoltarea mecanizată.

Viceministrul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare Vlad 
Loghin  în vizită pe câmpurile 
de sorg, 2015

Soluţionarea problemelor legate de managementul procesului de formare a recoltelor 
este posibilă numai cu trecerea de la metodele experimentale şi empirice la teoretico-
experimentale, bazate pe utilizarea procedeelor de simulare a productivităţii plantelor 
şi sistemelor de expertizare a deciziilor. Ultimele ca mijloc eficient de integrare a 
cunoştinţelor teoretice de formare a productivităţii plantelor pot fi considerate drept 
bază pentru perfecţionarea metodelor de programare a recoltelor şi optimizare a 
principalilor factori de creştere şi dezvoltare a plantelor. Cercetările au demonstrat 
că reducerea normelor de udare la culturile legumicole (tomate, ceapă) conduce la 
diminuarea cotei de evaporare sumară a apei la irigarea prin picurare şi eficientizarea 
acesteia din depunerile atmosferice şi umiditatea solului. Efectuarea udărilor la interval 
de 5 zile a contribuit la reducerea normei de irigare cu 30% şi obţinerea a 85,6 t/ha 
fructe de tomate şi 50,5 t/ha de ceapă, depăşind nivelul de productivitate a sectorului 
fără irigare corespunzător cu 172% şi 446%.
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Cercetări de o importanţă majoră în domeniul ameliorării culturilor cerealiere, 
leguminoase, legumicole se efectuează în laboratorul Genetică aplicată, condus 
de profesorul Galina Lupaşcu. În rezultatul investigaţiilor s-a stabilit, că variaţia 
coeficienţilor de heritabilitate a rezistenţei grâului la acţiunea diferitor boli 
fungice (septorioză, rugină brună, fuzarioza spicului) denotă importanţa majoră 
a factorului genotipic şi în special a celui aditiv în stabilirea mecanismelor 
implicate în reacţia de rezistenţă. S-au evidenţiat particularităţile sporirii rezistenţei 
la fuzarioză, rugina brună şi septorioză a plantelor de grâu comun şi triticale  
sub influenţa glicozidelor steroidice.

Rezultate originale în crearea de varietăţi şi soiuri noi de grâu dur de toamnă au 
fost obţinute de către grupul condus de doctorul habilitat, profesorul Petru Buiucli. Sub 
conducerea dumnealui au fost create şi omologate peste 15 soiuri de culturi cerealiere 
(grâu comun, grâu durum, triticale, secară, ovăz). 

Rezultate demne de atenţia producătorilor sunt şi cele din domeniul ameliorării 
plantelor leguminoase şi legumicole. Pe parcursul anilor de activitate au fost create 
şi omologate circa 15 soiuri de culturi leguminoase (naut, linte, soia, bob, fasoliţă) 
 şi 10 soiuri de tomate. 

Şeful laboratorului 
Genetică aplicată, profesorul 
Galina Lupaşcu pe câmpu-
rile experimentale cu Comisia 
metodică

Agrobiodiversitatea  şi aspectele bioconservării au fost şi rămân în toată complex-
itatea lor problematică a institutului. Astfel,  în  a.1998 prin Hotărârea Guvernului 
R.Moldova nr.1203 din 14 decembrie a fost creată prima Bancă Naţională de Resurse 
Genetice ce includea colecţii de plante de câmp, tehnice, leguminoase, medicinale.  
În conformitate cu prerogativele sale, activitatea Centrului include inventarierea, colec-
tarea şi achiziţionarea mostrelor de plante cultivate, a strămoşilor lor sălbatici de pe 
teritoriul Republicii Moldova, centre europene şi internaţionale, instituţii de cercetare 
în scopul diversificării fondului genetic naţional, completarea colecţiilor de lucru.

Actualmente colecţia deţine material genetic în număr de circa 6,5 mii mostre ce 
aparţin la 36 familii botanice, 147 genuri şi 225 specii, inclusiv cele mai importante 
plante cerealiere păioase (grâu, secară, orz, triticale etc.), porumb, leguminoase (fasolea, 
năutul, bobul, latirul, lintea, fasoliţa), legumicole (tomate – cca 800 forme, ardei – 80 
genotipuri, pătlăgele vinete – 50), aromatice şi medicinale (peste 150 mostre).
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În baza Centrului de Resurse Genetice Vegetale din Moldova în 2013 a fost instituit 
Laboratorul Resurse Genetice Vegetale, condus de doctorul A.Ganea. Conform 
rezulatelor din ultimii ani s-a efectuat inventarierea populaţiilor unor rude sălbatice ale 
culturilor pomicole (Prunus avium, Cornus mas, Pyrus pyraster, Malus sylvestris şi 
Corylus avellana) în ecosistemele forestiere din cadrul ocoalelor silvice Bălţi, Floreşti, 
Edineţ, Soroca, Făleşti, Briceni, Otaci şi Râşcani; executată GPS-poziţionarea arborilor 
şi studiate caracterele morfo-botanice importante. 

Laboratorul Resurse 
Genetice Vegetale, 2014

 Anual, în conformitate cu particularităţile biologice, formele incluse în colecţie sunt 
evaluate şi descrise după parametri morfobiologici, agrobiologici şi ecologo-adaptivi şi 
clasificate în grupe după gradul de manifestare a caracterelor valoroase. Genotipurile 
sunt apreciate în funcţie de rezistenţa la factorii de stres abiotic la diferite etape - 
gametofit şi sporofit, iar cele de perspectivă sunt incluse în procesele ameliorative. Doar 
în ultimii ani cercetările la tomate s-au soldat cu crearea şi omologarea a 3 soiuri.

Pentru conservarea ex situ a fost creat un bloc informaţional ce corespunde cerinţelor 
de conservare pe termen lung, fiind luate în considerare totalitatea standardelor de 
referinţă. În acest context, sunt puse în evidenţă numărul de acces, codul de depozitare, 
data depozitării, anul ultimei reproduceri, numărul de reînmulţiri, viabilitatea seminţelor, 
stoc total şi stoc per borcan de seminţe, conţinutul de umiditate a seminţelor, masa a 
1000 seminţe. Această bază de date permite de a păstra şi  prelucra simultan informaţia 
privind colecţiile active şi cele de bază.

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL FIZIOLOGIEI Şl BIOCHIMIEI VEGETALE
 Cercetările ştiinţifice în domeniul fiziologiei şi biochimiei au cunoscut fundamentare 

academică în primii ani de după cel de al doilea război mondial când la Chişinău se 
organizează baza Moldovenească de Cercetări Ştiinţifice a AŞ URSS în cadrul căreia 
se instituie Secţia de fiziologie şi biochimie a plantelor, ce întrunea două laboratoare: 
Fiziologia Plantelor şi Biochimia Plantelor.

Evoluţia conceptelor ştiinţifice despre procesele vitale ale plantelor, dezvoltarea 
agriculturii au pus în faţa cercetătorilor sarcini noi şi complexe. Se resimţea imperios 
nece sitatea unor investigaţii pe bază de sistem, ample şi profunde, organizării unui 
nucleu ştiinţific, menit să coordoneze realizarea acestor probleme. Ca rezultat, la 16 mai 
1961, în baza Secţiei de Fiziologie şi Biochimie a Plantelor a Institutului de Biologie a 
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Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS a fost fondat Institutul de Fiziologie şi Biochimie 
a Plantelor, ce a devenit unicul centru ştiinţific de coordonare a investigaţiilor în 
domeniul fiziologiei şi biochimiei plantelor din republică. Un merit deosebit în crearea 
institutului, organizarea proce sului ştiinţific şi determinarea direcţiilor de cercetare a 
avut membru corespondent al ASM Lazar Dorohov, cercetător remarcabil al procesului 
de fotosinteză, primul director al institutului (1961-1964). Pe perioada activităţii 
ulterioare institutul a fost coordonat de directorii: Ion Popuşoi (1964-1970), Constantin 
Moraru (1970-1978), Simion Toma (1978-2005). 

Direcţiile principale în primii ani de activitate a institutului au fost studiul procesului 
de fotosinteză, ca factor de sporire a productivităţii plantelor; elucidarea particularităţilor 
fiziologice şi biochimice ale productivităţii plantelor de viţă de vie, pomicole, tehnice 
şi cerealiere în funcţie de nutriţia minerală şi regimul hidric; evidenţierea condiţiilor 
optimale de mediu ce contribuie la sporirea gradului de manifestare a potenţialului 
de rezistenţă al plantelor de cultură, relevarea legităţilor de biosinteză şi acumulare a 
hidrocarburilor şi unor proteine la plante. În scopul realizării acestor obiective în cadrul 
institutului au fost organizate laboratoarele Fiziologia nutriţiei, creşterii şi dezvoltării 
plantelor, Fiziologia rezistenţei şi schimbului de apă, Biochimie, Fitopatologie şi grupul 
Fotosinteză care în a. 1962 a fost transformat în laboratorul de Fotosinteză.

Istoria dezvoltării fiziologiei şi biochimiei plantelor a fost descrisă în detalii în 
mai multe publicaţii, fiind evidenţiate realizările cercetătorilor din acea perioadă, 
aportul institutului în soluţionarea sarcinilor ştiinţifice, devenite ulterior temelie pentru  
studiile actuale [19, 34, 45].

Pe parcursul unui interval de timp relativ scurt institutul a traversat o cale 
rodnică de constituire şi afirmare, de căutări şi realizări, marcând o creştere 
permanentă în soluţionarea problemelor din agricultură, atât la nivel repub lican,  
cât şi la scară regională.

O etapă nouă în aprofundarea şi extinderea cercetărilor ştiinţifice în domeniul 
fiziologiei şi biochimiei vegetale s-a început odată cu trecerea colectivului, în a doua 
jumătate a anului 1989, în incinta noului bloc al institutului amplasat pe strada Pădurii 
22, care dispunea de Fitotron, Carpotron, cabinet de microscopie electronică, tehnică 
de calcul, sere, căsuţe de vegetaţie, solar. 

Pe parcursul anilor, au fost înaintate şi ştiinţific argumentate teorii, concepţii şi 
ipoteze, ce au contribuit la deschiderea a noi direcţii de cercetare, aducând o pondere 
substanţială pentru ştiinţele biologice. Baza reperelor ştiinţifice ale institutului au fost 
puse de cunoscuţi savanţi, fondatori ai unor studii consolidate, aducând o pondere 
substanţială în dezvoltarea ştiinţelor biologice: S. Toma, C. Moraru, B. Matienco,  
Gh. Şişcanu, N. Balaur. 

Investigaţiile fundamentale sub conducerea academicianului Simion Toma privind 
studiul microelementelor ca vectori ai proceselor biologice la plante, au condus la 
elucidarea mecanismelor fiziologice şi biochimice de creştere a plantelor şi sporirii 
rezistenţei la acţiunea factorilor stresogeni, elaborarea principiilor de optimizare 
a nutriţiei minerale în vederea manifestării mai ample a potenţialului genetic de 
rezistenţă şi productivitate al plantelor de cultură. În premieră, în comun cu colegii, 
academicianul S. Toma a elaborat, testat şi brevetat primul fertilizant complex autohton 
de microelemente – preparatul Microcom, care cu succes se implementează în viticultură 
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şi pentru culturile tehnice.
În cadrul şcolii ştiinţifice Microelementele în obiectele biosferei: plante, sol, 

instituite de S.Toma, au fost pregătiţi 38 de doctori şi doctori habilitaţi. Un reper 
teoretic temeinic în pregătirea cadrelor este tratatul „Fiziologia plantelor de cultură” în 
4 volume (autori I. Burzo, S. Toma şi al., Chişinău, 1999). 

Membrii Consiliului ştiinţific al Institutului de Fiziologie a Plantelor: 
dr. A.Chirilov, prof. P.Tarhon, acad. Gh.Şişcanu, prof. A.Dascaliuc, 

prof. Anastasia Ştefârţă, acad. S.Toma, dr. Gh.Tudorache, acad. B.Matienco, 
m.cor.N.Balaur, m.cor. C.Moraru, dr.hab. M.Atimoşoae (de la stânga la dreapta), 2000

La iniţiativa şi cu argumentarea acad. S.Toma, Consiliul ştiinţific al institutului, a 
elaborat şi înaintat organelor de resort conceptul primului Program de Stat cu genericul 
„Principii şi procedee tehnologice de diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale 
(seceta, îngheţuri etc.) asupra plantelor de cultură”, care a fost cu succes realizat în 
perioada 2005-2008. La dezvoltarea obiectivelor programului a participat o echipă 
mixtă de cercetători din cadrul a zece instituţii din sfera ştiinţei şi inovării din Republica 
Moldova, rodul muncii fiind elaborarea unui set larg de tehnologii, procedee tehnologice 
şi metode de atenuare a consecinţelor calamităţilor naturale, confirmate prin 19 brevete 
de invenţie şi implementate în sectorul agricol. Reuşita în acest domeniu are la bază 
aplicarea principiului unităţii plantei cu mediul, fiind luată în consideraţie interacţiunea 
factorilor climatici, edafici, topografici şi biotici. 

Cercetările fundamentate de acad. S.Toma continuă şi astăzi în cadrul Laboratorului 
Nutriţia Minerală şi Regim Hidric al Plantelor al IGFPP.

Un aport esenţial în dezvoltarea biologiei celulare şi tisulare a avut laboratorul 
Structura şi Ultrastructura Plantelor sub conducerea academicianului Boris Matienco.



28

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

Cercetările structurale şi ultrastructurale iniţiate acum cca 50 de ani au fundamentat 
teoretic şi experimental bazele formulării ipotezei dezvoltării paralele a ultrastructurilor; 
concepţia existenţei tipurilor carpohistologice; concepţiei caracterului idioadaptiv 
al texturii fructelor; a patru noi principii ale transformărilor structurale; conceptului 
„memoriei” structurale rudimentare ancestrale la fructe; noţiunii de existenţă a rezervei 
de metaboliţi secundari şi transcripţilor inactivi ca strategie a vitalităţii şi longevităţii 
fructelor; ipoteza similitudinii (universalităţii) arhitectonicii sistemului protector 
la plante şi animale; noţiunea şi termenul nou de „carotenoidoplaste” în loc de 
„cromoplaste” cu documentarea relativităţii metamorfozei monotrope a plastidomului; 
modelul participării componenţilor organelari şi suborganelari în traficul intracelular 
al metaboliţilor secundari din carpocalusuri fructifere. În cadrul acestor direcţii au fost 
pregătiţi specialişti de înaltă calificare, cadre didactice universitare, care au fondat noi 
laboratoare şi catedre în domeniul biologiei vegetale, biologiei celulare şi tisulare, 
biotehnologiei şi microscopiei electronice, care activează în Republica Moldova, 
România, Ucraina, Federaţia Rusă, Olanda, Germania. Actualmente, în cadrul IGFPP, 
cercetările şi discipolii formaţi în baza conceptelor elaborate de acad. B. Matienco, 
continuă în Laboratorul Fiziologia Plantelor Pomicole şi Maturării Fructelor. 

Principiul formogenezei plantelor prin acţiunea radiaţiei solare de înaltă altitudine 
în alternanţă cu întunericul a fost argumentat de membru corespondent al AŞM 
Constantin Moraru şi dezvoltat în cadrul Laboratorului Fiziologia Formogenezei 
Plantelor. Prin multiple studii complexe care modelau acţiunea radiaţiei spectrului 
solar cu diferit raport dintre energia sumară a fost argumentată noţiunea conceptuală 
despre formogeneza ereditară, conform căreia procesele formării şi dezvoltării pot fi 
dirijate prin acţiunea radiaţiei solare de înaltă altitudine în alternanţă cu întunericul. 
In corespundere cu acest ansamblu de idei au fost cre ate noi forme de grâu comun cu 
diferită rezistenţă la ger şi secetă. Ideile formulate pe principiile interacţiunii fluxurilor 
energetice, plastice şi informaţionale ale celulei au stat la baza cercetărilor pe perioada 
activităţii laboratorului (1962 – 2011). 

Studiile în direcţia fotosintezei plantelor au fost iniţiate odată cu crearea grupului 
(anul instituirii 1960) şi din 1962 a laboratorului de Fotosinteză, care în 1979 a fost 
reorganizat în Laboratorul Ecologiei Fotosintezei, revenit ulterior la denumirea 
anterioară sub care şi-a continuat activitatea până în 2014. 

Acad. Gh.Şişcanu în discuţie 
cu directorul institutului dr. 
hab. V. Botnari şi membrii 
Comisiei metodice referitor 
la rezultatele experienţelor, 
2013.
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Sub conducerea academicianului Gheorghe Şişcanu au fost evaluate particularităţile 
organizării relaţiilor donor-acceptor dintre diferite organe ale plantelor pomicole 
şi viticole în realizarea proceselor de creştere, fotosinteză şi respiraţie; stabilirea 
căilor de sporire a productivităţii plantaţiilor prin dirijarea reacţiilor de adaptare prin 
optimizarea condiţiilor de creştere, aprecierea corelaţiei dintre procesul de fotosinteză 
şi productivitate a plantelor. În baza cercetărilor efectuate este stabilită posibilitatea 
pronosticării şi aprecierii combinaţiilor de altoi-portaltoi conform indicilor fiziologici 
şi biochimici. Sub conducerea academicianului Gh. Şişcanu au fost elaborate 14 teze 
de doctor în ştiinţe biologice. Timp de decenii laboratorul a reprezentat o citadelă 
ştiinţifică, care efectua cercetări originale în domeniul fiziologiei plantelor şi în primul 
rând în studierea fotosintezei la plantele horticole. 

În baza evaluării activităţii aparatului fotosintetic şi a metabolismului centrelor de 
atracţie pe parcursul perioadei de vegetaţie au fost obţinute rezultate privind potenţialul 
aparatului fotosintetic la reprezentanţii diferitor grupuri de soiuri omologate de culturi 
pomicole şi viticole, a fost evaluată intensitatea fotosintezei şi durata activităţii ei 
în condiţii nefavorabile de cultivare, eficacitatea fotosistemei II, în scopul utilizării 
acestora în procesul de diagnosticare a productivităţii şi rezistenţei ecologice  
a genotipurilor analizate.

În rezultatul investigaţiilor ştiinţifice au fost elaborate şi introduse în teoria 
productivităţii fotosintetice noi principii şi noţiuni, care au adus o importantă contribuţie 
în studierea particularităţilor funcţionării aparatului fotosintetic la plantele de cultură. 
S-au stabilit fenomene noi de interacţiune ale organelor plantelor în formarea reacţiei de 
răspuns la factori stresogeni, au fost evidenţiate legităţile relaţiilor donator – acceptor, 
ca bază teoretică în reglarea procesului de producţie şi realizarea mai completă a 
potenţialului de productivitate şi rezistenţă a plantelor.

În premieră au fost obţinute rezultate referitor la evaluarea cuantumului efectiv al 
fotosistemei II, conform fluorescenţei clorofilei, ce denotă eficacitatea fotosintezei la 
plantele pomicole, care în mare măsură depind de activitatea centrelor acceptoare. A 
fost stabilit, că intensitatea proceselor fiziologo-biochimice în centrele consumatoare 
determină modalitatea şi nivelul legăturilor donor-acceptor şi sinteza asimilatelor 
fotosintetice. Se presupune, că aproximaţiile liniare ale intensităţii fotosintetice pot fi 
considerate drept criteriu de apreciere a nivelului viabilităţii pomilor.

Activitatea proceselor de creştere fotosintetică şi enzimatică în organele donatoare 
şi acceptoare la plantele de cais cu diferite tipuri de maturare ale fructelor pe parcursul 
dezvoltării lor în ontogeneză este exprimată prin legături strânse între activitatea 
enzimelor antioxidante – catalază, peroxidază, polifenoloxidază şi funcţionarea 
aparatului fotosintetic în sistemul donor–acceptor în frunze–lăstari. 

De importantă majoră sunt recomandările privitor la tratarea plantelor pomicole 
cu preparatele Melongozidă O şi Capsicozidă (compuşi de provenienţă vegetală) în 
combinaţie cu microelementele Zn, Mn şi B, în calitate de supliment la administrarea 
de bază a îngrăşămintelor, sau alte procedee agrotehnice la cultivarea pomilor  
de măr, cais şi piersic.

O direcţie nouă în fiziologia şi biochimia plantelor „Energetica procesului de 
producţie” a fost fundamentată de membru corespondent al AŞM Nicolae Balaur care a 
organizat laboratorul de Agrobioenergetică (a. 1981), ulterior reorganizat în Laboratorul 
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de Bioenergetică, care şi actualmente promovează activ cercetările vizând elucidarea 
mecanismelor de reglare energetică ale proceselor metabolice la plante prin formularea 
unei ipoteze noi de sporire a productivităţii plantelor. Prin conceptul formulat şi 
argumentat de către prof. N. Balaur, pentru prima dată a fost descris un fenomen nou 
ce demonstrează, că pentru plantele C3 (genotipuri de cereale) tipul C3 de fotosinteză 
este caracteristic numai frunzelor, în timp ce celelalte organe cu activitate fotosintetică 
(spicul, tulpina, teaca frunzei) manifestă particularităţi caracteristice ambelor tipuri de 
fotosinteză (C3 şi C4). Acest fenomen a fost evidenţiat şi pentru plantele de soia şi 
tomate, oferindu-ne noi oportunităţi în proiectele de reconstrucţie a plantelor C3 privind 
majorarea productivităţii.

De o semnificaţie deosebită sunt generalizările de ultimă oră la nivel de descoperire 
ştiinţifică, privind specificul manifestării fenomenului fotorespiraţiei aparente la 
diverse specii de plante cu diferit tip de fotosinteză. Esenţa acestei realizări constă 
în revelarea a două căi de asimilare a CO2 şi a metabolismului carbonului în procesul 
fotosintezei la plantele cu tipul C3 de fotosinteză: unul localizat în frunze şi altul – 
în organele de reproducere. S-a confirmat, că organele de reproducere la speciile de 
plante cu tipul C3 de fotosinteză nu înregistrează fotorespiraţia aparentă, iar cinetica 
schimbului de CO2 este asemănătoare frunzei şi panuculului de porumb (C4 plante). 
În premieră s-a demonstrat, că punctul de compensaţie a spicului se stabileşte în 
baza dioxidului de carbon eliminat în procesul de respiraţie tipică (la întuneric). Prin 
utilizarea biotehnologică a organelor reproductive, lipsite de fotorespiraţia aparentă, 
pentru prima dată s-au obţinut somaclone de Triticale (R2) cu fotorespiraţie redusă de 
la 2% până la 43% faţă de martor, cu indici ai productivităţii ce asigură formarea unor 
recolte de până la 11,9 t/ha. Aceste rezultate presupun o reconsiderare a viziunii privind 
eficientizarea metabolismului carbonului în procesul de fotosinteză la plantele de tip 
C3, precum şi o nouă posibilitate de a spori esenţial productivitatea şi rezistenţa acestor 
plante prin reconstrucţia plantelor pe căi biotehnologice.

N. Balaur (primul din dreapta), şeful Laboratorului Bioenergetică, în discuţie referitor 
la rezultatele experimentale cu discipoli şi tineri cercetători, 2013 

Concepţiile, ipotezele de lucru elaborate de m. cor. N. Balaur au fundamentat 
direcţiile de cercetare a laboratorului, în baza cărora au fost executate cu succes mai 
multe proiecte instituţionale, bilaterale şi internaţionale. 
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Rezultate impunătoare în domeniul studierii fiziologiei rezistenţei plantelor la 
factorii nefavorabili au obţinut cercetătorii Laboratorului Nutriţie Minerală şi Regim 
Hidric al Plantelor, coordonat de profesorul Anastasia Ştefârţă. În condiţii de stres 
hidric şi dezechilibrare minerală a formelor accesibile ale elementelor nutritive din sol 
s-a relevat acţiunea pozitivă a microelementelor. S-a constatat, că molib denul sporeşte 
intensitatea utilizării ionilor de nitraţi din fondul metabolic, menţine la un nivel mai 
înalt sinteza proteinelor, majorează conţinutul aminoacizilor liberi şi, prin urmare, 
intensifică proprietăţile de protecţie ale plantelor la secetă. S-a stabilit, că dozele 
optimale de Ni, Ti şi V, contribuie la sporirea conţinutului fracţiilor de proteină şi a 
aminoacizilor liberi în boabele de soia, stimularea activităţii enzimatice, acumularea 
biomasei, masei nodozităţilor, azotului amoniacal şi zaharurilor, sporirea conţinutului 
de clorofilă, reducerea nitraţilor în sol. 

Prin studiul fiziologiei rezistenţei plan telor şi metabolismului hidric au fost relevate 
particularităţi ale inducţiei proceselor de autoreglare a metabolismului hidric în condiţii 
nefavorabile, în funcţie de caracterul stres-factorului, viteza apariţiei şi evoluţiei stării de 
stres şi rezistenţa plantelor. Au fost elaborate procedee şi metode de estimare complexă 
ale rezistenţei plantelor la secetă, arşiţă, salinitate, de reglare exogenă a rezistenţei prin 
aplicarea substanţelor biologic active. 

Rezultatele cercetărilor în direcţia rezistenţei viţei de vie au permis stabilirea 
pragurilor critice ale stres-factorului hidrotermic şi însuşirilor reacţiilor de adaptare 
la condiţiile limită de umiditate. Au fost evidenţiate combinaţiile de condiţii 
pedoclimatice, care contribuie la realizarea mai deplină a potenţialului de rezistenţă 
la ger. Rezultatele acestor cercetări au permis clasificarea soiurilor de viţă de vie, 
omologate şi de perspectivă, conform gradului de rezistenţă la condiţiile de iernare, 
elaborarea principiilor şi recomandărilor de amplasare a soiurilor, luând în consideraţie 
particularităţile reacţiilor de adaptare la gradientul factorilor de creştere. 

Aprobarea experienţelor Laboratorului Nutriţie Minerală şi Regim Hidric al 
Plantelor la Comisia metodică (şef laborator A. Ştefârţă – prima din dreapta), 2014

În acest laborator se realizează cercetări la nivel molecular, celular, de organ şi 
organism vizând elucidarea mecanismelor asociate de adaptare a plantelor la secetă, 
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salinizare, deficit de elemente nutritive, şi regim termic nefavorabil, şi care asigură 
rezistenţa plantelor la aceste condiţii. S-a demonstrat, că cauza perturbării proceselor 
vitale şi afectării structurilor celulare ale plantelor în condiţii nefavorabile este formarea 
excesivă a speciilor reactive de oxigen, care condiţionează degradarea acizilor nucleici, 
proteinelor, lipidelor membranare, pigmenţilor asimilatori. Deshidratarea ţesuturilor 
în condiţii de secetă induce diminuarea activităţii enzimelor sistemului de protecţie 
antioxidativă. Prin studii experimentale ample s-a depistat, că aplicarea unor compuşi 
cu proprietăţi antioxidante sporeşte toleranţa plantelor la secetă prin eliminarea 
speciilor reactive de oxigen datorită majorării activităţii enzimelor antioxidante, 
conţinutului clorofilei, carotenoizilor, acidului ascorbic, etc. Aplicarea complexului 
de microelemente Microcom (elaborat în cadrul laboratorului) în combinaţie cu unele 
microorganisme modifică activitatea enzimelor în rizosferă şi în organele plantelor, 
condiţionează diminuarea procesului de denitrificare în sol, iar în condiţii de secetă 
asigură menţinerea activităţii enzimatice în frunze şi rădăcini la un nivel mai stabil. 
Efectul pozitiv al acestor inductori ai toleranţei se răsfrânge asupra creşterii, dezvoltării 
şi productivităţii plantelor. 

Pentru determinarea toleranţei la condiţiile nefavorabile a fost construit şi brevetat 
un aparat electronic pentru măsurarea rezistenţei electrice a ţesuturilor plantelor. 
Totodată sunt elaborate metode de testare a rezistenţei plantelor la secetă, răcire, arşiţă 
şi la acţiunea complexă a deshidratării şi răcirii; deshidratării şi arşiţei.

Cercetările ce vizează biochimia plantelor au fost iniţiate acum cca 65 ani, prin 
crearea în 1951 a grupului de biochimie din cadrul Laboratorului de Fiziologie şi 
Biochimie a Plantelor a Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a USSR. Studiile 
iniţiale au fost focusate asupra aprecierii biochimice a fructelor culturilor pomicole şi 
legumicole în funcţie de termenul de maturizare şi tehnologiile de cultivare, majorarea 
capacităţii şi termenilor de păstrare a lor. 

O nouă amploare a fost marcată prin crearea Centrului de Biotehnologii 
avansate, actualmente Laboratorul Biochimia Plantelor, coordonat de profesorul  
Alexandru Dascaliuc. 

Pentru prima dată a fost demonstrat că, la etapele interme diare de dezvoltare, 
seminţele imature de măr germinează fără a fi supuse procesului de stratificare. 
Pierderea ulterioară a acestei însuşiri este însoţită de acumularea proteinelor de rezervă, 
care pot servi ca factor de inhibare temporară al germi nării seminţelor. S-a evidenţiat, 
că blocarea capacităţii de germinare este un fenomen secundar, care apare în timpul 
dezvoltării seminţelor, odată cu diminuarea conţinu tului total al proteinelor, fiind 
identificaţi marcheri moleculari asociaţi acestor procese. 

În cadrul acestui laborator se elaborează metode de micropropagare şi conservare în 
cultura in vitro a unor specii de plante medicinale, ornamentale şi de cultură ce sunt pe 
cale de dispariţie sau multiplicarea cărora prin metode convenţionale este anevoioasă 
sau lentă. În prezent au fost elaborate metode de micropropagare a plantelor de Rhodiola 
rosea L., Orhideea spp., Gerbera L., Lavandula spp., Actinidia argura, etc. 

În scopul evaluării adaptabilităţii biosistemelor la factorii de stres sunt elaborate 
metode biochimice, biofizice şi moleculare ce asigură aprecierea reacţiilor în condiţii 
nefavorabile, estimarea impactului metaboliţilor secundari în reglarea stării funcţionale, 
precum şi biosinteza metaboliţilor secundari în condiţii in vitro. 
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Prof. A. Dascaliuc (primul din stânga) şi discipolii în discuţie cu membrii 
Comisiei metodice, 2014

Tehnicile culturii in vitro a plantelor au fost introduse şi utilizate atât în cercetările 
ştiinţifice, cât şi ca procedee de obţinere a substanţelor biologic active de provenienţă 
naturală. Una din lucrările actuale constă în studierea efectului reglatorului natural de 
creştere Reglalg (extract din alge) asupra proliferării celulare, acumulării biomasei 
calusului de Rhodiola rosea L., compoziţiei şi conţinutului metaboliţilor secundari, 
compuşi importanţi pentru medicină. Cercetările de laborator au asigurat elaborarea 
unor metode de testare a efectelor preparatului dat asupra organogenezei in vivo şi 
in vitro, creşterii şi dezvoltării sistemului radicular, sporirii proceselor biochimice 
de adaptare a plantelor faţă de factorii de stres biotic şi abiotic. Utilizând diferite 
metode a fost demonstrată eficacitatea acestuia în sporirea viabilităţii plantelor 
datorită tratării seminţelor înainte de semănat sau a plantelor pe vegetaţie. În condiţii 
de câmp a fost demonstrată posibilitatea diminuării lungimii epicotilului şi sporirii 
dezvoltării sistemului radicular la plantele de grâu şi triticale obţinute din seminţe 
tratate cu Reglalg. Datorită la aceasta nodul de înfrăţire se formează mai profund 
în sol, rădăcinile secundare pătrund mai adânc, iar plantele devin mai rezistente  
la gerurile iernii şi arşiţele verii. 

Un obiectiv aparte constituie evidenţierea surselor de substanţe biologic active 
(SBA) cu perspectivă de utilizare în agricultură, medicină. Această direcţie a fost iniţiată 
şi fundamentată de profesorul Pavel Chintea şi dezvoltată în Laboratorul Bioreglatori 
Naturali, actualmente coordonat de doctorul Raisa Ivanova. 

Pentru fortificarea plantelor de cultură faţă de factorii depresivi de mediu şi 
modularea reactivităţii la condiţiile extremale au fost obţinute cca 500 noi SBA 
naturale din clasa glicozidelor steroide, care sunt implementate cu succes în practică. 
Cinci compuşi, patru dintre care (Ecostim, Mestim, Moldstim, Pavstim) sunt înregistraţi 
pentru aplicare în agricultură, au utilizare ca regulatori de creştere şi dezvoltare, iar un 
preparat – Pacovirin – în medicină, în tratarea hepatitelor virale B, C, D, şi E.
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Fondatorul Laboratorului Bioreglatori Naturali P.Chintea (primul din dreapta)  
cu colegii, 2013

Ca surse de SBA sunt utilizate diferite specii de plante cultivate, precum şi 
reprezentanţi ai florei spontane, în special din familia Scrophulariaceae. Doar în ultimii 
ani au fost obţinute şi stabilite structurile chimice ale 8 glicozide steroidice din Veronica 
chamaedrys L., 3 glicozide iridoide din Verbascum densiflorum Bertol., 4 glicozide 
fenolice din Verbascum tapsiforme, 9 glicozide iridoide din Linaria genistifolia şi 
Scrophularia nodosa, precum şi extracte integrale din Juglans regia şi Polygonum 
sachalinense şi cercetată activitatea lor biologică. 

In condiţii de cultivare în câmp a plantelor legumicole (tomate, castraveţi, ceapă, 
morcov) şi medicinale (in obişnuit, pintenoagă, schinduf şi susan) a fost testată acţiunea 
stimulatoare a glicozidelor asupra germinării seminţelor şi creşterii embrionare, ceea ce 
asigură obţinerea unor plantaţii omogene şi uniforme, precum şi sporirea productivităţii 
şi îmbunătăţirii calităţii comerciale a producţiei finale. 

Cercetările de ultimă oră au ca scop selectarea polimerilor biodegradabili şi 
argumentarea metodelor de imobilizare a SBA pe polimeri de suport. Prin grefarea 
Tomatozidei pe copolimeri de N-vinilpirolidonă au fost obţinute diferite conjugate 
polimere şi testată activitatea biologică. O atenţie notabilă este acordată studiului 
influenţei extractelor integrale de SBA asupra proceselor de germinare a seminţelor. 

De o valoare majoră sunt considerate şi problemele asociate maturării şi păstrării 
fructelor, cercetări ce se realizează în Laboratorul Fiziologia Plantelor Pomicole şi 
Maturării Fructelor (şef laborator dr.hab. Nicolae Bujoreanu). Vectorul investigaţiilor 
a fost trasat la fondarea primelor laboratoare şi dezvoltat în continuare prin direcţiile 
aprobate în fiziologia şi biochimia plantelor.

Pentru evaluarea calităţii, capacităţii de păstrare, rezistenţei fructelor culturilor 
pomicole la bolile fungice, dereglările fiziologice şi deshidratării ţesuturilor sunt utilizate 
metodele fiziologice, patofiziologice, biochimice, anatomo-structurale şi tehnologice. 
Cercetările ce ţin de încetinirea proceselor de maturare-senescenţă şi menţinerea la un 
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nivel înalt al calităţilor organoleptice la fructe sunt efectuate prin aplicarea păstrării 
în atmosferă obişnuită, controlată şi îmbogăţită cu vaporii inhibitorilor de etilenă - 
„Fitomag”, „Fussyum” şi „Smart Fresh”.

Echipa Laboratorului Fiziologia Plantelor Pomicole şi Maturării Fructelor, şeful 
laboratorului N. Bujoreanu (primul din rândul din spate), 2015

În baza studiului particularităţilor anatomo-structurale ale ţesuturilor fructelor de 
măr (stratului cerifer, cuticulei, epidermei, hipodermei, mezocarpului), conţinutului 
acizilor titrabili şi celui ascorbic, glucidelor, polizaharidelor membranelor celulare, 
alcoolului etilic, acetaldehidei, etilenei, oxigenului, dioxidului de carbon, elementelor 
minerale, peroxidazei şi polifenoloxidazei au fost elaborate tehnologii de creştere a 
fructelor de măr pe baze ecologice: “Tehnologia formării direcţionate a fructelor 
destinate păstrării îndelungate”; “Sistemul de reducere a pierderilor, produse de 
dereglările funcţionale, agenţii patogeni de origine fungică şi perisabilitatea naturală 
în perioada postrecoltă”; „Tehnologia de cultivare a zmeurului pe baze ecologice” la 
baza cărora stau 24 brevete de invenţie.

REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI PLANTELOR
 Necesitatea efectuării cercetărilor în domeniul protecţiei plantelor este determinată 

de pierderile producţiei agricole cauzate de activitatea organismelor dăunătoare, care 
constituie circa 25-30 %, iar uneori depăşesc 50-60 % sau compromit total recoltele 
culturilor agricole. Obţinerea recoltelor potenţiale la soiurile moderne de culturi agricole 
devine imposibilă, iar folosirea mijloacelor şi metodelor eficiente de protecţie a plantelor 
devine un imperativ al timpului. Subaprecierea acestei probleme în fitotehnie provoacă 
nu numai pierderi directe de roadă, dar şi, indirect, scăderea bruscă a eficienţei tuturor 
investiţiilor de resurse materiale şi umane. Aceasta a necesitat permanent efectuarea 
cercetărilor ştiinţifice profunde a relaţiilor dintre plantele de cultură şi organismele 
dăunătoare, în scopul elaborării metodelor de combatere a lor.

 În istoria dezvoltării protecţiei plantelor în Republica Moldova pot fi evidenţiate 
următoarele etape: 

Activitatea entuziaştilor individuali şi a grupurilor de creaţie (1884 - 1945);1. 
Organizarea serviciului de protecţie şi carantină fitosanitară (1945 - 1961);2. 
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Perfecţionarea serviciului de stat pentru protecţia plantelor (1961 - 1969); 3. 
Elaborarea metodelor alternative de protecţie a plantelor (1969 - 1992);4. 
Implementarea sistemelor de protecţie integrată a plantelor (1992 – 2006);5. 
Perfecţionarea sistemelor de protecţie a plantelor şi implementarea agriculturii 6. 
ecologice (2006 – prezent).

 Iniţierea cercetărilor în domeniul protecţiei plantelor în Moldova, determinată de 
necesităţile studierii cauzelor pierderilor de recoltă a culturilor agricole, se înregistrează 
odată cu activitatea unor savanţi cu renume încă din secolul XIX. Sunt bine cunoscute 
studiile entomologice şi microbiologice ale ilustrului savant I.I.Mecinicov şi ale elevului 
său I.M.Crasilşcic. La începutul sec. XX un grup de entuziaşti ai Societăţii Basarabene 
a Naturaliştilor au fondat Staţiunea Bioentomologică din Chişinău. Chiar şi modestele 
rezultate înregistrate de această staţiune permiteau determinarea cauzelor şi elaborarea 
unor metode simple de combatere a organismelor dăunătoare.

După schimbarea regimului politic în Basarabia din 1918, cercetarea 
entomofaunistică a continuat, inclusiv a  colecţionarilor E.E. Miller  şi  N.N. Zubovschi, 
ultimul rămânând să reprezinte muzeul cu denumirea nouă de Muzeul Naţional de 
Istorie a Naturii. Rezultatele obţinute au fost publicate în volumele periodice ale 
Buletinului Muzeului Naţional de Istorie Naturală (1926-1938) şi din acest moment 
din echipa lor face parte un nou colaborator – Alexandru Ruşcinschi, care a colaborat 
nu numai cu E. Miller şi N. Zubovschi, dar şi cu alţi entomologi din ţară, inclusiv 
cercetătorii de la Facultatea de Ştiinţe din Cernăuţi, profesorii din Hotin şi Tecuci,  
precum şi entomologii  de la Muzeul din Sibiu.

Lipsa serviciului specializat de protecţie a plantelor condiţiona pierderi colosale 
de recoltă în fiecare an, îndeosebi în anii cu dezvoltare epifitotică a agenţilor patogeni 
şi cu invazii masive a dăunătorilor. Începând cu anul 1948 a fost prevăzută în 
gospodăriile agricole mari unitatea de organizator pentru protecţia plantelor, iar din 
1951 în statele de personal al staţiunilor de maşini şi tractoare a fost inclusă unitatea de 
agronom-entomolog. La această etapă au fost iniţiate cercetări în domeniul carantinei 
fitosanitare, care au stat la baza dezvoltării serviciului de protecţie a plantelor, ce avea 
loc în paralel cu perfecţionarea procesului didactic orientat spre pregătirea cadrelor  
în protecţia plantelor. 

În decembrie 1944 în Moldova este delegat ilustrul savant D.D.Verderevschi, care în 
1948 deschide catedra de protecţie a plantelor a Institutului Agricol din Chişinău, unde 
au fost pregătiţi mulţi specialişti protecţionişti care şi-au demonstrat arta pedagogică şi 
capacităţile în activitatea ştiinţifică, şi au fost recunoscuţi în acest domeniu.

 Centralizarea serviciului de stat pentru protecţia plantelor şi aprofundarea 
cercetărilor din acest domeniu începe odată cu fondarea în luna martie 1945 a Staţiunii 
de Protecţie a Plantelor din Republica Moldova. Colectivul Staţiunii condus iniţial de 
membrul corespondent al AŞM, profesorul D.D.Verderevschii, după care au urmat 
T.N.Polevoi, L.N.Zoţenco, M.A.Gontarenco, V.I.Krivcenko, care, făcându-şi cu cinste 
datoria faţă de cauza generală a protecţiei plantelor, au rămas în istoria acestui domeniu 
important al ştiinţei. 

Ulterior, Staţiunea de Protecţie a Plantelor a fost transformată în Filiala din Moldova 
a Institutului de Protecţie a Plantelor (1962), în baza căreia în 1966 a fost fondat 
Institutul de Protecţie a Plantelor din Sud-vestul URSS, care a continuat activitatea 
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privind determinarea stării fitosanitare a culturilor agricole şi elaborarea procedeelor 
tehnologice de combatere, îndeosebi chimică, a organismelor dăunătoare.

În lumina rezultatelor înregistrate privind impactul pesticidelor asupra lumii vii şi 
în scopul elaborării metodelor alternative celor chimice de combatere a organismelor 
dăunătoare, la 29 octombrie 1969, la Chişinău, a fost fondat Institutul Unional de 
Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Metodelor Biologice de Protecţie a Plantelor.  
Din acest moment începe istoria propriu-zisă a institutului în fruntea căruia consecutiv 
s-au aflat: doctorul V.Şapa (1966-1975), academicianul I.Popuşoi (1975-1979, 1992-
1997, 2003-2006), doctorul N.Filipov (1979-1991), doctorul N.Popov (1991-1992), 
doctorul habilitat V.Voineac (1997-1999), doctorul I.Lazari (1999-2000), doctorul 
I.Boubătrân (2000-2001), doctorul habilitat L.Voloşciuc (2001-2002, 2006-2013), 
 doctorul M.Batcu (2002-2003).

Atunci când prin anii 50 deja fuseseră înregistrate primele efecte negative ale 
chimizării în agricultură şi când nu erau clare urmările îndelungate ale aplicării, foarte 
des iraţionale, a pesticidelor, era clar că se cere fondarea unei instituţii, chemate să 
cerceteze profund aceste fenomene şi să se elaboreze metode alternative de protecţie 
a plantelor. Făcând o retrospectivă a dezvoltării institutului, luând în consideraţie 
realizările principale şi modul de aplicare a lor, devine clar că aceasta a fost o perioadă 
de activitate intensă şi de soluţionare a diferitor probleme deosebit de dificile. Republica 
Moldova – recunoscută cândva de către toţi ca o livadă în floare cu câmpii mănoase şi 
oameni harnici – înregistra o intensitate deosebită şi succese remarcabile în agricultură. 
Paralel cu aceasta, în Moldova deja erau evidente efectele negative ale chimizării. 
Menţionăm, că aceasta a fost o demonstraţie a înţelepciunii organelor de decizie, 
deoarece se cereau căi şi metode noi în domeniul protecţiei plantelor. 

Odată cu aplicarea iraţională şi abuzivă a pesticidelor, pe fundalul cazurilor 
frecvente de acţiune toxică a mijloacelor chimice asupra organismelor benefice, în lume 
au fost întreprinse acţiuni îndreptate spre elaborarea metodelor alternative de protecţie 
a plantelor. S-au început cercetările asupra elaborării şi aplicării metodelor biologice de 
protecţie a plantelor. Ca răspuns la aceste încercări şi în scopul stopării crizei ecologice, 
care lua amploare în agricultură, în toamna anului 1969, în R. Moldova, la Chişinău a 
fost fondat cel de al doilea din lume Institut de metode biologice de protecţie a plantelor. 
S-a început istoria contemporană a Institutului. Ulterior, în 1992, după obţinerea 
suveranităţii Republicii Moldova, Institutul a devenit parte componentă a Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, transformându-se într-un centru important de cercetări în acest 
domeniu a ştiinţei contemporane.

 Pe parcursul ultimilor ani, în Institut şi în alte instituţii de profil, au fost studiate un 
şir de probleme printre care pot fi enumerate: componenţa specifică şi particularităţile 
ecologice ale entomofagilor, speciilor principale de dăunători la culturile de câmp; a 
fost creată o colecţie de artropode răpitoare şi parazite (circa 10000 de specii, dintre 
care 200 sunt noi pentru ştiinţă); alcătuite registre şi determinatoare; elaborate procedee 
pentru păstrarea, înmulţirea şi activizarea lor; determinate pragurile de pagubă 
economică şi elaborate metode de prognozare a dezvoltării speciilor principale de 
organisme dăunătoare.

Au fost elaborate tehnologii de producere a multor entomofagi, care se aplică în 
protecţia culturilor de seră şi câmp deschis, fitofagi pentru producerea entomofagilor, 
feromonilor şi preparatelor microbiene.
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Din mai mult de 500 de suşe de microorganisme studiate au fost selectate cele de 
perspectivă în combaterea dăunătorilor, bolilor şi buruienilor şi pe baza lor au fost 
elaborate 6 preparate virale, 6 micotice şi 2 bacteriene, care se aplicau pe larg, iar 
unele mai continuă să se aplice şi acum în combaterea dăunătorilor şi bolilor la speciile 
principale de culturi agricole. 

 Au fost identificaţi şi sintetizaţi feromonii sexuali a 16 specii de insecte dăunătoare, 
elaborate scheme de sinteză originală a feromonilor la 72 de specii şi tehnologia de 
folosire a lor pentru monitorizarea, capturarea în masă, sterilizarea şi dezorientarea 
insectelor dăunătoare.

 Au fost puse bazele teoretice de elaborare şi propuse procedee tehnologice pentru 
sistemele de protecţie integrată a plantelor de cultură şi silvice. Pe parcursul activităţii a 
32 ani colaboratorii institutului au efectuat diverse cercetări, care au constituit meritele 
nu numai a cercetătorilor din republica noastră, dar şi a celor din tot spaţiul ex-socialist. 
Dintre realizările practice principale ale colectivului pot fi enumerate:

- Elaborarea şi recomandarea pentru aplicare a diverselor procedee tehnologice 
îndreptate la ridicarea considerabilă a calităţii trihogramei produse la laboratoarele 
biologice şi de stabilizare a eficienţei ei în condiţii de câmp;

- Elaborarea şi implementarea pe scară largă a tehnologiilor de producere în masă 
şi de aplicare a paraziţilor, prădătorilor şi a preparatelor biologice pentru combaterea 
dăunătorilor şi patogenilor culturilor legumicole şi decorative în sere; 

- Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a unor preparate virotice: 
Virin-ABB-3, Virin-HS, Virin-OS, Virin-KS, Virin-NŞ, Virin-LS în combaterea 
lepidopterelor dăunătoare;

- Izolarea şi identificarea ciupercilor-hiperparazite şi antagoniste pentru obţinerea 
pe baza lor a preparatelor biologice: verticilin, trichodermin, nematofagin, precum şi 
elaborarea tehnologiilor de aplicare a lor în protecţia plantelor;

- Extragerea şi identificarea feromonilor sexuali a unui şir de specii deosebit de 
importante de insecte dăunătoare, efectuarea sintezei feromonilor a peste 70 de specii 
de dăunători. Au fost elaborate şi se perfecţionează permanent tehnologiile de aplicare 
a feromonilor pentru capturarea şi supravegherea dăunătorilor la culturile pomicole, 
la viţa-de-vie, bumbac, porumb, la culturile legumicole şi altele, precum şi pentru 
depistarea focarelor de dăunători de carantină;

- Monitorizarea cu feromoni, pronosticarea şi semnalizarea dezvoltării bolilor şi 
dăunătorilor, prin substituirea pesticidelor cu preparate biologice şi prin activitatea 
entomofagilor naturali; au fost elaborate şi acceptate pentru aplicarea largă în Moldova 
recomandări privitor la reducerea considerabilă a volumelor de utilizare a mijloacelor 
chimice în plantaţiile cu pomi fructiferi si viţa-de-vie. 

Schimbările social-politice, care au intervenit în activitatea statului format recent, 
precum şi modificările care au parvenit în urma reformei teritorial-administrative din 
Republica Moldova pe fundalul înrăutăţirii stării fitosanitare generale, au condiţionat 
necesitatea  restructurării serviciului  de protecţie a plantelor. Anume aceasta a  
determinat faptul,  că  în  conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr.606 din  
28.06.1998 Institutul a fost resubordonat Ministerului Agriculturii şi Industriei 
Prelucrătoare. În faţa institutului au fost puse noi sarcini, orientate nu numai la 
elaborarea metodelor de combatere a organismelor dăunătoare, dar şi de implementare 
a sistemelor de protecţie integrată a plantelor de cultură.
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În ultimii ani, pe fundalul lipsei acţiunilor în domeniul protecţiei plantelor sau 
a măsurilor nereuşite înregistrate în activitatea serviciului de protecţie şi din cauza 
condiţiilor climatice nefavorabile, s-a mărit considerabil gradul de dăunare şi 
densitatea diverselor specii de dăunători şi agenţi patogeni ai plantelor de cultură, ca 
de exemplu, sfredelitorul-porumbului, omizii-păroase-a-dudului, viermelui-merelor, 
tortricidelor. Se înregistrează o creştere bruscă a daunelor cauzate de acarieni şi afide 
în livezi, la culturile legumicole şi de câmp. Infectarea boabelor de mazăre de către 
gărgăriţa-mazării face problematică cultivarea acestei culturi preţioase. Se lărgeşte 
permanent arealul răspândirii bolilor micotice, bacteriene şi virale la toate grupele 
de culturi agricole. Sporesc suprafeţele de floarea-soarelui atacate de phomopsis.  
Creşte pericolul invaziei lăcustelor.

O situaţie destul de alarmantă s-a înregistrat odată cu răspândirea şi ravagiile cauzate 
de către obiectele de carantină. Se măresc suprafeţele de culturi pomicole infectate 
de păduchele-de-San-Jose, ceea ce poate să condiţioneze peste câţiva ani deteriorarea 
serioasă sau chiar dispariţia multor suprafeţe pomicole. La culturile pomicole tot 
mai frecvent se înregistrează arsura bacteriană, iar unele specii de buruieni capătă o 
răspândire largă. Toate acestea au loc pe fundalul unei răspândiri active a bolilor la 
culturile pomicole, viţa de vie, culturile de câmp şi tehnice. 

Cauzele unei astfel de stări fitosanitare, după o analiză ştiinţifică amplă efectuată de 
savanţii noştri, sunt următoarele:

 - a fost deteriorat puternic unul din cele mai înaintate servicii de protecţie a 
plantelor din fostele republici ale ex-U.R.S.S. Au fost înregistrate schimbări negative în 
Serviciul de Stat în domeniul Protecţiei Plantelor, se simte neglijenţa faţă de măsurile 
de protecţie a plantelor pe teren. Această situaţie a apărut în rezultatul imperfecţiunii  
cadrului legislativ respectiv şi incertitudinilor înregistrate în promovarea reformelor.

- s-a micşorat brusc volumul şi asortimentul pesticidelor procurate, ceea ce 
a condiţionat practic lipsa completă a mijloacelor de combatere a unor dăunători 
periculoşi. La necesitatea anuală de pesticide în valoare de 40-45 ml $, Republica 
Moldova importa anual pesticide în sumă de 9-10 ml $, iar în anul curent acest indice 
a constituit doar 1ml $. În 1999 plantaţiile viticole au fost tratate în mediu de 1,5 ori, 
iar cele pomicole şi mai puţin - de 1,1ori. Folosirea setului redus şi fără de alternare 
de piretroizi duce la căpătarea unor forme rezistente a dăunătorilor şi patogenilor, în 
special la Viermele-merelor şi Gândacul-din-Colorado. Pretutindeni a fost înregistrată 
rezistenţa acestor dăunători la piretroizi; 

- nerespectarea regulamentelor de transportare, achiziţionare, păstrare şi aplicare a 
pesticidelor. Serviciul ecologic şi de protecţie a plantelor a fixat numeroase cazuri de 
diferite încălcări; 

- micşorarea bruscă a volumului de folosire a mijloacelor biologice. Din 14 
laboratoare din republică numai 3 mai continuă să producă mijloace biologice în 
cantităţi neesenţiale;

- lipsa utilajului modern pentru aplicarea pesticidelor şi incapacitatea proprietarilor 
agricoli de a-şi onora obligaţiile contractuale.

Toate acestea ne demonstrează că savanţii cunosc starea reală a lucrurilor, 
elaborează metode de protecţie şi ne demonstrează, cu lux de amănunte, că protecţia 
plantelor reprezintă o verigă tehnologică deosebit de importantă în hărţile tehnologice 
de obţinere a producţiei fitotehnice şi că atitudinea faţă de ea trebuie să fie deosebită. 
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În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1326 din 14 
decembrie 2005 şi nr. 168 din 14. 02.2006 institutul este resubordonat Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei cu denumirea de Institutul de Protecţie a Plantelor şi 
Agricultură Ecologică,  efectuând cercetări în domeniul elaborării şi aplicării 
tehnologiilor prietenoase mediului de protecţie a plantelor şi de implementare a 
agriculturii ecologice. Au fost înregistrate succese remarcabile în următoarele direcţii  
ale protecţiei plantelor:

I. Carantina externă şi carantina internă. 
În ultimii ani, în Republica Moldova, a apărut o serie de boli ale plantelor agricole, 

de diferită etiologie, care au fost introduse din străinătate pe diferite căi. Ele provoacă 
daune enorme fitotehniei. Sunt necesare cercetări ale obiectelor de carantină – agenţi 
patogeni şi dăunători noi, periculoşi pentru culturile agricole, pentru a opri pătrunderea 
lor în ţară şi a lichida focarele primare de răspândire. Noi ne exprimăm încrederea că 
savanţii şi specialiştii noştri vor elabora metode şi procedee de depistare şi stopare a 
răspândirii organismelor dăunătoare de carantină şi vor asigura în aşa fel securitatea 
fitosanitară a meleagurilor noastre mănoase.

II. Fitopatologia – Având în vedere, că evoluţia parazitismului în natură merge 
pe spirală, numărul de agenţi patogeni de etiologie criptogamică, bacteriană, virotică 
şi micoplasmică creşte, cei existenţi îşi măresc virulenţa, apar rase noi şi mutanţi mai 
rezistenţi atât la condiţiile mediului, cât şi la produsele aplicate în combaterea lor. 
Aceşti patogeni trebuie să fie cercetaţi pentru a elabora sisteme de protecţie având în 
vedere patogenitatea şi virulenţa lor. 

 III. Entomologia, acarologia şi nematodologia - Majoritatea dăunătorilor plantelor 
agricole fac parte din insecte, acarieni şi nematozi dintre care cele mai frecvente 
sunt insectele. Aceste grupe de organisme pot fi cercetate ca dăunători direcţi şi ca 
vectori ale anumitor boli, în special de etiologie virotică şi micoplasmică. Afară de 
aceasta, există insecte şi acarieni folositori (entomofagi, acarieni răpitori şi diferite 
grupe de paraziţi), care pot fi cercetate în cadrul elaborării metodelor biologice  
de protecţie a plantelor. 

 IV. Pronosticul dezvoltării şi răspândirii bolilor şi a dăunătorilor la culturile 
agricole în Moldova - Unul din momentele cele mai principale în organizarea serviciului 
pentru protecţia plantelor în republică este elaborarea algoritmilor şi programelor 
de prognozare a dezvoltării organismelor dăunătoare, pe baza datelor ştiinţifice 
acumulate în decursul multor ani. Deosebit de actuală este aplicarea sistemelor 
automatizate de pronosticare a stării fitosanitare şi de suport a deciziilor privitor la  
metodele de combatere.

V. Imunitatea plantelor agricole la boli şi dăunători - Una dintre cele mai eficiente 
metode biologice de combatere a organismelor nocive este folosirea imunităţii naturale 
a plantelor. Aceasta se reduce la elaborarea metodelor pentru determinarea gradului 
de rezistenţă a soiului concret şi la elaborarea soiurilor rezistente ale diferitor culturi 
la agenţii patogeni. Această metodă de protecţie nu este folosită pe deplin în Moldova 
şi este necesar de a fi introdusă în tematica institutelor care fac cercetări în domeniul 
protecţiei plantelor.

VI. Metodele agrotehnice - O mare parte din operaţiile agrotehnice, îndreptate la 
combaterea buruienilor, afânarea solului, schimbarea microclimei în vederea creării 
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condiţiilor nefavorabile pentru dezvoltarea agenţilor patogeni pot fi folosite ca 
metode indirecte, însă eficiente în protecţia plantelor. Se cer investigaţii în vederea 
îmbinării acestora cu alte metode în cadrul sistemelor de protecţie integrată a plantelor. 
Agricultorii noştri întotdeauna au demonstrat că cunosc şi pot aplica cele mai eficiente 
procedee agrotehnice de protecţie a plantelor, dar trebuie de recunoscut, că actualmente 
aceste măsuri sunt neglijate sau se aplică insuficient.

VII. Protecţia biologică - Metodele de protecţie biologică a plantelor agricole, 
nu şi-au realizat potenţialul enorm, deoarece sunt foarte complicate, şi în majoritatea 
cazurilor trebuie să fie integrate cu alte metode. Ele necesită cunoştinţe suplimentare 
din partea specialiştilor din domeniul protecţiei plantelor, ceea ce determină faptul că 
unii agronomi preferă metodele chimice de protecţie. 

Rămân actuale cercetările în vederea perfecţionării metodelor biologice, care pot 
fi realizate prin: 

a) elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a feromonilor; 
b) aplicarea entomo-acarifagilor şi a paraziţilor;
c) elaborarea şi aplicarea produselor biologice (obţinute în baza virusurilor, 

bacteriilor şi ciupercilor).
d) evidenţierea entomo-acarifagilor şi a paraziţilor noi, pentru a fi implicaţi în 

protecţia biologică.
Realizările înregistrate de savanţii şi specialiştii noştri în domeniul aplicării 

metodelor biologice de protecţie a plantelor au constituit dintotdeauna obiect de 
mândrie pentru noi, dar nu e clar de ce aceste procedee ecologice aproape că nu se 
utilizează actualmente. Care sunt modalităţile de introducere a acestor metode în 
sistemele de obţinere a producţiei ecologice, care este atât de solicitată ultimii ani în 
ţările cu economia avansată?

VIII. Pragurile economice de daună pot fi calculate pe baza datelor ştiinţifice 
obţinute pe parcursul multor ani, având în vedere biologia organismelor dăunătoare, 
dauna potenţială pe care o provoacă la culturile agricole concrete, costul acestei daune 
şi costul protecţiei aplicate, luând în consideraţie preţurile recoltei şi a produselor 
chimice ori biologice. Protecţia efectuată, conform pragurilor economice de daună 
ne dă posibilitatea să reducem cantitatea de pesticide la unitate de suprafaţă ocupată 
de culturile agricole respective. În afară de aceasta, pragurile economice de daună, 
calculate corect, ne dau posibilitatea să aplicăm produsele chimice parţial, ceea ce 
prevede păstrarea şi dezvoltarea speciilor de paraziţi, entomo- şi acarifagi.

IX. Protecţia chimică, cu toate neajunsurile ei, actualmente joacă rolul principal 
în combaterea agenţilor patogeni şi a dăunătorilor la majoritatea plantelor agricole. 
Este foarte greu să ne imaginăm, că într-un viitor apropiat vom putea să ne dezicem 
de pesticide. Suntem convinşi, că republica nu se poate mărgini numai la atestarea 
produselor chimice propuse de firmele străine, dar trebuie să aibă şi un program de 
cercetări ştiinţifice în acest domeniu, cu scopul de a elabora anumite produse speciale 
pentru protecţia plantelor. Care este cauza apariţiei rezistenţei dăunătorilor la pesticide 
şi cum poate fi evitată ?

X. Protecţia integrată - reprezintă un sistem complex de protecţie contra agenţilor 
patogeni şi a dăunătorilor în care se includ toate metodele principale existente 
şi, în primul rând, cele agrotehnice, genetice, biologice, luând în consideraţie 



42

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

pragurile economice de daună, starea fitosanitară, pronosticul şi, aplicând, dacă este 
necesar, produse chimice cu toxicitate redusă. Deja pe parcursul mai multor ani se 
vorbeşte mult despre posibilităţile protecţiei integrate, dar noi şi agricultorii nu 
văd şi nu cunosc procedeele tehnologice şi, bineînţeles, realizările acestor sisteme  
de protecţie a plantelor. 

În lumina reformelor promovate de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică şi în conformitate cu Hotărârea Guvernului RM Nr.270 din 18.04.2013, 
institutul a fost reorganizat prin contopirea cu Institutul de Genetică şi Fiziologie a 
Plantelor al AŞM şi crearea unei noi entităţi juridice-Institutul de Genetică, Fiziologie 
şi Protecţie a Plantelor în cadrul Secţiei de Ştiinţe ale Naturii şi Exacte al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei. Conducător al Centrului de Protecţie a Plantelor din cadrul 
institutului a devenit doctorul habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, 
Domnul Vladimir Todiraş.

Odată cu marcarea jubileului de 70 de ani de la fondarea instituţiilor academice, 
priorităţile de cercetare ale institutului pe parcursul ultimilor ani au fost orientate spre 
elucidarea problemelor fundamentale şi aplicative, cum ar fi: componenţa specifică 
şi particularităţile biologice şi ecologice ale entomofagilor, speciilor principale de 
dăunători la culturile de câmp; crearea colecţiei de artropode răpitoare şi parazite, 
alcătuirea registrelor şi determinatoarelor, elaborarea procedeelor pentru păstrarea, 
înmulţirea şi activizarea lor, concretizarea pragurilor de daună economică şi elaborarea 
metodelor de prognozare a dezvoltării speciilor principale de organisme dăunătoare.

Laboratorul de Fitopatologie şi Biotehnologie (şef lab. Leonid Voloşciuc 
profesor)  a demonstrat că coevoluţia îndelungată a plantelor de cultură şi a organismelor 
dăunătoare a favorizat sporirea competitivităţii organismelor dăunătoare, ceea ce se 
manifestă prin prezenţa indicilor superiori ai acestora atât în condiţiile optimizării, cât 
şi înrăutăţirii factorilor, ce determină funcţionarea normală a lor.

Schimbarea climei de la starea uscată-subumedă la clima semiaridă a condiţionat 
sporirea vitezei de dezvoltare, a numărului de generaţii şi a gradului de utilizare a 
factorilor mediului înconjurător, precum şi a gradului de dăunare a organismelor care 
aduc pagubă. Impactul schimbării climei se manifestă atât în anii cu precipitaţii minime, 
cât şi în anii cu precipitaţii considerabile. 

Reducerea vulnerabilităţii ecosistemelor naturale şi a celor antropizate şi sporirea 
adaptabilităţii acestora necesită efectuarea cercetărilor suplimentare în ceea ce 
priveşte elaborarea sistemelor ecologice de protecţie a plantelor bazate pe utilizarea 
mecanismelor naturale de reglare a densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare, 
printre care un loc deosebit revine metodelor biologice de protecţie a plantelor şi 
preparatelor baculovirale. 

Au fost determinate particularităţile biologice a 3 suşe de bacterii sporifere, 
stabilind capacităţile lor de a reduce dezvoltarea agentului patogen al Podosphera 
leucotriha. Au fost stabilite condiţiile de sedimentare a culturii sporifere, evidenţiind 
fracţia polipeptidică, care manifestă proprietăţi fungicidice. 

S-a demonstrat efectul de protecţie a bacteriilor antagoniste şi a preparatelor 
înregistrate pentru combaterea agenţilor patogeni ai alternariozei, septoriozei şi 
fitoftorozei. 22 izolate de bacterii sporifere manifestă acţiune fungicidă asupra agenţilor 
patogeni ai alternariozei, asigurând indici ce depăşesc etalonul biologic şi chimic şi 
înregistrând stimularea creşterii şi dezvoltării culturii-gazdă. 
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A fost demonstrată acţiunea preparatului Paurin, Rizoplan şi a unor suşe de 
microorganisme azotfixatoare, utile în combaterea agenţilor patogeni şi sporirea 
productivităţii culturilor legumicole şi pomicole, pentru a extinde sfera de utilizare a 
lor. Amestecul izolatelor în raporturi echivalente stimulează dezvoltarea cartofului şi 
reduce atacul putregaiurilor radiculare, fără a ceda preparatului Prestij. 

S-a stabilit acţiunea Azotobacter chroococcum şi Rhizobium radiobacter, precum 
şi a combinaţiilor lor cu bacteriile din genul Pseudomonas care sporesc germinarea 
castraveţilor, ardeiului şi contribuie la dezvoltarea sistemului radicular. A fost 
demonstrat impactul sinergist al bacteriilor Azotobacter chroococcum сu preparatul 
Microcom, care manifestă acţiune poli-funcţională asupra ciorchinilor şi sporirii 
conţinutului de glucide. 

Izolând, identificând şi determinând particularităţile biologice ale diferitelor 
microorganisme utile (virusuri, bacterii şi ciuperci microscopice), au fost elaborate 
procedee tehnologice originale de producere, aplicare şi prezentate pentru omologare 
unele preparate biologice eficiente în combaterea organismelor dăunătoare. 
Acestea au fost înaintate pentru înregistrare sau extinderea sferei de aplicare de 
către Consiliul Republican Interdepartamental pentru Aprobarea Produselor de Uz  
Fitosanitar şi a Fertilizanţilor.

Preparatul baculoviral Virin-HSP a fost elaborat pentru combaterea buhei 
fructificaţiilor, care pe parcursul ultimilor ani înregistrează atât extinderea arealului de 
răspândire, cât şi spectrul culturilor atacate. Preparatul este constituit în baza virusului 
poliedrozei nucleare cu un grad înalt de specificitate asupra insectei-gazdă şi are titrul de 
6 mlrd poliedre/g sub formă de pastă. In condiţiile Republicii Moldova este recomandat 
pentru combaterea buhelor fructificaţiilor la tomate, ardei, porumb zaharat ş.a.  
Norma de consum - 0,2 kg/ha.

Paurin - bactericid de contact, obţinut în baza bacteriei Pseudomonas fluorescens 
BKM CP 330 D preconizat pentru combaterea agentului patogen Agrobacterium 
tumefaciens Sm.fnd Town. la culturile pomicole şi viţa de vie, precum şi putregaiurile 
radiculare la culturile legumicole, soia şi cartof.

Trichodermin Th-7F SC - fungicid constituit în baza - Trichoderma harzianum, 
tulpina Th-7F (CNMN-FD-16) preconizat pentru combaterea agenţilor patogeni la 
culturile legumicole, decorative şi viţa de vie.

Trichodermin SC propus în calitate de fungicid lichid constituit în baza 
Trichoderma lignorum, tulpina M-10 preconizat pentru combaterea agenţilor patogeni 
la floarea soarelui, soia, viţa de vie, asigurând eficacitatea biologică, economică  
şi ecologică înaltă.

Gliocladin SC - fungicid obţinut în baza substanţei active a Trichoderma virens, 
preconizat pentru combaterea putregaiului alb la floarea soarelui (Sclerotinia 
sclerotiorum), soia, viţa-de-vie.

Valoarea mijloacelor microbiologice de protecţie, elaborate de savanţii institutului, 
nu constă doar în efectele biologice, ecologice şi economice considerabile, dar şi în 
posibilitatea includerii lor în sistemele de agricultură convenţională şi ecologică.

Laboratorul Entomologie şi Biocenologie (şef lab. Batco Mihail, doctor în ştiinţe 
biologie) a evaluat spectrul de specii de acarienii prădători şi insectele acarifage la măr 
protejat tradiţional: Zetzelia mali, Ambyseius andersoni şi Metaseiulus occidentalis, 
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Scolothrips longicornis a activat în coloniile de Tetranychus urticae. S-au obţinut  
3 gazde de laborator pentru Neoseiulus californicus. 

A fost evaluată eficienţa mijloacelor biologice (capturarea în masă a masculilor cu 
capcanele feromonale, lansarea entomofagului Trichogramma, la stadia de ou, tratarea 
la stadia de larvă cu inhibitori de sinteză a chitinei Dimilin şi Lufox, aplicarea brâielor 
de capturare a larvelor de vârsta a 5-a), în sistemul ecologic de protecţie a merelor 
contra Cydia pomonella.

S-a determinat sensibilitatea populaţiilor viermelui merelor faţă de insecticide 
din clasa regulatorilor de creştere şi de dezvoltare a acestora. În premieră s-au obţinut 
rezultate despre formarea rezistenţei către insectoacaricide la speciile acarifage în 
condiţiile chimizării îndelungate. Au fost stabiliţi indicii toxicologici pentru acarianul 
comun şi afide faţă de produsele din clasa avermectini-aversectini C (Actofit).

S-au determinat valorile DL50 ale preparatelor Diflubenzuron (Dimilin 25WP) şi 
Teflubenzuron (Nomolt,150 SC) pentru două populaţii de C. pomonella.

Au fost elaborate „Indicaţii metodice de determinare a acarifaunei dăunătoare şi 
utile la măr” şi „Indicaţii metodice de determinare a speciilor de acarieni prădători din 
fam. Phytoseiidae la cultura mărului”.

A fost elaborată tehnologia ecologică de protecţie a culturii mărului contra 
viermelui merelor. Metoda a fost aprobată cu succes la populaţiile dăunătorului 
în două livezi de măr (cu vârsta de peste 20 ani şi densitatea înaltă a populaţiei  
viermelui merelor).

Laboratorul Prognoze şi Analize Fitosanitare (şef lab. Todiraş Vladimir, doctor 
habilitat în ştiinţe biologie) a demonstrat că pronosticul organismelor dăunătoare 
specific pentru locul dat a fost creat prin transformarea datelor meteo de scară medie 
la o scară spaţială mai largă prin interpolarea pronosticului spaţial, extrapolarea 
datelor utilizând modele teoretice şi atmosferice, prin ajustarea datelor extrapolate şi 
a modelului digital al reliefului. Sistemul de suport al deciziilor a fost folosit pentru a 
alege alternative efective, în scopul majorării profitului şi reducerii impactului asupra 
mediului ambiant. Este propusă o nouă metodă de integrare a funcţiei de dezirabilitate 
cu funcţiile de apartenenţă în sistemele bazate pe logica fuzzy, ce permite soluţionarea 
problemelor de clasificare, sortare şi optimizare. În multe cazuri modelele prezintă o 
relaţie neliniară între intrări şi ieşiri. Integrarea funcţiei de dezirabilitate cu funcţiile 
de apartenenţă permite rezolvarea celor mai frecvente probleme: clasificare, alegere, 
sortare. În programul OptimClass este pusă în aplicare o metodă de optimizare bazată 
pe conceptul de punct ideal. Scopul final al analizei este de a îmbunătăţi procesul 
decizional prin combinarea unui set de criterii pentru a obţine o funcţie comună, 
care este baza pentru decizia finală în conformitate cu obiectivele specifice. La baza 
deciziilor stau clase de decizie (clase predefinite de performanţă, satisfacţie, utilitate, 
dezirabilitate, optimalitate, eficienţă, în funcţie de domeniul de utilizare). 

Au fost selectaţi indicatorii de bază pentru modelele de prognoză a bolilor – 
mana, făinarea şi dăunătorilor (viermele merelor şi viespea cu ferestrău). Modelele de 
dezvoltare a organismelor nocive au fost integrate în SIG pentru elaborarea hărţilor 
finale de răspândire. În acest scop a fost utilizat programul de calculator BioClass. A 
fost elaborat un sistem computerizat de prognoză fenologică pentru protecţia plantelor, 
bazat pe parametrii de microclimă. A fost elaborată varianta finală a programului de 
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calculator OptimClass pentru suportul deciziilor de protecţie a livezilor şi viilor. În 
rezultatul cercetărilor au fost propuse pentru omologare două preparate bioraţionale 
pentru protecţia plantelor: Pelecol şi Funecol. 

Laboratorul de Fitofarmacie şi Ecotoxcologie (şef lab. Nastas Tudor, doctor 
habilitat în ştiinţe biologice) a estimat şi determinat gradul influenţei agenţilor biologici 
(feromonilor sexuali, extractelor vegetale, entomofagilor Trichogramma spp. şi Bracon 
hebetor, cultivării făşiilor cu specii de plante nectarifere) în sistemele de protecţie 
integrată a culturilor Solanaceae (tomate, cartof) şi livezilor de prun.

Au fost testate în condiţii de producere compoziţii feromonale, elaborate după 
scheme noi de sinteză, a speciilor de dăunători economic importante pentru culturile 
agricole (Grapholitha funebrana, Heliothis armigera, Agrotis segetum, şi Agrotis 
exclamationis). Compoziţiile corespunzătoare, sintetizate după schemele noi, deţin un 
şir de priorităţi faţă de cele sintetizate după schemele standard existente şi reduc costul 
feromonilor speciilor sus numite cu circa 50%. Totodată s-a constatat, că atractivitatea 
compoziţiilor feromonale corespunzătoare este comparabilă cu a celor sintetizate după 
schemele standard.

Au fost elaborate noi dispensatoare feromonale pentru metodele de monitorizare a 
dăunătorilor şi dezorientare a masculilor. S-a demonstrat, că dispensatoarele elaborate 
(pe bază de fibre sintetice) cu compoziţia feromonului sexual sintetic în doza de 5 
g/ha pentru dezorientarea masculilor speciei G. funebrana permite reducerea daunei 
provocate prunelor (după cost şi eficacitate egal cu două tratamente chimice).

A fost standartizat extractul din specia de plante Juniperus sabina şi testat împotriva 
dăunătorului L. decemlineata la cultura cartofului. S-a demonstrat, că proprietăţile 
insecticide a extractului (doza 15 g/l) se manifestă în decursul a 21 zile cu eficacitatea 
în limitele de 85%. Pentru elaborarea criteriilor tehnico-economici de aplicare a 
extractului vegetal corespunzător s-a efectuat analiza spaţiilor verzi pentru a fi calculat 
posibilul volum de obţinere a materiei prime. A fost calculat, că din materia primă 
existentă poate fi obţinută o cantitate de circa 3800 l de soluţie de lucru cu care pot fi 
tratate circa 12,6 ha cu cultura de cartof.

S-a elaborat metoda de captare în masă a masculilor dăunătorilor H. armigera şi  
G. funebrana prin aplicarea noilor compoziţii feromonale. A fost demonstrat, că 
aplicarea a 12 capcane feromonale pe un hectar permite eliminarea unui număr enorm 
de masculi a buhei H. armigera (la tomate) şi dăunătorului G. funebrana (la prun), 
reducând astfel la minimum densitatea populaţiilor corespunzătoare.

S-a constatat, că efectuarea a 6 lansări a entomofagilor Trichogramma spp. şi 
Bracon hebetor permite parazitarea ouălor şi larvelor dăunătorilor H. armigera şi  
G. funebrana, reducând considerabil dauna provocată culturilor corespunzătoare.

Au fost elaborate procedee tehnologice ecologizate de protecţie a livezilor de 
prun (de către dăunătorul G. funebrana) şi a culturii de tomate (de către dăunătorul 
H. armigera). A fost demonstrat în condiţii de producere, că aplicarea concomitentă a 
capcanelor feromonale, lansarea entomofagilor Trichogramma spp. şi Bracon hebetor, 
cultivarea benzilor de plante nectarifere – permite reducerea daunei provocate de larvele 
dăunătorilor corespunzători până la nivelul efectuării a două tratamente cu insecticide.

Laboratorul Protecţie Integrată a Plantelor (şef lab. Voineac Vasilie, profesor) 
a demonstrat, că combinaţia mijloacelor microbiologice cu stimulatorii de creştere a 
plantelor, sporeşte rezistenţa plantelor de viţă de vie şi prun contra principalelor boli. 
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Testarea preparatelor bioraţionale (Rizoplan, Trihodermin, Paurin, Alerin, 
Gamair, Funecol, Cupramax, Cumulus, Pelecol, Actofit, Vertimec, Reglalg, Recol, 
Albit, Fitovital, Insegar, Admiral, Dimilin, Lufox, Zoom) în condiţii de laborator şi de 
producere, a contribuit la elaborarea technologielor de aplicare a lor în schemele de 
protecţie integrată la culturile de piersic, prun, cais, viţa de vie, tomate şi soia. Estimarea 
ecologo-economică a lor în producere a demonstrat că eficacitatea de protecţie a 
schemelor „bioraţionale” este la nivel cu acea „convenţională”. 

A fost elaborată metoda de autosterilizare a speciilor G.molesta, G.funebrana, 
A.liniatella, Etiella zinchinella, care asigură reducerea densităţii populaţiilor date la 
nivelul pragului economic de daună. 

A fost stabilit impactul produselor Reglalg, Recol, Paurin asupra sporirii rezistenţei 
plantelor la boli, volumului şi calităţii recoltei de struguri. Au fost elaborate recomandări 
practice de aplicare a stimulatorilor rezistenţei plantelor la boli. 

Au fost elaborate dispozitive cu diferite surse biofizice atractive (tip-staţionar 
IMCID-3S, IMCID-4S, CEAID-1S şi cu regim electric autonom de funcţionare IMCID-
3A) şi implementate în condiţii de producere pentru monitoringul faunistic, diagnostica 
şi pronosticul de combatere a populaţiilor dăunătoare

A fost elaborat procedeul de lansare a masculilor gărgăriţei fasolei, sterilizate cu 
raze-gamma în raport de 5:1, care asigură reducerea procentului de boabe atacate în 
comparaţie cu martorul chimic. 

A fost elaborat şi confecţionat modulul pentru producerea ouălor gărgăriţei fasolei. 
Productivitatea scontată pentru un ciclu de lucru va atinge cantitatea de material biologic 
necesară pentru protejarea circa 25 hectare a culturii mazării. 

S-au evaluat posibilităţile de utilizare a ambalajelor sub formă de capsule sferice 
din carton presat şi cele din material poros pentru lansarea entomofagului Uscana senex 
la stadiul de ou al gazdei, gărgăriţa fasolei. 

Laboratorul Sinteza şi Evaluarea Atractanţilor (şef lab. Gheorghe Roşca, 
doctor în ştiinţe chimice) a fost înfiinţat la 21 ianuarie 1970. Laboratorul a activat în 
două direcţii principale de cercetare: 1) selectarea şi identificarea structurii chimice 
a feromonilor sexuali şi 2) sinteza feromonilor sexuali (componenţilor principali) ai 
dăunătorilor culturilor agricole. Cercetările asupra identificării structurii chimice a 
feromonilor sexuali au început odată cu identificarea structurii feromonului sexual al 
fluturelui alb american. În rezultatul studiilor efectuate s-a stabilit că în componenţa 
feromonului sexual al fluturelui alb american (omida păroasă a dudului) întră 4 substanţe 
chimice (din care aldehide, hidrocarburi şi epoxizi nesaturaţi) care au fost identificate 
şi sintetizate în laborator. 

De asemenea, a fost identificată structura chimică a feromonilor sexuali a unor specii 
de molii defoliatoare, ca molia coacăzului – feromonul sexual: amestecul acetaţilor 
trans- şi cis-11-tetradecenolei în raport de 85:15; molia pestriţă aurie – feromonul 
sexual: amestecul cis-11-tetradecenilacetat şi cis-11-tetradecenol în raport de 92,5 : 
7,5; molia verde a stejarului – feromonul sexual: cis-11-tetradecenilacetat.

A fost identificată structura chimică a feromonilor sexuali ai sârmarilor Agriotis 
gurgistanus Fald. şi a Agriotis litigiosus. În total, în laborator a fost identificată structura 
chimică a feromonilor sexuali a 18 insecte dăunătoare, iar rezultatele obţinute în această 
direcţie au fost aprobate prin 10 brevete de invenţie. 
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ASPECTE DE GENETICĂ FUNCŢIONALĂ LA  PLANTE 
Duca Maria, Port Angela, Clapco Steliana

Universitatea  Academiei de Științe a Moldovei
Centrul de Genetică Funcțională 

Creşterea şi dezvoltarea plantelor se realizează în condiţii variabile de mediu, fiind 
influenţate de stresul biotic şi abiotic. Aceste procese sunt determinate de multiple 
interacţiuni dinamice (lineare şi nonlineare) între elementele, care formează matricea 
structurală şi baza funcţională a organismelor (ADN, ARN, proteine, metaboliţi, 
organite, celule, ţesuturi, organe, etc.).  Din aceste considerente o prioritate strategică a 
ştiinţelor biologice moderne  reprezintă  investigaţiile sistemice, axate pe  identificarea 
conexiunii dintre factorii ereditari nucleari şi extranucleari, studiul expresiei genelor 
la diferite niveluri de organizare a materiei vii, precum şi elucidarea unor noi aspecte 
moleculare ale fenomenelor biologice generale. 

Reieșind din rolul determinant al biologiei moleculare în evoluția științelor vieții și 
necesitatea de pregătire a specialiştilor în domeniu, prin Hotărârea Consiliului Suprem 
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM nr. 38 din 26 martie 2009, în cadrul 
Universității Academiei de Științe a Moldovei (UnAŞM) a fost creat Centrul universi-
tar  de Biologie Moleculară (redenumit anul curent în Centrul de Genetică Funcțională), 
direcția științifică a centrului constituind Genomica structurală, funcțională și mod-
elarea proceselor cu utilizarea instrumentelor bioinformatice. Centrul este organizat 
în trei grupe de cercetare (laboratoare) – Proteomică, Genomică, Bioinformatică, 
care desfăşoară studii fundamentale şi aplicative în domeniul geneticii funcționale, 
variabilității genetice, selecției asistate de marcheri moleculari, bioinformaticii.

În anul 2011, în baza performanțelor științifice ale CBM, Universitatea a fost 
acreditată de către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (Hotărârea Nr. 
AC-2/3. Chişinău, 24 martie 2011) pentru profilul de cercetare Genetică funcţională şi 
Bioinformatică (Certificatul de acreditare, seria 1 nr. 028).

Cercetările realizate de colectivul Centrului de Genetică Funcțională pe parcursul 
ultimilor ani au avut ca scop elucidarea mecanismelor polivalente de inducere şi 
expresie fenotipică a genelor sub influenţa factorilor endo- şi exogeni (Fig. 1), 
utilizând diferite sisteme model în cadrul cărora genele determină caractere biologice 
şi economice valoroase, inclusiv sistemul androsterilităţii citoplasmatice şi restaurării 
fertilităţii (ASC-Rf), linii izogene, fenocopii ale plantelor modificate genetic,  
interacţiunea gazdă-parazit etc.

În contextul celor expuse, pentru înțelegerea proceselor determinate de expresia 
diferenţiată a genelor, manifestate fenotipic, metodologia de cercetare în cadrul fiecărui 
sistem implică studii genomice, proteomice și metabolomice, axate pe:

studiul polimorfismului genetic al sistemelor model (• SDS-PAGE, RAPD,  
SSR, AFLP, etc.)
investigarea genelor, care formează aceste sisteme model (• analize 
hibridologice, bioinformatice şi moleculare, PCR cu primeri specifici,  
CAPS-PCR, secvenţiere) 
elucidarea tipului de moştenire (• scheme dialele de analize, topcross-uri şi 
backcross-uri)
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identificarea activității genelor nucleare şi mitocondriale, cuantificarea • 
transcripților (RT- PCR, qPCR, Northen Blot, Southern Blot) şi analiza profilelor 
proteice (electroforeză, cromatografie lichidă, Western Blot, tehnologii bazate 
pe chip-uri)
relevarea diferitor interconexiuni a căilor metabolice şi reţelelor de gene • 
implicate în exteriorizarea factorilor ereditari (analiza in silico a genelor, 
instrumente bioinformatice)
elucidarea mecanismelor fiziologo-biochimice de realizare fenotipică a • 
factorilor ereditari (metode de cromatografie,  spectrofotometrie,  tehnologii 
chip)
analiza fenotipică a caracterelor, determinate de gene concrete (• fenologie, 
fenotipare, morfologie) la nivel de organism. 

Figura 1. Strategia integrativă de studiu 

Actualmente, în susținerea studiilor genomice și proteomice, instrumentele 
bioinformatice pun la dispoziţia cercetătorilor principii de identificare, stocare, 
integrare, analiză şi distribuire a diferitor tipuri de date, care  vizează  identificarea 
similarităţii structurale şi funcţionale. De menționat că, aplicarea tehnicilor de 
bioinformatică în cercetările biologice din Republica Moldova a fost iniţiată de către 
colectivul UnAȘM, astăzi acestea, fiind cu succes implementate în activitatea Centrului 
de Genetică Funcțională. În scopul diseminării cunoştinţelor privind valorificarea 
tehnologiilor informaţionale în cercetarea biologică echipa UnAȘM a elaborat un 
Ghid practic pentru analiza genelor şi proteinelor [14], care reprezintă un suport 
metodic  pentru cursul de lecții la disciplina Bioinformatica, indispensabil în pregătirea 
studenţilor şi cercetătorilor, precum şi a persoanelor interesate în cunoaşterea tehnicilor 
informaţionale de prelucrare a datelor biologice şi integrare pe verticală a informaţiei 
de la nivel molecular până la nivel de comunităţi interspecifice [10].

Mai mult decât atât, în cadrul universității a fost creat un instrument intraramural – 
UDaCoT, care se referă atât la ştiinţele biologice şi biomedicale, cât şi la informatică 
și facilitează căutarea şi analiza informaţiilor de interes, în regim on-line, conform unei 
ontologii de cuvinte-cheie [36, 42].

Studii genetico-moleculare şi fiziologice ale sistemului ASC-Rf. Mobilizarea 
eficientă a resurselor genetice în programele de ameliorare şi creare a hibrizilor de înaltă 
productivitate cu utilizarea efectului de heterozis în baza androsterilităţii citoplasmatice 
şi restaurării fertilităţii polenului continuă a fi una dintre cele mai importante şi actuale 
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preocupări ale savanţilor biologi. Controlul fertilităţii masculine reprezintă un factor 
esenţial în reproducerea plantelor, diversificarea germoplasmei şi obţinerea hibrizilor cu 
grad înalt de heterozis, constituind totodată un model clasic în studiul mecanismelor de 
interacţiune a genelor nucleare (Rf) şi mitocondriale (orf H 522), precum şi a sistemului 
genetic cu cel fitohormonal în realizarea fenotipică a materialului ereditar. 

În contextul celor expuse, investigațiile s-au focusat pe trei aspecte de bază ale 
sistemului ASC-Rf la floarea-soarelui, inclusiv, relevarea mecanismelor fiziologice de 
inducere şi exteriorizare a genelor citoplasmatice, constatarea conexiunii dintre factorii 
ereditari nucleari şi citoplasmatici, expresia genelor asociate dezvoltării organelor 
generative, precum şi elucidarea bazelor moleculare ale fenomenului de heterozis în 
scopul evidenţierii unor marcheri lincați cu caractere valoroase economic. 

O primă etapă realizată în cadrul fiecărui sistem model constă în identificarea genelor 
care îl formează. Androsterilitatea rezultă din blocarea procesului de microsporogeneză 
la diverse etape ale acestuia şi poate apărea spontan, sau poate fi indusă prin încrucişări 
intra- şi interspecifice, mutageneză chimică, fizică, transgeneză, etc. [1, 5, 25, 29]. 
Acest fenomen reprezintă rezultatul mutaţiilor mitocondriale, în special, în regiunea 
din amonte sau aval a genelor care codifică componenţii complexului ATP-azic  
[8, 24, 27].  Restaurarea fertilităţii polenului are loc în prezenţa alelelor dominante 
a genelor Rf  (restauratoare de fertilitate) localizate în nucleu, care codifică pro-
teine cu structura PPR pentatricopeptide ce destabilizează transcripţii ASC prin   
diferite mecanisme  [22, 28, 17, 30, 49]. 

Cercetările fundamentale ce ţin de relevarea caracterului de moştenire şi 
expresie a genelor cu utilizarea analizelor hibridologice au permis identificarea şi 
caracterizarea fenotipică şi genetică a două tipuri de ASC – ASCl (lenticularis ) şi 
ASCp (petiolaris) [58, 59, 63]. Această constatare a fost ulterior confirmată prin analize  
moleculare  de către R. Horn [31].

Este cunoscut că ASC la floarea-soarelui a apărut în rezultatul unor reorganizări 
în genomul mitocondrial în regiunea atpA-cob prin generarea secvenţelor de ADN 
himere, privite ca o mutaţie mitocondrială sau o deficienţă care afectează dezvoltarea 
normală a microsporogenezei [29, 50]. Analiza moleculară detaliată a acestui domeniu 
a demonstrat că liniile androsterile se deosebesc de analogii androfertili printr-o inversie 
de 11kb şi o inserţie de 5 kb. Datorită inversiei orf873 este translocat din poziţia sa în 
faţa genei cob, iar în poziţia orf708 are loc inserţia unde se creează un nou cadru de 
citire cu 522 de nucleotide - orfH522 [46] (Fig. 2).

Figura 2. Organizarea ADN-ului mitocondrial flancat de genele atpA- şi cob- la liniile 
fertile şi androsterile (PET1) [34]
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Prin amplificare cu primeri specifici pentru noul cadru de citire orfH 522, generat prin 
recombinări la nivelul ADN mitocondrial, a fost relevată prezenţa ampliconului scontat. 
Genotipurile analizate în baza marcherului asociat cu androsterilitatea au prezentat 
o populaţie neomogenă de plante fertile şi sterile, 100% de sterilitate fiind constatat 
doar la plantele liniei materne Xenia (Fig. 3). Rezultatele obţinute au demonstrat, 
totodată, posibilitatea estimării fenotipului steril la liniile parentale, indiferent de faza 
de dezvoltare,  rapid şi cu un grad înalt de veridicitate.  

Un alt aspect al cercetărilor a constituit analiza genelor Rf, puțin studiate până în 
prezent. Astfel, deși prezenţa a 2-3 gene Rf şi modul lor de interacţiune (complementar 
sau prin polimerie cumulativă şi necumulativă în procesul de moştenire a androsterilităţii 
– androfertilităţii) a fost constatat prin analize hibridologice (Tab. 1) încă în anii 
80, iar prin încrucişări dialele s-a stabilit că liniile restauratoare conţin patru gene  
Rf diferite, recunoscute astăzi în lumea întreagă, aspectele moleculare ale 
procesului de restaurare per ansamblu, dar, în special, la Helianthus practic nu  
sunt elucidate  [51, 56, 57, 63, 65]. 

Figura 3. Identificarea 
orfH522  asociată cu ASC 
ladiferiți hibrizi şi forme pa-
rentale de floarea-soarelui 

(A. 1-14 – forma ♀; 15 - 
Xenia F1; 16 – forma ♂; B. 
1-11 – forma ♀; 12 - Drofa 
F1;  13 – forma ♂;   C. 1-9 - 
forma ♀; 10 - Valentino F1; 11 
- forma ♂)

Actualmente, la floarea-soarelui sunt descrise cinci gene restauratoare de fertilitate 
– Rf1, Rf2, Rf3, Rf4 şi gena Rfl cu acţiune specifică în citoplasma ssp. lenticularis  
[60-62],  fiind cartată molecular doar gena Rf1 poziţionată în grupul de linkage 6 [35]. 
Analizele moleculare efectuate cu markerul CAPS H13 lincat cu locusul restaurator 1 
la o distanță de 3,1 cM de această genă au permis identificarea în majoritatea liniilor 
materne, paterne și la genotipurile hibride, prezenţa genei Rf1 (Fig. 4). 

Prin digestia ampliconului PCR cu endonucleaza HinfI au fost evidenţiate trei 
profile electroforetice în raport de segregare genotipică de 1:2:1 în F2 şi de 1:1 în BC1, 
date care permit identificarea stării genei restauratoare de fertilitate – dominante homo- 
şi heterozigotă la liniile Rf şi hibrizi şi recesivă homozigotă la liniile materne (Fig. 5). 

Analiza comparativă a datelor din literatură cu rezultatele obţinute de noi relevă 
faptul că mecanismul de moştenire şi interacţiune a genelor Rf la floarea-soarelui este, 
în mare parte, similar determinismului genetic în cadrul sistemului genetic ASC-Rf la 
alte specii de plante, indiferent de poziţia lor taxonomică şi originea androsterilităţii. 
Reieșind din volumul infim de date cu referință la expresia genelor Rf la floarea-
soarelui, ne-am focusat spre analiza in silico a produselor de expresie ale sistemului 
ASC-Rf pentru alte specii de plante. 
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Tabelul 1. Restaurarea androfertelității la hibrizii de floarea-soarelui pe  
bază de ASC.

Indexul 
liniei Generaţie

Segregare 
fertile : sterile X2 Numărul 

de gene
Tip de 

interacţiune
Numărul de 

familii
real teoretic

SI 
3376-3

F1
F2
FB

57:64
31:10
125:18

1:1
3.1
1:1

0,52
0,02
1,12

1 - 11

SI 
2986-2

F1
FB
F2

78:0
45:15
30:5

-
3:1
15.1

-
0:00
2,98

2 Polimerie 
necumulativă 12

VIR 199
F1
F2
FB

80:0
19:18
13:30

-
9:7
1:3

-
0,23
0,60

2 Interacţiune 
complementară 4

K 2288-
287

F1
FB
F2

65:0
13:24:17
26:18:3X

-
1:2:2
9:6:1

-
1,09
0,36

2 Polimerie 
cumulativă 8

VIR 160-
352 F1 62:8 7:1 0,06 3 Polimerie 

necumulativă 3

χ2 0,05 = 3,84

Figura 4. Electroforeza produsului de 
amplificare asociat cu gena Rf la liniile 
materne (A), paterne (B), formele  
hibride F1 (C)

Figura 5. Produsele de digestie enzimatică  
la genotipul Drofa F2 (M- marker molecular; 
♀- rf1rf1; ♂- Rf1Rf1; F- Rf1rf1)

S-a constatat că proteinele asociate cu restaurarea fertilităţii, înregistrate în 
baza de date au o localizare citoplasmatică, în timp ce majoritatea produşilor de 
expresie ASC conţin motive proteice noncitoplasmatice, transmembranare şi  
citoplasmatice (Tab. 2)  [9].

Aceste date au confirmat rezultatele obţinute de noi anterior prin care a fost pusă 
în evidenţă proteina 16kDa în SDS electroforeză, evidențiindu-se un nivel mai înalt în 
fracţia mitocondrială [64] comparativ cu cea citoplasmatică (Fig. 6A). 

Rezultatele analizei bioinformatice demonstrează că primii 23 de aminoacizi  ai 
proteinei orfH522 de la floarea-soarelui au o localizare mitocondrială, având un 
domen noncitoplasmatic; următorii 17 aminoacizi sunt localizați între membrane cu un 
domen transmembranar, iar majoritatea acestora (132 de aminoacizi) sînt localizaţi în 
citoplasmă și au un domen citoplasmatic (Fig. 6B) [9].  
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Tabelul 2. Localizarea proteinelor ASC-Rf

SPECIA PROTEINA
LOCALIZAREA PROTEINELOR ASC-Rf

Non-
citoplasmatică

Trans
membranară

Cito-
plasmatică

ASC
Petunia

proteină ASC 402 aa 38–46; 112–402 47–67; 88–111 68–87

Rf
proteina genei Rf–PR591 – – 1–591
proteina genei Rf–PR592 – – 1–591

ASC Brassica 
napus

proteina genei orf222 28–89 7–27; 90–108 1–6; 
109–222

Rf proteina genei Rfo – – 1–667
ASC

Oryza 
sativa

ORF 79 1–19 20–38 39–79

Rf
proteina genei Rf1a – – 1–791
proteina genei Rf1b – – 1–506
proteina genei Rf1c – – 1–794

ASC Raphanus 
sativus

ORF 125 1–23 24–44 45–125
Rf proteina genei orf687 – – 1–687

Figura 6. Distribuirea spaţială a proteinelor asociate cu ASC

Identificarea domenelor proteice prin Protein Workbench şi caracterizarea acestora 
cu ajutorul programului Fobius a permis să presupunem, că cel mai frecvent, produşii 
de expresie a genelor Rf cu motive specifice de recunoaştere, contribuie la destabilizarea 
transcriptului mitocondrial ASC, dereglând, astfel, întreaga cale metabolică pe care o 
declanşează genele mitocondriale și inițiind apoptoza celulară (Fig. 7) [9]. 

Toate aceste mecanisme complexe de interacţiune nucleu-citoplasmă se află într-o 
dependenţă corelativă cu numeroşi indici fiziologici celulari, care intervin în expresia 
genelor ce formează sistemul ASC-Rf. Realizarea fenotipică a sistemului genetic 
ASC-Rf reprezintă totalitatea proceselor ce au loc simultan în frunză şi calatidiu, 
fiind iniţiate la anumite faze ontogenetice, preponderent, în perioada de evocaţie 
florală și este determinată, în mare măsură, de raportul dintre acidul indolil acetic  
și gibereline  (AIA/AG3) [15, 16].
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Figura 7. Mecanismul general de interacţiune dintre componentele sistemului ASC-Rf.

Anume din aceste considerente un alt sistem, inclus în cercetările noastre, a fost 
sistemul androsterilitatea citoplasmatică – androsterilitatea indusă de giberiline (ASI), 
ce reflectă interacţiunea cadrului genetic cu cel fitohormonal.

Studii genetico-moleculare şi fiziologice ale sistemului ASC-ASI. Analiza 
modelului de studiu ASC-ASI, reprezentat de fenocopii sau liniile - izonucleare, 
a scos în evidenţă similaritatea structurală şi funcţională (la nivel morfologic, 
fiziologic, biochimic, genetic și molecular) a androsterilității citoplasmatice şi  
celei induse de AG3. 

Astfel, studiul fenotipic al androsterilităţii citoplasmatice şi androsterilităţii induse 
demonstrează apariţia sterilităţii masculine la floarea-soarelui care se manifestă la 
nivelul aspectului structural al florilor tubulare și gametofitului masculin (Fig. 8).

Figura 8. Fenotipul plantelor fertile şi cu ASI 

Caracteristica citologică a anterelor la plantele de floarea-soarelui cu ASC şi ASI, 
efectuată la 5 faze ale microsporogenezei, denotă faptul că aspectul morfologic al 
meiocitelor prezintă o dezvoltare normală în toate fazele meiozei la linia fertilă, spre 
deosebire de celulele sporogene şi tapetului anterelor izolate de la inflorescenţele tratate 
cu giberiline (Fig. 9). 

Totodată, la aplicarea giberelinelor a fost relevată sinteza de novo a proteinei  
16 kDa, corelată cu ASC la floarea-soarelui (Fig. 10).



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

57

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

Figura 9. Fazele de dezvoltare ale meiocitelor la martor (A) şi plante tratate cu AG3 
(B) (x 1600, tetrade, microspori x 640)

Figura 10. Similitudinea indicilor biochimici la ASC și ASI

Rezultatele analizei RT-PCR demonstrează elocvent că aplicarea exogenă a 
giberelinelor, induce apariția unor transcripţi cu structura secvenței similară (100%)   
genei orfH522  responsabilă de androsterilitatea citoplasmatică (Fig. 11). 

Figura 11. Identificarea prezenței  
genei orfH522 la plantele tratate cu 
AG3. (1 -  SW501;  2 – SW501ASC;  
3 – hibridul Sambred)

Aceste studii aduc o contribuţie importantă în elucidarea evenimentelor și proceselor 
care stau la baza gametogenezei şi deschid noi posibilităţi de dirijare a proceselor de 
dezvoltare la plante [18, 19]. 
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Sistemele model de studiu, utilizate în cadrul cercetărilor noastre, sunt larg 
răspândite în crearea hibrizilor înalt productivi cu utilizarea efectului de heterozis.

Mecanisme genetico-moleculare ale heterozisului la plante. Factorul primordial, 
care determină eficienţa selecţiei la heterozis este polimorfismul genetic al materialului 
ameliorativ şi posibilităţile aprecierii acestuia. Asocierea metodelor tradiţionale de 
ameliorare a plantelor cu cele de biologie moleculară asigură o serie de avantaje în 
obţinerea hibrizilor de culturi agricole cu caractere favorabile. Cercetarea variabilităţii 
caracterelor, ce determină polimorfismul utilizat în ameliorarea moleculară, contribuie 
la elucidarea limitelor de potenţial a genofondului spontan şi cultural în scopul 
valorificării acestuia în agricultură. 

Particularităţile biologice specifice ale plantelor pot fi puse în evidenţă prin 
intermediul marcherilor moleculari, care pot fi utilizaţi în aprecierea diversităţii 
genetice, selecţia caracterelor calitative şi cantitative, selectarea formelor parentale, 
determinarea gradului de hibridare etc. [4].

În contextul celor expuse cercetările abordează următoarele aspecte științifice:
- elucidarea particularităţilor citogenetice la diverse genotipuri de floarea-soarelui 

şi corelarea acestora cu heterozisul;
- evaluarea indicilor morfo-fiziologici în ontogeneză şi stabilirea relaţiilor dintre 

caractere la nivelul genotipurilor homo- şi heterozigote precum şi între formele 
parentale şi hibridul de prima generaţie;

- identificarea particularităţilor cantitative şi calitative ale proteinelor sumare şi 
fracţionate, ca produse ale activităţii genomului, pentru evidenţierea polimorfismului 
la diferite linii şi hibrizi de floarea-soarelui;

- identificarea polimorfismului ADN la diferite genotipuri de floarea-soarelui şi 
stabilirea particularităţilor moştenirii produselor de amplificare RAPD.

Analiza activităţii mitotice şi indicilor fazici a 11 genotipuri cercetate, reprezentante 
a patru familii de floarea-soarelui (Performer, Xenia, Oxana, Valentino) a pus în evidenţă 
specificitatea genotipică – activitatea cea mai înaltă a meristemelor înregistrându-
se la genotipurile heterozigote, iar cele mai mici valori fiind depistate la formele 
homozigote. Hibrizii au fost caracterizaţi prin valori cu 2,17-8,84% mai mari faţă de cel  
mai bun părinte [4].

Studiul interdependenţei caracterelor morfologice (înălţimea plantei, lungimea şi 
lăţimea frunzelor, suprafaţa foliară, numărul de frunze, diametrul tulpinii, diametrul 
inflorescenţei, numărul de zile până la butonizare, înflorire şi maturizare) a permis să 
constatăm diferite corelaţii între indicii morfogenetici cercetaţi. 

Limitele de variaţie a corelaţiilor la formele heterozigote au fost mai largi, 
demonstrând plasticitatea şi capacitatea de adaptare sporită a hibrizilor de  
prima generaţie.

Proteinele de rezervă din seminţele de floarea-soarelui (globulinele 2S, heliantinina) 
sunt considerate marcheri perfecţi, contribuind la elaborarea hărții genetice [4]. 

Analiza spectrelor electroforetice ale proteinelor sumare, albuminelor și 
globulinelor la 11 genotipuri homo- şi heterozigote au relevat eterogenitatea înaltă a 
liniilor şi hibrizilor incluşi în cercetare (Fig. 12), fiind evidențiate polipeptide specifice 
albuminelor (54,0 kDa) şi globulinelor (29,0 kDa), care pot fi utilizate în paşaportizarea 
genotipurilor de floarea-soarelui [4, 12].  
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Figura 12. Electroforegramele proteinelor sumare (A), hidrosolubile (B) și 
salinosolubile (C). I - familia Performer, II - familia Xenia, III - familia Oxana, IV – familia 
Valentino

În scopul selectării şi aplicării practice a unor markeri moleculari a fost efectuată 
analiza RAPD a genotipurilor homo- şi heterozigote, care a pus în evidenţă eterogenitatea 
spectrelor amplificate în funcţie de genotip şi primerul utilizat (Fig. 13).

Figura 13. Electroforegramele produselor de amplificare a ADN ale diferitelor gen-
otipuri de floarea-soarelui cu primerul P2, P6, P8 și P37.

Produsele PCR au fost reprezentate de ampliconi cu lungimea de 90-3000 pb, la 
nivelul a 69 de locusuri. Numărul locilor polimorfi a variat pe parcursul experienţelor, 
fiind relevaţi de la 5 la 20 loci în funcţie de primer şi genotip (Tab. 3) [4, 11].
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Tabelul 3. Polimorfismul genetic în cadrul diferitelor genotipuri de floarea-soarelui
Primer Secvență de nucleotide Compoziția GC Locusuri %, de polimorfism

P2   gAc AgA cAg AcA 50 20 45,65
P6   gAg cAA gTT cAg ccT g 56 13 28,57
P8  cAg gAA AcA gcT gAc 53 9 37,5
P37   cTg Acc Agg Agc 67 12 5,26
P39  ccA ggT cgc c 80 15 39,47
Total 69 31,29

În baza similarităţii genetice, distanţei genetice şi frecvenţei locilor s-au constatat 
particularităţile specifice de moştenire ale proteinelor şi ampliconilor ADN (după 
modelul dominanţei complete şi codominanţei) în manifestarea heterozisului  
la floarea-soarelui [4, 7].

Legități similare au fost relevate, inclusiv, în cercetări axate pe evidențierea  
efectului de heterozis la Cucumis sativus L. [6] și Salvia sclarea L. [21, 41].

Studii genetico-moleculare şi fiziologice ale sistemului Helianthus annuus L. – 
Orobanche cumana Wall. Interacţiunea gazdă-parazit reprezintă un alt model clasic 
care a fost studiat atât sub aspectul particularităţilor fiziologice ale parazitului (afinitate, 
agresivitate şi virulenţă), cât şi sub aspectul particularităţilor gazdei, determinate de 
mecanismele de rezistenţă specifică, nespecifică şi indusă. Elucidarea mecanismelor 
moleculare ce determină relaţiile existente în cadrul patosistemului poate contribui la 
facilitarea procesului de selecţie a formelor rezistente, ceea ce reprezintă una dintre 
preocupările de bază ale cercetătorilor din domeniul ameliorării florii-soarelui.

Actualmente, cele mai devastatoare boli ale florii soarelui, ce provoacă pierderi 
economice de până la 50-90%, sunt determinate de Orobanche cumana Wallr. (lupoaia) 
și Plasmopara halstedii F. Berl et de Toni (mana), studiul acestora constituind un 
obiectiv major al echipei UnAȘM. 

Evaluarea frecvenţei atacului cu Orobanche cumana la 53 genotipuri de floarea-
soarelui din germoplasma autohtonă, în condiții de infectare artificială, a relevat 10 
genotipuri rezistente, 5 tolerante şi 38 sensibile şi foarte sensibile. S-a constatat că 
lupoaia afectează creşterea şi dezvoltarea plantelor de floarea-soarelui, diminuând 
indicii morfo-fiziologici, atât la genotipurile sensibile, cât şi la cele rezistente, dar într-o 
măsură mai mică, fapt ce denotă implicarea acestora în unul din mecanismele defensive 
la nivel pre-haustorial. Modelând dezvoltarea patosistemului la două regimuri diferite 
de temperatură, s-a stabilit că valorile joase ale acesteia reţin dezvoltarea parazitului, pe 
când indicii înalți, dimpotrivă grăbesc creşterea şi dezvoltarea parazitului [23, 47, 48].

Rezistenţa plantelor la lupoaie reprezintă un proces complex multifactorial, 
determinat de mecanisme de protecţie specifice, strâns asociate cu recunoaşterea genă 
pentru genă – R-gene (R-resistance), precum şi de mecanisme generale, sau constitutive, 
mediate de un număr mare de gene minore, care, au efect slab şi acţionează aditiv. 

Prin utilizarea  markerului SCAR RTS05 (cartat la distanţa de 5,6 cM 
proximal de gena rezistenţei Or5), s-a identificat rezistenţa specifică la rasa E  
(Fig. 14) [13, 47, 48].
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Figura 14. Screening-ul genotipurilor de floarea-soarelui cu primerul RTS05 asociate 
rezistenței la rasa E (Or5). M – marker, 1-27 – genotipuri FS, 28-38 – linii ASC, 39 – Turbo 
F1, 40 – Alcazar F1, 41 – Favorit F1, 42 – Olea F1, 43 – Oxana F1, 44 – Performer F1,  
45 – Valentino ♀, 46 – Valentino ♂, 47 – Valentino F1, 48 – Xenia ♀, 49 – Xenia ♂,  
50 – Xenia F1, 51 – Drofa ♀, 52– Drofa ♂, 53 – Drofa F1

Analiza comparativă a rezultatelor screening-ului molecular şi cel morfologic 
demonstrează, că genotipurile susceptibile au manifestat reacţie identică, în timp ce 37 
dintre cele 47 de genotipuri, care au demonstrat prezenţa ampliconului 650 pb, au fost 
afectate la nivelul sistemului radicular de O. cumana, fapt ce ne permite să presupunem 
că fitopatogenul colectat din regiunea de Sud a Republicii Moldova reprezintă o rasă 
mai agresivă decât rasa E.

Secvenţierea ampliconului de 650 pb şi identificarea succesiunii nucleotidelor 
a relevat o similaritate de 100% a acestora la genotipurile analizate, ceea ce denotă 
caracterul filogenetic conservativ al fragmentului genomic [47, 48]. 

Analiza hărţii de restricţie a succesiunii nucleotidice de 650 pb a permis să 
constatăm prezenţa a 39 de site-uri de restricţie pentru 39 de enzime de digestie, unde 
prima restrictază (PpII) se constată la cea de-a 25 nucleotidă, iar ultima la a 630-a 
nulceotidă (BccI) [47, 48]. Autenticitatea produsului de amplificare, obţinut la cele 47 
genotipuri, s-a realizat cu una dintre enzimele identificate - Taq I (site-ul de recunoaşte  
5’ T/CGA 3’), fiind puse în evidenţă două produse de restricţie de 530 pb şi 120 pb, 
rezultate obţinute şi de alţi cercetători [37].

Studiile bioinformatice ample asupra succesiunii identificate au relevat o similaritate 
de 86% cu gena ce codifică precursorul proteinei inhibitor a enzimei poligalacturonaza 
(PIPG), care inhibă poligalacturonazele secretate de parazit şi, astfel, blochează 
pătrunderea haustorilor lupoaiei prin celulele epidermale şi cortexul plantei-gazdă după 
ataşarea seminţelor de O. cumana Wallr. 

Se cunoaște că atacul patogenului afectează metabolismul celular al plantelor, 
inducând modificări calitative şi cantitative notabile în complexul proteic, schimbări ce 
reflectă intensitatea răspunsului defensiv al plantelor. Procesul de infectare a fost însoţit 
de multiple modificări ale profilului electroforetic al proteinelor la nivelul sistemului 
radicular şi din frunze (Fig. 15, 16) [47, 48].
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Figura 15. Spectrul polipeptidelor din frunzele plantelor martor şi infectate a hi-
bridului  Xenia (A) şi Valentino (B) şi liniilor parentale (♀, ♂) examinate peste 15 (I), 30 
(II), 40 (III) şi 50 (IV) zile.

Un grad înalt al reacţiei de răspuns indus de O. cumana a fost constatat la nivelul 
sistemului radicular la liniile parentale, pe când formele hibride s-au caracterizat 
printr-un grad mai mare de homeostazie fiziologică, indicând un nivel de adaptabilitate 
mai înalt. Patogenul a condiţionat biosinteza timpurie şi intensificarea expresiei unor 
polipeptide la nivelul sistemului radicular şi foliar pe fondal de infecţie [47, 48]. 

Figura 16. Spectrul polipeptidelor din rădăcinile plantelor martor şi infectate 
a hibridului  Xenia şi liniilor parentale (♀, ♂) examinate peste 15 (A), 30 (B), 40 (C)  
şi 50 (D) zile (M- proteine cu masa moleculară cunoscută, c – control, i – infectat)

Variaţia cantitativă a anumitor componenţi proteici la etapele critice de infecţie, 
identificată în profile SDS-PAGE a fost confirmată prin analize de cuantificare a 
componenţilor, utilizând tehnologia - Protein LabChip (Fig. 17). Acest tablou al 
variaţiilor cantitative / calitative ale complexului polipeptidic, care este diferit în 
cadrul liniilor parentale şi la hibrizi, ar putea fi rezultatul unor efecte compensatorii 
determinate de interacţiuni aditive ale genelor care controlează rezistenţa – fenomene 
caracteristice heterozigoţiei şi care decurg prin diverse mecanisme biochimice şi 
fiziologice în funcţie de norma de reacţie a organismului, în cazul nostru la parazitul  
O. cumana [47, 48].

Aplicarea instrumentelor bioinformatice ne-a permis să identificăm 20 de referinţe 
la diverse secvenţe nucleotidice asociate cu Orobanche Resistance şi 5 secvenţe 
de ARNm, după Sunflower Defensin şi să evidenţiem unele gene nespecifice 
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implicate la diferite etape în mecanismul de rezistenţă al Helianthus annuus L.  
la Orobanche cumana Wallr.

Figura 17. Analiza cantitativă a polipeptidelor utilizând tehnologia Protein lab 
Chip la formele parentale ale hibridului Xenia (A) şi Valentino (B).

A fost elaborată și propusă o schemă ipotetică privind mecanismele genetico-
moleculare şi fiziologice ce stau la baza interrelaţiei dintre floarea-soarelui şi lupoaie, 
care a inclus componentele implicate în conferirea rezistenţei la nivelul peretelui 
celular, membranelor biologice, căilor metabolice citoplasmatice, sau chiar la nivel de 
expresie a genelor (Fig. 18) [47, 48].

Figura 18. Schema ipotetică a proceselor asociate cu rezistenţa 
H. annuus la O. cumana.
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În concluzie remarcăm, că în rezultatul infectării plantei de către patogenul biotrof 
se induc un şir de reacţii de apărare, de diferită natură, care sporesc rezistenţa plantelor 
la infectarea curentă sau ulterioară. 

Studii genetico-moleculare şi fiziologice ale sistemului Helianthus annuus L. - 
Plasmopara halstedii F. Berl et de Toni. Rezistenţa florii-soarelui la mană este în mare 
măsură determinată de interacţiunile de tipul „genă-pentru-genă”. Genele de rezistenţă 
la mană Pl sunt gene majore, dominante, care în cadrul genomului pot fi organizate în 
clustere sau reprezintă gene individuale [44].

Aplicarea markerului CAPS pentru locusul Ha-4W2 lincat cu gena Pl1 în screeening-
ul molecular a 75 genotipuri de floarea-soarelui a identificat 36 genotipuri rezistente la 
rasa 100 a manei florii-soarelui (Fig. 19).

Figura 19. Analiza CAPS a ampliconilor 
obţinuţi cu primeri specifici pentru locusul 
Ha-4W2 lincat cu gena Pl1. M- marker; 
1-LC 40 ASC x LC Raus Rf; 2-Drofa F1; 
3-Drofa ASC x LC Raus Rf; 4-Drofa ASC x 
LC 637 Rf; 5-Drofa ASC x LC 7 Rf; 6-LC 
SW 38 ASC x LC 637 Rf; 7-LC SW 38 ASC 
x LC 4 Rf; 8-Drofa ASC x LC 39 Rf; 9-Xenia 
ASC x LC 39 Rf; 10- Xenia F1; 11-LC 40 
ASC x Xenia Rf; 12-Favorit F1; 13-Olea F1; 
14-Oxana F1; 15-Drofa Rf; 16-LC Raus Rf; 
17-LC 637 Rf; 18-LC 7 Rf; 19-LC 39 Rf; 20-
LC 583 Rf; 21-LC 044 Rf; 22- LC 43 Rf; 23-
LC 41 Rf; 24-LC Cium Rf; 25-LC 42 ASC; 
26- Drofa ASC; 27-LC 40 ASC; 28-LC SW 
38 ASC; 29-LC 391A ASC; 30-Xenia ASC; 
31-LC 075/1 ASC; 32-LC 075/2 ASC; 33-
36 - ASC 1 – ASC 4; 37-42 - ASC 6 – ASC 
11; 43-20A; 44-20B; 45-393A; 46-058A; 47-
058B; 48-74 – FS1-FS27, 75 – 393B.

Astfel de cercetări sunt utile la etapa incipientă de selectare a liniilor parentale 
în ameliorarea florii-soarelui pentru rezistenţă, oferind posibilitatea de aplicare a 
piramidizării genelor pentru obţinerea hibrizilor rezistenţi la mană [52-54].

Gena Pl6 este una dintre genele specifice de rezistenţă ale florii-soarelui, ce 
conferă rezistenţă la unele rase de mană 100, 300, 700, 703, 710 [2] şi 730 [45]. 
Locusul Pl6 conţine cel puţin 11 gene strâns linkate, care asigură rezistenţa la diferite  
rase de mană. Pentru screening-ul molecular al genotipurilor de floarea-soarelui 
a fost selectată perechea de primeri HAP3, care generează fragmente specifice. 
Studiul efectuat a demonstrat prezenţa fragmentelor asociate cu rezistenţa la 37 de 
genotipuri dintre cele 75 analizate. Astfel, 72,72 % dintre hibrizii F1, 78,13 % dintre 
liniile Rf, 33,33 % dintre liniile ASC şi 29,63 % dintre liniile de perspectivă analizate 
posedă fragmente asociate cu rezistenţa la unele rase de mană determinată de gena 
Pl6. Similar screening-ului genei Pl1 hibrizii F1 şi liniile paterne Rf au manifestat un 
potenţial de rezistenţă mai înalt decât liniile materne, cele izogene şi de perspectivă  
(Figura 20) [52, 53].
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Figura 20. Rezultatele amplificării cu 
primeri HAP3 specifici secvenţelor candi-
date pentru genele de rezistenţa segregate 
cu gena Pl6. M- marker; 1- Drofa ASC; 2-LC 
40 ASC; 3-LC SW 38 ASC; 4-LC 391A ASC; 
5-Xenia ASC; 6-LC 075/1 ASC; 7-LC 075/2 
ASC; 8-11 - ASC 1 – ASC 4; 12-17 - ASC 
6 – ASC 11; 18-Drofa F1; 19-LC 40 ASC x 
LC Raus Rf; 20-Drofa ASC x LC Raus Rf; 
21-Drofa ASC x LC 637 Rf; 22-Drofa ASC 
x LC 7 Rf; 23-LC SW 38 ASC x LC 637 
Rf; 24-LC SW 38 ASC x LC 4 Rf; 25-Drofa 
ASC x LC 39 Rf; 26-Xenia ASC x LC 39 Rf; 
27- Xenia F1; 28-LC 40 ASC x Xenia Rf; 
29-Favorit F1; 30-Olea F1; 31-Oxana F1; 
32-Drofa Rf; 33-LC Raus Rf; 34-LC 637 Rf; 
35-LC 7 Rf; 36-LC 39 Rf; 37-LC 583 Rf; 38-
LC 044 Rf; 39-LC 43 Rf; 40-LC 41 Rf; 41-
LC Cium Rf; 42- LC 42 ASC; 43-20A; 44-
20B; 45-393A; 46-393B; 47-058A; 48-058B;  
49-75 – FS1-FS27.

Generalizând rezultatele obţinute putem constata că expresia genelor nespecifice 
de rezistență are loc cu mult mai repede și în cantități mai mari la genotipurile 
rezistente (de exemplu: Drofa Rf caracterizat prin prezența genelor Pl1 și Pl6), 
comparativ cu genotipurile susceptibile. Astfel, considerăm că genele de rezistență Pl 
pot avea funcția de recunoaștere rapidă a patogenului și pot participa în declanșarea  
răspunsului defensiv [52, 53].

Plasticitatea metabolică asigură dezvoltarea unui spectru larg de mecanisme 
de apărare și adaptarea rapidă la condițiile variabile de mediu. Stresul biotic sau 
abiotic destabilizează metabolismul primar al plantelor, cauzând acumularea SRO, 
fitoalexinelor, proteinelor PR ș.a. 

Estimarea gradului de atac cu mană în condiţii de câmp denotă cel mai înalt nivel 
la genotipul matern Drofa ASC şi la liniile izogene 393A și 393B, nivel mediu – la 
hibridul Drofa F1, cel mai slab fiind atacat genotipul patern Drofa Rf (Fig. 21). 

Aceste date au fost confirmate prin analize moleculare. Astfel, pentru identificarea 
prezenţei şi gradului de infectare cu patogen a fost estimat nivelul de expresie a genei 
TEF, care codifică factorul de elongare a transcripţiei la P. halstedii şi poate servi în 
calitate de marker al infectării (Fig. 22) [52, 54].

Rezultatele obţinute privind activitatea transcripțională a genei respective corelează 
cu datele fenotipice, în plantele atacate mai puternic, cantitatea transcripților genei TEF 
fiind net superioară.

Din numeroasele grupe funcţionale de factori ereditari, cunoscuţi ca modulatori ai 
reacţiei de răspuns la stresul biotic şi abiotic, ne-am propus să studiem o serie de gene 
responsabile de două mecanisme principale de rezistență – reglarea potențialului redox 
şi rezistența sistemică dobândită. 

Utilizând informațiile din portalul NCBI şi instrumentele bioinformatice disponibile 
au fost selectate 14 gene (Mn-SOD II, Mn-SOD I, CuZn-SOD II, CuZn-SOD I, CATA1, 
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CATA2, CATA3, CATA4, GPX, PAL, NPR1, defensina, PR5, GST) și opt EST-uri cu 
grad înalt de omologie a secvenței cu genele care participă în răspunsul la stresul biotic 
la diferite specii de plante [52, 53]. 

Figura 21. Aspectul fenotipic al plantelor atacate de mana P. halstedii. A 
–Drofa Rf infectat slab; B – 393A infectat mediu; C – Drofa ASC infectat sistemic;  
D - Drofa F1 control.

Figura 22. Activitatea transcripţională a genei factorului de elongare a transcripţiei 
TEF de la P. halstedii (în unităţi convenţionale).

Conform analizei bioinformatice a EST-urilor prin BLASTx gradul de acoperire 
a secvențelor studiate în cazul grupului de secvențe selectate a variat de la 50 % 
(APX3) până la 95% (TGA5). Gradul de omologie a fost cuprins între 73 % (Why1)  
și 87 % (AOXIA). 

Genele APX1, APX3, AOXIA, PRXIIF, GSS2 contribuie la menținerea statutului 
redox, iar TGA2, TGA5 și Why1 reprezintă factori de transcripție, asociați cu mecanismul 
de rezistenţă sistemică dobândită [52, 53].
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Speciile reactive de oxigen au un rol cheie în metabolismul celular, fiind molecule 
de semnalizare, care reglează nu doar creșterea şi dezvoltarea plantelor, dar şi căile de 
apărare împotriva patogenilor şi factorilor de stres abiotic. 

Analiza calitativă a peroxidului de hidrogen (H2O2) şi superoxidului (O2-), prin 
colorarea frunzelor sănătoase (control) și a celor infectate, a demonstrat că infecţia 
produsă de mană acţionează predominant în direcţia sintezei radicalului superoxid 
decât a peroxidului de hidrogen [20, 52, 53].

A fost stabilită expresia diferențiată a genelor, care codifică enzimele antioxidante 
în funcție de gradul de atac, relevându-se: creșterea expresiei genelor MnSOD I, 
CuZn-SOD I, CATA1, APX1, defensina și Why1 la plantele slab infectate; creșterea 
expresiei genelor CATA3, CATA4, PRXIIF, GST, NPR1 și PR5 la cele infectate mediu 
și puternic; diminuarea sau schimbări nesemnificative ale expresiei genelor CATA2, 
APX3, AOXIA, GPX și MnSOD II față de control. Au fost determinate modificările în 
pattern-ul de expresie a genelor codificătoare de enzime antioxidante și celor implicate 
în realizarea rezistenței sistemic dobândite (RSD), cauzate de creșterea expresiei la 
plantele infectate slab (Mn-SOD I mitocondriale, CuZn-SOD I cloroplastice, CATA1, 
GST, APX1), puternic și mediu (CATA3, CATA4, PRXIIF) sau diminuarea (Mn-SOD II, 
CATA2, APX3, GPX) concentrației relative a transcripților, care asigură eficientizarea 
proceselor fiziologice de detoxificare/eliminare a SRO, utilizând resurse energetice 
minimale. Totodată, a fost evidențiată implicarea genelor Mn-SODI, CATA1 și APX1 
în detoxificarea SRO prin stabilirea creșterii nivelului de expresie a acestora la plantele 
rezistente şi slab infectate [52, 53].

A fost demonstrată creșterea activității transcripționale a genelor NPR1, PR5, PAL 
evidențiată la plantele infectate puternic și mediu, precum şi a defensinei, Why1 – la 
plantele infectate slab și părțile neinfectate ale acestora și implicarea lor în mecanismele 
RSD. Creșterea expresiei genei, care codifică factorul de transcripție Why1, la plantele 
infectate slab a sugerat că stabilirea RSD în părţile neinfectate a plantelor este 
independentă de NPR1 [52, 53].

Drept reacţie de răspuns la citotoxicitatea acestor SRO, nu doar pentru patogen, dar 
și pentru planta-gazdă, s-a constatat inducerea expresiei genelor, care codifică enzimele 
antioxidante şi care asigură detoxificarea. Astfel, este demonstrat că una dintre căile 
de apărare față de mană o prezintă stresul oxidativ. În procesul de detoxificare a SRO 
și menținerea statutului redox la plantele infectate slab un rol deosebit au manifestat 
MnSOD I și glutationului mitocondriale, CuZn-SOD I cloroplastice și GST, APX1, 
CATA1, iar la plantele infectate puternic și mediu – CATA3, CATA4, PRXIIF  
(Fig. 23) [52, 53].

Un alt mecanism evaluat în cadrul cercetărilor efectuate este declanșarea și 
realizarea RSD. A fost estimată posibilitatea declanșării RSD pe calea dependentă 
sau independentă de NPR1. Astfel, a fost relevat că la plantele infectate sistemic și 
mediu crește expresia genei NPR1 și FT TGA, însă la cele infectate slab se observă 
creșterea expresiei genei FT Why1, independente de NPR1 și activate nemijlocit de  
AS (Fig. 23).

Elucidarea aspectelor genetice a rezistenței la mană precum și mecanismelor 
de apărare pot contribui esențial la facilitarea procesului de obținere a hibrizilor  
rezistenți [52, 53].
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Figura 23. Modelul ipotetic al mecanismelor asociate cu rezistența  
florii-soarelui la mană.

Studii comparative ale liniilor izogene pe modelul plantelor modificate 
genetic. Grație dezvoltării metodelor de inginerie genetică a devenit posibilă inserarea 
în genom a unui spectru larg de gene de interes (numite şi transgene).  O importanţă 
practică deosebită au căpătat numeroase varietăţi de plante modificate genetic 
(PMG), rezistente la: erbicide, insecte dăunătoare, boli, patogeni fungali, bacteriali şi 
virali. Succesul transformării genetice este determinat de mai mulţi factori, inclusiv 
de capacitatea de integrare a ADN-ului străin, de regenerare in vitro a explantelor 
transformate, de funcţionalitatea şi stabilitatea alogenelor, de variabilitatea somaclonală 
etc. Din aceste considerente, înainte de a obţine şi autoriza noi varietăţi de PMG sunt 
necesare analize profunde a particularităţilor genetice, morfo-fiziologice şi biochimice  
ale acestora [40].

Pornind de la cele menţionate un alt domeniu de interes științific este studiul 
plantelor modificate genetic. Cercetările în cadrul acestui sistem s-au axat pe evaluarea 
liniilor experimentale de tutunul transgenic care conţin alogena bar şi CsLFY, 
asociate cu rezistenţa la ierbicide și precocitatea –  caractere importante pentru  
agricultură [40].

Drept premisă teoretică a servit faptul că procesul de obţinere a PMG în majoritatea 
cazurilor este însoţit de fenomenul variabilităţii somaclonale, apărut ca rezultat 
al regenerării in vitro a ţesuturilor transformate [3], stresului oxidativ [33, 55] care 
provoacă mutaţii, selenţierea [3, 26] şi instabilitatea expresiei transgenelor [43], precum 
şi fenomenul inhibării proceselor proteosintetice şi fotosintetice de către erbicidul 
Basta [32], indici care teoretic reflectă gradul de rezistenţă faţă de erbicid şi respectiv, 
nivelul de expresie a genei bar. Pe de altă parte se cunoaște că expresia transgenelor la 
majoritatea plantelor modificate genetic este controlată de promotorul 35S CaMV, care 
induce transcripţia constitutivă a acestora [40].

Astfel, controlul prezenţei constructului genetic în plantele de tutun 
studiate s-a realizat cu primeri specifici pentru alogena bar și promotorul  
35S CaMV (Fig. 24) [40].
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Figura 24. Atestarea 
prezenţei genei bar (A) şi 
promotorului 35S CaMV 
(B) la liniile de tutun 
transgenic (generaţia 
T1). C(-)-control negativ; 
C(+) - control pozitiv  
(plasmidul pCAMBIA 
3300).

Datele screening-ului molecular corelate cu analiza segregării fenotipice a genei 
bar la liniile de tutun transgenic au demonstrat că în majoritatea cazurilor (10 din 13 
cazuri) s-a obţinut un raport tipic de segregare 3:1, care denotă faptul că gena bar s-a 
integrat doar în unul dintre cei doi cromozomi omologi, astfel încât PMG din generaţia 
T0 sunt hemizigote (Tab. 4) [40]. 

Tabelul 4. Liniile de tutun la care gena bar a manifestat raportul de segregare  
fenotipic 3:1

Genotip
Numărul de seminţe Raportul de

segregare χ2
total germinate negerminate real teoretic

2 119 96 23 4,17:1 3:1 2,04
6 123 90 33 2,73:1 3:1 0,22

7A 123 87 36 2,42:1 3:1 1,19
8 127 90 37 2,43:1 3:1 1,16
10 114 90 24 3,75:1 3:1 0,95
13 102 72 30 2,40:1 3:1 1,06
14 186 153 33 4,62:1 3:1 5,23
23 120 102 18 5,67:1 3:1 6,40
25 132 96 36 2,67:1 3:1 0,36
30 108 84 24 3,43:1 3:1 0,44

χ2 0,05=3,84 şi χ2 0,01=6,63

Prezenţa transgenelor CsLFY şi bar a fost identificată şi la nivel de ARN mesager 
(Fig. 25) [40].  

Figura. 25. Analiza 
Northern blot a 
transcripţilor (15 μg) 
genelor CsLFY (A) şi 
bar (B). ARNr18S la 
diferite linii de tutun  
transgenic (C).

S-a concluzionat că deşi ambele transgene au fost incluse în genom cu ajutorul 
unui vector comun, controlate de acelaşi promotor 35S CaMV şi teoretic moştenite 
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ca un singur locus, nivelul de expresie a acestora la diferite linii nu corelează, fiind 
evidenţiată acumularea diferenţiată a transcripţilor. 

Un alt aspect al investigaţiilor a constituit analiza profilurilor proteice asociate  
expresiei transgenelor CsLFY şi bar. Analiza proteinelor izolate din diferite organe a 
scos în evidenţă similitudinea majorităţii spectrelor electroforetice şi lipsa diferenţelor 
esenţiale dintre genotipurile cercetate (Fig. 26) [39, 40]. 

Expresia transgenelor a determinat biosinteza - proteinelor specifice de 44 şi 23 
kDa, care conform datelor din literatura de specialitate reprezintă produsele de expresie 
a genei CsLFY şi respectiv a genei bar.  

Utilizînd un șir de indici morfo-fiziologici, în condiţii de cultivare in vitro a 
seminţelor de tutun, a fost relevat efectul funcţional al transgenei CsLFY la nivelul 
morfogenezei plantelor şi procesului de trecere de la starea vegetativă la cea generativă 
şi cel al transgenei bar prin rezistenţa sporită a plantelor la aplicarea exogenă a 
erbicidului Basta. A fost propus mecanismul ipotetic de inducere a rezistenţei faţă de 
erbicid la PMG în baza elucidării funcţiei transgenei bar în normă şi sisteme-model 
[38, 40].

Figura 26. Electroforegrama 
proteinelor sumare izolate din diferite 
organe (L-limb, P-peţiol, T-tulpină, 
R-rădăcină) ale tutunului transgenic 
şi control.

S-a constatat că alogena determină nu doar neutralizarea componentului activ al 
erbicidului, dar contribuie la intensificarea expresiei diferenţiate a unor gene implicate 
direct în acest proces. Astfel, aplicarea exogenă a erbicidului Basta induce la plantele 
cu rezistenţă sporită care conţin gena bar în stare hemi- şi dihemizigotă, biosinteza 
excesivă a proteinelor cu masa moleculară (Mr) 39 kDa, reprezintate de enzima 
glutaminsintetaza GS1 - ţinta directă a erbicidului, precum şi a proteinelor cu Mr 
164 kDa, determinată de noi prin secvenţiere ca enzima glutamatsintaza Fd-GOGAT, 
ce interacţionează sinergetic în procesul de aminare directă şi reducere a toxicităţii 
azotului amoniacal [40].

În aspect aplicativ, au fost evidențiate linii experimentale de tutun ce posedă un 
grad sporit de rezistenţă faţă de erbicidul Basta, dimensiuni mai mari ale plantelor, 
apariţie precoce a butonilor florali şi conţinut sporit al SRO, care stimulează rezistenţa 
faţă de patogeni și prezintă interes practic pentru ameliorare [40].

În cazul tuturor modelelor de studiu utilizate în cercetări a fost urmărită aceeaşi 
metodologie de cercetare care include factorul ereditar (fie nuclear sau citoplasmatic) – 
expresie fenotipică – caracterul agronomic.  
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CONCLUZII
Investigaţiile referitoare la analiza interacţiunii sistemelor genetic (cromozomial 

şi mitocondrial) şi fitohormonal (+AG3) în reglarea şi autoreglarea procesului de 
microsporogeneză au permis elaborarea unui concept nou, conform căruia fenomenele 
de androsterilitate/androfertilitate la floarea-soarelui sunt asociate cu raportul AIA/
AG3, rolul primordial revenind giberelinelor. Cercetările care au inclus utilizarea liniilor 
izogene şi a fenocopiilor, au scos în evidenţă similaritatea structurală şi funcţională 
(la nivel morfologic, fiziologic, biochimic, genetic și molecular) a ASC şi ASI. A fost 
relevat că AG3 aplicat exogen în faza de butonizare determină acumularea proteinei de 
16 kDa, produsul de expresie a genei orfH522 corelată cu ASC la floarea-soarelui. 

Cercetările fundamentale ce ţin de relevarea caracterului de moştenire şi expresie 
a genelor cu utilizarea analizelor hibridologice au permis identificarea şi caracterizarea 
fenotipică şi genetică a două tipuri de ASC – ASCl (lenticularis) şi ASCp (petiolaris). 
În premieră au fost evidenţiate 2-3 gene nealele Rf, care interacţionează complementar 
sau după tipul polimeriei cumulative şi se manifestă în ambele tipuri de ASC şi o genă 
nouă -  Rfl, cu expresie specifică în androsterilitatea citoplasmatică ASCl. 

Studiile consacrate elucidării mecanismelor care stau la baza fenomenului de 
heterozis prin evaluarea polimorfismului proteic şi molecular în cadrul genofondului 
de floarea-soarelui, castraveți și salvie au contribuit la constatarea unor particularităţi 
specifice  de moştenire a spectrelor proteice şi ampliconilor ADN în baza similarităţii 
genetice, distanţei genetice şi frecvenţei locilor şi relevarea unor noi argumente în 
suportul teoriilor dominanţei şi codominanţei heterozisului. Clusterizarea genotipurilor 
după produsele RAPD şi proteine ne-a permis să stabilim indicii favorabili şi strategia 
de selectare a liniilor după capacitatea combinativă şi să pronosticăm  efectul de 
heterozis.  

Investigarea mecanismelor de rezistență a florii-soarelui la stresul biotic produs 
de lupoaie și mană a permis evidențierea unor procese-cheie, care asigură răspunsul 
defensiv la etapele timpurii (fortificarea peretelui cellular cu caloza și liginină, 
acumularea peroxidului de hidrogen și a superoxidului, expresia genelor enzimelor 
antioxidante) și cele avansate (expresia mai intensivă a genelor PR5 și NPR1, asociate 
cu patogeneza și RSD respectiv) ale infecției.
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 DE LA FIZIOLOGIA GENERALĂ LA ŞTIINŢA NOUA 
ÎN BIOMEDICINĂ –  SANOCREATOLOGIA – CALEA DE 

DEZVOLTARE A ŞTIINŢEI ÎN INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI 
SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

Furdui Teodor, Ciochină Valentina

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

I. Dezvoltarea unor mecanisme fiziologice generale, inclusiv ale  
dezvoltării stresului

Totul este trecător. Se creează institute ştiinţifice, se dezvoltă, unele se restructurează, 
altele dispar. Durata activităţii acestora depinde de mulţi factori: economici, politici, 
semnificaţia rezultatelor ştiinţifice obţinute, dar existenţa lor în cea mai mare parte este 
determinată de eternitatea actualităţii cercetărilor pentru dezvoltarea societăţii. 

Dacă cele menţionate reflectă realitatea, atunci Institutul de Fiziologie şi 
Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care este preocupat de elaborarea 
bazelor ştiinţifice şi practice ale creării şi menţinerii dirijate a sănătăţii, valoarea cărora 
nu depinde de epoca cultural-istorică va avea durabilitate justificată.

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei este 
unica instituţie publică ştiinţifică din ţară în domeniul fiziologiei, sanocreatologiei 
şi biomedicinei. A fost fondată la 6 noiembrie 1998 în baza Institutului de  
Fiziologie al AŞM.

Direcţia ştiinţifică principală prevede dezvoltarea sanocreatologiei – direcţie nouă 
în biomedicină, care are ca obiective elaborarea teoriei şi practicii formării, fortificării 
şi menţinerii dirijate a sănătăţii organelor şi sistemelor de importanţă vitală şi a 
organismului integru, atât la nivel individual, cât şi populaţional, în corespundere cu 
modul de viaţă şi acţiunea factorilor sociali şi ecologici, precum şi prevenirii degradării 
biologice precoce a Homo sapiens.

Istoria Institutului începe în anul 1957 – anul 
creării laboratorului de Fiziologie şi Biochimie a 
Animalelor în componenţa Institutului de Biologie al 
Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a fostei 
URSS, ulterior reorganizat în Institutul de Zoologie, 
Institutul de Fiziologie a Plantelor şi Secţia de 
Genetică. Fondatorul laboratorului de Fiziologie a fost 
recunoscutul savant rus, doctor habilitat în medicină, 
profesor universitar, Om emerit A.A. Zubkov, care 
s-a remarcat prin cercetări fundamentale – estimarea 
mecanismelor reglării funcţiilor cordului, inhibiţiei 
centrale, excitării membranelor, interrelaţiile 
sistemului nervos simpatic şi parasimpatic şi în calitate 
de coautor al manualului „Fiziologia umană” pentru 
universităţile de medicină. În acest laborator au fost 
iniţiate suplimentar cercetări în domeniul stresului, 
sistemelor endocrin, nervos şi digestiv. Merită de 
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menţionat susţinerea activă de către directorul Institutului de Zoologie, academicianul 
M.F.Iaroşenco a dezvoltării fiziologiei în componenţa acestui institut [1; 3; 5; 6; 11; 
13; 15; 16; 33; 36; 43]. 

În anul 1976 Institutul de Zoologie al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei a fost reorganizat în Institutul de 
Zoologie şi Fiziologie. În anul 1991 în baza acestui Institut 
a fost creat Institutul de Fiziologie, care, odată cu fondarea 
sanocreatologiei, în a. 1998, a fost reorganizat în Institutul de 
Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM [1; 3; 5; 11; 13; 15].

Reorganizator al Institutului de Zoologie în Institut de 
Zoologie şi Fiziologie, fondator şi director al Institutului de 
Fiziologie, ulterior 
al Institutului 
de Fiziologie şi 
Sanocreatologie 

până în anul 2005 a fost academicianul 
AŞM, doctor habilitat în biologie, profesor 
universitar, Om emerit în ştiinţă Teodor 
Furdui [1; 3; 5; 11; 13; 15; 33; 36]. 

În prezent, Institutul este condus de 
doctorul în ştiinţe biologice, conferenţiar 
cercetător Valentina Ciochină. 

Perioada de formare a Institutului, de 
pregătire a cadrelor şi stabilire a direcţiilor ştiinţifice este legată de numele renumiţilor 
savanţi ruşi – dr.hab.şt.m., profesorul universitar A.A.Zubcov, academicienii:  
O.G. Gazenko, P.G. Kostiuk; A.M. Ugolev; E.B. Babskii, N.A. Agadjanean, A.D. 
Nozdraciov, A.A. Jucenko, C.V.Sudakov.

În prezent Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie dispune de specialişti înalt 
calificaţi: 2 academicieni, 9 doctori habilitaţi şi 25 de doctori în ştiinţe.

În anul 1963 în baza laboratorului de Fiziologie şi Biochimie a Animalelor a fost 
creat laboratorul de Biofizică de către dr.hab.şt.biol. S.Cuzneţov. Cercetările acestui 
laborator au contribuit la elucidarea proceselor sistemice neuronale şi a mecanismelor 
de activitate a neuronilor diverselor structuri nervoase şi la crearea în baza acestora a 
modelelor biofizice şi sistemelor bionice.

În laboratoarele de Biofizică şi Procese 
Sistemice Neuronale de către dr.hab.şt.biol. 
S.Cuzneţov, dr.şt.biol.: E.Ştirbu, P.Pavaliuc, 
A.Nadvodniuc, N.Vizitei, A.Koreachin, 
D.Spivacenco a fost elaborată o metodă 
originală de cercetare microelectrodică 
simultană a neuronilor, ce a permis 
determinarea legităţilor de funcţionare 
a neuronilor corticali, a structurilor 
ganglionare şi conexiunilor neuronilor 
cortexului cerebelului cu structurile 
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neuronale ale sistemelor vestibular, somatosensor auditiv şi vizual şi a contribuit la 
elucidarea structurii funcţionale şi a mecanismelor de activitate a diverselor structuri 
nervoase [1; 3; 5; 11; 13; 15; 33; 36; 43].

În laboratorul de Fiziologie şi Biochimie Funcţională dr.hab.şt.biol. Nina Gusca 
a studiat legităţile dependenţei stării funcţionale a structurilor limbico-nespecifice 
ale creierului de specificul impulsaţiilor aferente interoreceptive ale intestinului, iar 
biochimiştii laboratorului  dr.hab.şt.biol. S.Haidarliu, dr.şt.biol. Valentina Toncoglas, 
O.Crivoşeev şi dr.hab.şt.biol. L.Mamalâga au determinat modificările conţinutului de 
ARN în sistemul neuron-glie, modificările conţinutului acetilcolinei, epinefrinei şi 
serotoninei în diferite zone ale SNC la influenţa factorilor stresogeni asupra animalelor 
cu divers nivel de organizare a SNC [1; 3; 5; 11; 13; 15; 33; 36; 43].

Cercetările dr. şt. biol. T. Furdui 
din domeniul endocrinologiei (anii 
1959-1962) au condus la evidenţierea 
mecanismelor de dezvoltare, sub 
influenţa factorilor emoţionali stresogeni 
a unei maladii destul de răspândite – 
guşa toxică difuză, fapt, ce a permis 
crearea unui model experimental al 
acestei maladii pe animale de laborator. 
A fost determinat rolul diferitor glande 

endocrine în procesul adaptării şi dereglărilor funcţionale la acţiunea factorilor 
mediului ambiant (dr.şt.biol. T.Furdui, dr.şt.m. L.Marin, dr.şt.biol. Tatiana Beşetea)  
[1; 3; 5; 11; 13; 15; 33; 35; 36; 43].

În anul 1976 Institutul de Zoologie a fost transformat în Institut de Zoologie şi 
Fiziologie, ceea ce, de fapt, a fost un act de recunoaştere a importanţei cercetărilor 
ştiinţifice în domeniul fiziologiei. La acel moment cercetările ştiinţifice ale celor nouă 
laboratoare de profil fiziologic erau axate prioritar pe problema stresului, adaptării şi 
dereglărilor funcţionale.

Cercetările complexe ale problemei stresului întreprinse în aceste laboratoare sub 
conducerea dr.şt.biol. T.Furdui au stat la baza reexaminării concepţiei recunoscutului 
savant Hans Selye despre stres şi argumentării unui nou concept mai adecvat [1; 2; 3; 
5; 7; 11; 13; 14; 15; 25; 26; 28; 29; 31; 33; 36; 43]. 

Cercetările citochimice au demonstrat, că nivelul şi vectorul modificării 
conţinutului de acizi nucleici şi de proteine în celulele nervoase şi gliale ale diferitor 
structuri cerebrale la acţiunea stresogenă sunt determinaţi atât de starea funcţională şi 
metabolică a diverselor sisteme neuro-glie, cât şi de caracteristicile factorului stresogen. 
În perioada precoce de ontogeneză postnatală în reacţia de răspuns la acţiunea factorilor 
stresogeni se implică preponderent structurile filogenetice mai vechi ale SNC, ulterior 
reacţia devine generalizată şi numai după finalizarea diferenţierii structurilor cerebrale 
şi procesului de mielinizare, reacţia metabolică de răspuns capătă trăsături specifice (dr.
hab.şt.biol. T.Furdui, dr.hab.şt.biol. L.Mamalâga, dr.hab.şt.biol. S.Haidarliu, dr.şt.biol. 
Valentina Toncoglas) [1; 3; 5; 11; 13; 15; 33; 36; 43]. 

Utilizând metoda de lezare a diverselor structuri cerebrale a fost 
determinat rolul hipotalamusului anterior, formaţiunii reticulare şi cerebelului 
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în manifestarea rezistenţei organismului la acţiunea factorilor stresogeni  
(dr.şt.biol. E.Ştirbu).

Pe baza cercetărilor simultane ale activităţii neuronale integrale a diferitor straturi 
ale scoarţei cerebrale dr.şt.biol. P.Pavaliuc împreună cu dr.hab.şt.biol. S.Cuzneţov au 
argumentat concepţia despre neurocenoză ca unitate structural-funcţională a zonei 
corticale a analizatorului kinestetic. 

Studiul mecanismelor dereglărilor funcţionale 
ale tractului gastrointestinal (TGI) la acţiunea 
stresogenă a permis evidenţierea rolului formaţiunii 
reticulare a mezencefalului, scoarţei limbice şi 
hipotalamusului în manifestarea reflexelor motorii 
ale TGI şi demonstrarea faptului, că cu cât este mai 
complexă morfologia zonei cerebrale, cu atât mai 
diversă este influenţa ei asupra reflexelor motorii. De 
asemenea, a fost stabilit că în dezvoltarea afecţiunilor 
stresogene ale stomacului rolul de bază îi revine 
dezintegrării coordonării centrale şi periferice ale 
TGI (dr.hab.şt.biol. Nina Gusca).

La cerinţele practicii dezvoltării zootehniei 
industriale a fost elaborat un sistem adaptiv 
nou de creştere şi întreţinere a animalelor în 
complexele industriale, care a fost înalt apreciat 
la conferinţa a 33-ea a Asociaţiei Europene de 
Zootehnie în anul 1982 (dr.hab.şt.biol. T.Furdui, 
dr.hab.şt.biol. T.Strutinschi, dr.şt.biol. E.Ştirbu,  
dr.şt.biol. A.Nadvodniuc).

O direcţie specifică în domeniul fiziologiei 
a dezvoltat în cadrul Institutului dr.hab.şt.m., prof.univ. V.Lacusta [9]. În colaborare cu 
academicianul T.Furdui au descris un nou sistem fiziologic somato-visceral reglator-
energetic al homeostaziei informaţional-energetice, care filogenetic s-a format anterior 
sistemului nervos cu căi separate aferente şi eferente de transmitere a informaţiei şi 
care se caracterizează prin faptul că rolul de receptor şi efector energo-informaţional 
îl îndeplinesc zonele somato-vegetative fiziologic active şi structurile ţintă morfo-
viscerale. 

În rezultatul cercetării mecanismelor de criolezare stresogenă sub conducerea dr.hab.
şt.biol. V.Nauc a fost stabilit, că lezarea membranei gameţilor are loc preponderent în 
rezultatul dereglărilor conexiunilor complexe proteino-lipidice şi proteino-glucidice, 
modificării intra- şi extracelulare a presiunii osmotice din cauza creşterii concentraţiei 
electroliţilor (dr.hab.şt.biol. V.Nauc, dr.hab.şt.biol. Gh.Boronciuc, dr.hab.şt.biol. 
I.Balan, dr.hab.şt.biol. G.Darie, dr.hab.şt.biol. A.Gusicov, dr.şt.biol. Iulia Cazacov).

A fost demonstrat că factorii stresogeni inhibă microflora obligatorie a TGI şi 
contribuie la dezvoltarea celei condiţionat-patogene (dr.hab.şt.biol. Maria Timoşco, 
dr.şt.biol. Svetlana Marta, dr.şt.biol. Ana Leorda).

Ca semn de recunoaştere a importanţei cercetărilor ştiinţifice ale Institutului în 
domeniul stresului a fost hotărârea Secţiei de Fiziologie a Academiei de Ştiinţe a URSS 
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privind tutelarea de către Institut a problemei 
unionale „Stresul şi adaptarea” şi organizarea 
la Chişinău a celor patru simpozioane unionale 
„Stresul, adaptarea şi dereglările funcţionale”, 
editarea lucrărilor de generalizare ale savanţilor 
sovietici în domeniul stresului şi adaptării 
şi organizarea în anul 1987 a Congresului al 
XV-lea al Societăţii Unionale a Fiziologilor  
„I. P. Pavlov”.

Aprecierea înaltă la acest congres 
a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în 
domeniul fiziologiei ale Institutului de Zoologie şi Fiziologie a servit ca premiză de a  
separa în anul 1991 laboratoarele cu profil fiziologic ale acestui Institut într-o structură 
de sine stătătoare, independentă – Institutul de Fiziologie al AŞM.

II. Fondarea şi dezvoltarea sanocreatologiei
Cercetările complexe ale factorilor stresogeni de diversă intensitate (sanogenă, 

patogenă şi degradatogenă) au permis pentru prima dată de a evidenţia în experienţe pe 
animale şi a descrie fenomenul degradării 
morfofuncţionale a organelor de importanţă 
vitală, condiţionată de influenţa cronică 
stresogenă, care mai târziu a fost estimat şi 
în societatea umană şi care se manifestă prin 
tendinţa pronunţată de creştere a incidenţei 
maladiilor somatice şi psihice, creşterea 
numărului de copii cu dereglări funcţionale 
ale organelor vitale, descreşterea indicilor 
spermogramei umane etc. (academicianul 
T.Furdui, dr.şt.biol. Valentina Ciochină, 
dr.şt.biol. P.Pavaliuc, dr.şt.biol. E.Ştirbu, 

dr.şt.biol. Vlada Furdui, dr.hab.şt.biol. Gh.Boronciuc, dr.şt.biol. Iulia Cazacova, dr.hab.
şt.biol. T.Strutinschi). Şi mai mult, a fost stabilit, că deja la vârsta şcolară, la 80% din copii 
se depistează dereglări funcţionale ale sistemului cardiovascular (dr.şt.biol. Valentina 
Ciochină). Aceste rezultate demonstrează, că degradarea biologică precoce se referă 
nu numai la adulţi, dar şi la tineri [1; 2; 3; 5; 7; 11; 13; 14; 15; 25; 26; 28; 29; 30; 31;  
33; 36; 43; 48]. 

Cercetările complexe multianuale 
în domeniul stresului, adaptării şi 
dereglărilor funcţionale au servit ca 
bază pentru fondarea unui domeniu 
nou în biomedicină, destinat de a 
rezolva problema degradării biologice 
precoce şi problema sănătăţii – 
sanocreatologia [4; 8; 27; 32], ce are ca 
scop elaborarea teoriei şi practicii de 
formare şi menţinere dirijată a sănătăţii 
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în conformitate cu modul de viaţă şi factorii ecologici şi de trai (academicianul T.Furdui,  
dr.şt.biol. Valentina Ciochină).

Luând în considerare perspectiva sanocreatologiei pentru asigurarea dirijată 
a sănătăţii societăţii umane, obiectivele principale de cercetare ale Institutului de 
Fiziologie au evoluat spre dezvoltarea sanocreatologiei, iar în anul 1998, Institutul a 
fost reorganizat în Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie.

2.1. Studiul funcţiei reproductive prin prisma sanocreatologiei
Luând în considerare rolul semnificativ al sanogenităţii reproducerii în dezvoltarea 

sanogenă a organismului au fost organizate studii speciale consacrate acestei 
probleme.

Aceste cercetări au stabilit, că din a. 1970 până în a. 2000 indicatorii spermogramei 
umane au diminuat semnificativ: volumul mediu al ejaculatului s-a redus de la 3,79ml 
până la 3,20ml, numărul de spermatozoizi – de la 125,4mln/ml până la 76mln/ml, iar 
procentul spermiilor cu două capuri a sporit de la 0,52 până la 1,62. Despre influenţa 
negativă a stresului cronic asupra funcţiei reproductive denotă şi experienţele pe vieri. 
Stresarea cronică moderată timp de două luni duce la scăderea bruscă a volumului de 
ejaculat (în mediu de la 220ml până la 30ml), scăderea numărului de spermatozoizi cu 
forma normală (de la 80% până la 40%) şi creşterea numărului de forme patologice de 
spermatozoizi (de la 8% până la 38%). În aceiaşi ordine de idei, menţionăm că pe an ce 
trece se nasc un număr tot mai mare de copii sterili, care, chiar şi prin aplicarea celor mai 
moderne metode medicale, nu vor putea reproduce descendenţi. Apariţia menopauzei 
la femei la vârsta de 45-55 de ani este de asemenea, o dovadă certă a degradării precoce 
şi a îmbătrânirii organismului. Menţionăm, că începând cu vârsta adolescenţei pe toată 
perioada reproductivă, din numărul total de 300 000 de ovule se maturizează şi se 
utilizează doar 400, iar pentru realizarea potenţialului genetic determinat de gameţi 
ar fi necesar, ca perioada reproductivă să dureze mii de ani. Cu toate că mulţi nu vor 
fi de acord cu o longevitate atât de mare, faptul, că perioada reproductivă la femeile 
contemporane constituie 25-35 de ani, denotă despre diminuarea prematură a funcţiei 
sistemului reproductiv şi iniţierea îmbătrânirii precoce a organismului [37; 38].

Au fost determinate căile de evaluare a sanogenităţii spermei: aprecierea 
completitudinii genetice, în special prin analiza arborelui genealogic a cel puţin trei 
generaţii; determinarea completitudinii morfologice, ce se efectuează prin studierea 
modificărilor structurii spermatozoizilor din sperma nativă; studiul activităţii fiziologice 
a spermei native – prin testarea mobilităţii spermatozoizilor; stabilirea posibilei iniţieri a 
proceselor distructive – prin examinarea produselor reacţiilor de peroxidare a lipidelor; 
studiul menţinerii homeostaziei biochimice şi morfofiziologice a proceselor de oxido-
reducere în condiţii de modificare lentă a temperaturii şi pH-ului – prin testarea 
completitudinii structurii, mobilităţii şi produselor peroxidării lipidelor; investigarea 
capacităţilor fecundative – prin evaluarea integrităţii acrozomului şi activităţii aspartat-
aminotransferazei (AST); elucidarea potenţialului vital – prin aprecierea longevităţii 
spermatozoizilor în condiţii similare celor din vagin; determinarea sanogenităţii 
spermatozoizilor şi ovulelor, precum şi a condiţiilor de dezvoltare intrauterină – prin 
examinarea stării sănătăţii descendenţilor.

S-a stabilit că vitamina E stabilizează statutul morfofuncţional al membranelor 
biologice ale spermatozoizilor în perioada congelării în rezultat la ce are loc sporirea 



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

81

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

mobilităţii şi scăderea nivelului de spermiopatii după congelare, fapt ce confirmă 
posibilitatea folosirii ei în calitate de stabilizator al sanogenităţii spermei.

S-a demonstrat că abstinenţa sexuală timp de 3 luni provoacă sporirea bruscă a 
spermiopatiilor, care atinge 88,2±1,42%. Nivelul spermiopatiilor poate fi normalizat 
prin restabilirea regimului fiziologic sexual.  

A fost stabilită compoziţia raţiei alimentare ce favorizează sanogenitatea 
spermei, printre care un rol deosebit îl are nivelul şi calitatea proteinelor asociate cu 
o cantitate sporită de carotină şi iod, nivelul substanţelor energetice, raportul optimal 
al cărora cu proteinele este de 1,3:1 iarna şi 0,8:1 vara, concentraţia vitaminelor A, 
E, D, antioxidanţilor şi microelementelor, în special a Mn şi Zn, precum şi condiţiile 
climaterice şi psiho-emoţionale de întreţinere a taurilor. 

Au fost apreciaţi de prima dată factorii de diversă natură, ce defavorizează 
spermatogeneza şi particularităţile influenţei lor asupra cantităţii şi calităţii  
materialului seminal.

În premieră au fost determinate căile de sporire a sanogenităţii spermei, ce va 
asigura preîntâmpinarea dezvoltării diverselor vicii congenitale.

A fost elaborată metoda de stimulare a spermatogenezei la cocoşii reproductivi prin 
introducerea în raţia alimentară a adaosului mineral ce conţine Se şi Zn.

A fost propus mediu pentru crioconservarea materialului reproductiv la om bazat 
pe eficienţa combinării glucidelor.

2.2. Formarea şi realizarea genotipului sanogen de dezvoltare a  
organismului uman

În rezultatul formulării postulatelor principale ale bazelor genetice ale sănătăţii, 
a fost determinat că mecanismele de formare şi menţinere a sănătăţii sunt destul de 
desăvârşite pentru a asigura existenţa omului ca specie biologică şi reproducerea 
descendenţilor sănătoşi. Reacţiile şi fenomenele specifice genetice principale ale 
sănătăţii, ce se transmit prin ereditate în esenţa lor sunt sanocreatologice, dar în 
condiţiile de viaţă, ce nu corespund necesităţilor fiziologice filogenetic determinate, ele 
pot căpăta caracter patogen. 

A fost elaborat conceptul integral al sănătăţii conform căruia sănătatea organismului 
uman prezintă un fenomen determinat de procesele genetice, biochimice, morfologice, 

fiziologice şi psihice interdependente 
şi intercoordonate şi se manifestă în 
linii generale nu numai în crearea şi 
menţinerea morfologică şi funcţională 
completă a organelor şi sistemelor 
la nivel filogenetic determinat în 
coordonarea şi integrarea funcţiilor 
lor, în menţinerea homeostaziei în 
condiţiile instabilităţii factorilor 
mediului ambiant, dar şi prin 
potenţialul adaptiv înalt, ce asigură 
realizarea necesităţilor fiziologice, 

cognitive, sociale, perceperea adecvată a mediului înconjurător şi reproducerea  
descendenţilor sănătoşi [19].
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A fost stabilit că mecanismele genetice ale sănătăţii omului sunt filogenetic 
determinate şi se manifestă prin procese poligene multifactoriale de autoasamblare a 
macromoleculelor informaţionale şi structurilor supramoleculare, primordiile gameţilor, 
fecundarea, diferenţierea genetică, biochimică şi morfologică a celulelor şi ţesuturilor 
somatice, inducerea relaţiilor dintre ţesuturi în perioada embriogenezei, organizarea 
celulelor specifice în organe, primordiul şi morfogeneza organelor, diferenţierea 
funcţională, creşterea şi dezvoltarea, homeostazia, adaptarea şi comportamentul, rolul 
cărora în procesul ontogenezei este instabil şi cu cât nivelul de organizare structurală, 
funcţională şi socială a organismului este mai superior, cu atât mai mult starea sănătăţii 
poartă un caracter epigenetic [37; 38].

A fost elaborat conceptul bazelor genetice ale sănătăţii, conform căruia ele prezintă 
un lanţ de procese biologice – de la primordiul informaţiei genetice, reproducerea 
ei prin expresarea genelor prin intermediul ARNm, polipeptide şi enzime, care pot 
decurge în limite filogenetic determinate, doar în prezenţa în celule a inductorilor şi 
substanţelor plastice necesare şi condiţiilor optime pentru realizarea acestor reacţii (pH, 
concentraţia ionilor etc.), procese ce asigură formarea şi menţinerea morfologică şi 
funcţională completă a organelor şi sistemelor, concordanţa şi integritatea funcţiilor, 
formarea potenţialului adaptiv înalt, ce face posibilă realizarea necesităţilor fiziologice, 
cognitive, sociale şi percepţia adecvată a mediului ambiant [37; 38].

S-a stabilit că: a) primordiul şi reproducerea informaţiei sanogenetice se realizează 
prin aceleaşi mecanisme genetice, ce stau la baza creşterii şi dezvoltării organismului 
integru; b) bazele genetice ale sănătăţii la fiecare individ se formează în rezultatul 
fuzionării informaţiei genetice materne şi paterne, care deşi, calitativ diferă de la 
un individ la altul, cantitativ (cariotipul) este constantă pentru toţi indivizii speciei 
pe parcursul întregii perioade de dezvoltare ontogenetică; c) primordiul bazelor 
genetice ale sănătăţii are loc în timpul gametogenezei şi fecundării, iar reproducerea 
ei – în timpul replicării, transcripţiei şi translaţiei; d) una din condiţiile obligatorii ale 
manifestării mecanismelor sanogene este menţinerea cantităţii informaţiei genetice 
la nivel constant determinat filogenetic; modificarea cantităţii informaţiei genetice 
duce, de regulă, la dereglarea sanogenezei şi apariţia patologiilor; e) gradul de 
manifestare a mecanismelor sanogenetice depinde de calitatea informaţiei genetice 
şi condiţiile necesare pentru formarea caracterelor sanogene; f) calitatea informaţiei 
sanogenetice poate fi modificată în rezultatul dereglării replicării ADN, crossing-over-
ului, dereglării antrenării cromozomilor şi cromatidelor spre poli în anafaza mitozei 
şi anafaza I şi II ale meiozei, variabilităţii combinative a cromozomilor materni şi 
paterni în perioada fuzionării gameţilor, variabilităţii mutaţionale, dereglării expresiei  
genelor [21; 37; 38].

Extinderea consecinţelor negative, condiţionate de dereglări ale replicării ADN, 
antrenării cromozomilor sau cromatidelor spre polii celulelor noi, crossing-over-ului în 
perioada primordiului bazelor sanogenetice, se vor reflecta nu numai asupra sănătăţii 
organismului integru, dar şi asupra gametogenezei. 

2.3. Etapele principale de diferenţiere intrauterină a dezvoltării sanogene a 
organismului uman

În debut au fost evidenţiate etapele principale de diferenţiere intrauterină a 
organismului uman: 1) etapa zigotului ca bază structurală iniţială a dezvoltării viitorului 
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organism; 2) etapa citogenezei totipotenţiale: segmentarea cu formarea a două tipuri 
de blastomere – trofoblast şi embrioblast; 3) etapa iniţierii citogenezei preventiv 
diferenţiate (compactizarea, polarizarea blastomerilor – polul embrionar şi anembrionar, 
blastocistul: trofoblast şi embrion); 4) etapa iniţierii histogenezei preventive (formarea 
a două discuri germinale, două ţesuturi trofoblastice, două cavităţi şi a sacului vitelin; 
embrioblastul se diferenţiază în epiblast (ecto- şi endoderm), hipoblast primar – disc 
germinal bilaminar; în epiblast se formează membrana amniotică; hipoblastul formează 
două tipuri de celule: primul tip transformă cavitatea blastocistică în sac vitelin primar, 
iar al doilea tip de celule – în sac vitelin definitiv); 5) etapa genezei şi dispariţiei 
structurilor provizorii şi formării discului germinal trilaminar [12]. 

În epiblast aproape de porţiunea caudală a discului germinal bilaminar apare o 
structură mediană – linia primitivă. Partea cefalică a ei conţine depresiunea primitivă 
cefalică, înconjurată de nodulul primitiv. Celulele epiblastice din această regiune 
proliferează, se detaşează şi migrează – o parte în hipoblast, înlocuindu-le pe cele 
originale cu un strat de endoderm definitiv sau secundar (format prin diferenţierea lor). 
Alte celule epiblastice migrează cranial între endoderm şi epiblast, formând al treilea 
strat germinal numit mezoderm intraembrionar. 

Preponderent se dezvoltă structurile extraembrionare: mezodermul extraembrionar, 
piciorul amniotic, horionul, sacul vitelin. Trofoblastul dă naştere la două ţesuturi: 
citotrofoblast şi sinciţiotrofoblast, care împreună cu mezodermul extraembrionar 
formează placenta. La a 13-14 zi apare circulaţia utero-placentară. Gastrulaţia, totodată, 
stabileşte şi axa cranio-caudală şi simetria bilaterală; dă naştere la populaţii celulare, 
care interacţionează şi produc precursorii ţesuturilor, din care se dezvoltă sistemele 
organismului [12].

Cele mai importante structuri precursorii, care apar în săptămâna a treia sunt 
somitele şi placa neurală. Somitele sunt condensări mezodermice sub formă de blocuri 
celulare dezvoltate în mezodermul paraxial de fiecare parte a notocordului. Acest 
mezoderm paraxial formează în succesiune cranio-caudală somitomerele. Somitele se 
divid în sclerotoame, miotoame şi dermatoame, care dau naştere coloanei vertebrale, 
musculaturii scheletice şi dermului. Placa neurală, fiind o îngroşare a ectodermului de 
fiecare parte a liniei mediane, cranial nodului primitiv, în săptămâna a patra se extinde 
de-a lungul liniei mediane, apoi se va înrula în aşa-numitul tub neural, precursorul 
sistemului nervos central [12]. 

A fost elaborat un concept, conform căruia diferenţierea morfologică, constituirea 
şi menţinerea statutului morfologic sunt condiţionate de inductori, de factori de creştere 
şi inhibiţie şi au fost determinate căile de dirijare a statutului morfofuncţional prin 
intermediul factorilor de creştere şi inhibiţie.

A fost stabilit că diferenţierea celulară, tisulară şi a structurilor provizorii ale 
embrionului uman se realizează în etapele comune regnului animal. 

Studierea complexă a sistemului cardiac în conformitate cu principiile metodologice 
ale sanocreatologiei i-a permis dr.şt.biol. Valentina Ciochină [53] în premieră să obţină 
date noi fundamentale, referitor la etapele diferenţierii şi dezvoltării morfofuncţionale 
a cordului, ce au permis de a: 

- evidenţia etapele principale în dezvoltarea intrauterină a cordului (au fost 
evidenţiate şapte etape – iniţierii primordiilor perechi ale cordului; fuzionării 
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primordiilor perechi ale endocardului şi iniţierea primordiului nepereche al cordului 
sub formă de tub cardiac unic; formării cordului cu două camere; formării cordului 
cu trei camere; iniţierii formării cordului cu patru camere; morfogenezei definitive a 
cordului; constituirii morfofuncţionale postnatale a cordului); 

- stabili etapele vulnerabile în dezvoltarea embrionară a cordului (formarea 
cordului cu două, trei şi patru camere, morfogeneza definitivă a cordului şi constituirea 
morfofuncţională postnatală a cordului) şi posibilele vicii; 

- determina perioadele posibile de majorare a posibilităţilor sanogene ale cordului 
din contul sporirii numărului de cardiomiocite (în perioada, când creşterea masei 
corpului este condiţionată de procesele mitozei).

Dr. hab. şt. biol. V. Şeptiţchi [54] a determinat etapele diferenţierii şi dezvoltării 
morfofuncţionale a tractului digestiv, inclusiv cele critice. A descris cinci etape prin-
cipale în dezvoltarea intrauterină a tractului gastrointestinal – iniţierii primordiului 
cavităţii bucale, esofagului şi a orificiului anal; iniţierii primordiului organelor princi-
pale ale sistemului digestiv; diferenţierii epiteliului, iniţierii primordiului elementelor 
secretoare şi a straturilor musculare ale organelor sistemului digestiv; formării embri-
onare a structurilor definitive ale organelor sistemului digestiv. A stabilit trei etape 
critice în dezvoltarea embrionară a tractului gastrointestinal (diferenţierii tubului diges-
tiv şi iniţierii primordiilor organelor digestive principale; diferenţierii precursorilor or-
ganelor digestive principale şi primordiilor glandelor digestive principale; translocaţiei 
active a primordiilor organelor digestive) şi posibilele vicii.

2.4. Premizele creării direcţiei noi a sanocreatologiei - cardiosanocreatologia
A fost elaborat conceptul privind sănătatea cordului, care se manifestă nu numai 

prin formarea şi menţinerea morfologică şi fiziologică completă în concordanţă cu masa 
corpului şi modul de viaţă, funcţionarea stabilă a lui în condiţii relativ confortogene în 
conformitate cu mecanismele de reglare filogenetic determinate, prin coordonarea şi 
integritatea funcţionării atriilor şi ventriculelor, precum şi a cordului cu alte sisteme, 
prin modificarea adecvată a activităţii lui în dependenţă de eforturile fizice şi psihice, 
menţinerea parametrilor fiziologici în limite de autoreglare a lor la instabilitatea 
factorilor mediului ambiant, dar şi prin potenţialul vital, adaptiv înalt, ce asigură 
realizarea necesităţilor fiziologice, cognitive şi sociale în diferite condiţii de viaţă, fără 
consecinţe negative asupra cordului [20]. 

În baza conceptului de clasificare a sănătăţii cordului şi reieşind din gradul de 
expresie a funcţiei au fost determinate şi descrise nouă niveluri de sănătate ale cordului: 
nivelul ideal; benefic (cu tendinţă spre hipo- şi hiperritmicitate); suficient (cu hipo- şi 
hiperritmicitate); critic (cu hipo- şi hiperritmicitate); vital incompatibil (cu hipo- şi 
hiperritmicitate) (dr.şt.biol. Valentina Ciochină).

În rezultatul investigaţiilor Institutului şi analizei datelor literaturii pentru prima 
dată, reacţiile cordului au fost diferenţiate şi clasificate în sanogene, limitrofe şi 
patogene. Au fost determinate caracteristicile acestor tipuri de reacţii [20].

În corespundere cu această clasificare reacţiile sanogene sunt acele reacţii, care 
se realizează în conformitate cu mecanismele de reglare filogenetic determinate, 
variabilitatea parametrilor cărora nu depăşeşte limitele bazale, corespund necesităţilor 
organismului, se modifică adecvat în dependenţă de efortul fizic şi psihic în limitele de 
reglare integrală a funcţiei, iar cu întreruperea efortului se stabilesc la nivel sanogen, şi 
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reacţiile cordului, care se realizează de asemenea, în conformitate cu mecanismele de 
reglare filogenetic determinate, parametrii cărora deşi depăşesc stabil limitele bazale, 
asigură sporirea potenţialului morfofuncţional al cordului şi organismului în întregime 
sau a activităţii econome în condiţiile modificate de viaţă din contul intensificării 
asigurării lor informaţionale, energetice şi plastice.

Studiul particularităţilor manifestării reacţiilor sanogene prin efort fizic e posibil 
la persoanele cu gradul de sănătate ideal, benefic cu tendinţă spre hiperritmicitate, 
benefic cu tendinţă spre hiporitmicitate, satisfăcător cu hiperritmicitate, în cazul 
menţinerii topogenezei şi ritmicităţii, satisfăcător cu hiporitmicitate în cazul  
bradicardiei sinusale. 

Reacţiile patogene ale cordului 
sunt acele reacţii, ce se desfăşoară în 
discordanţă cu mecanismele de reglare 
filogenetic determinate şi sunt cauzate de 
defecte genetice şi/sau structurale, şi/sau 
biochimice, care nu satisfac necesităţile 
organismului, nu corespund intensităţii 
şi duratei de acţiune a diferitor factori, 
manifestându-se prin dereglări de ritm 
şi/sau prin variabilitatea parametrilor 
funcţiei lui, ce depăşesc limitele sanogene, 
şi/sau prin modificarea topogenezei impulsurilor, şi/sau disocierea funcţiei atriilor şi 
ventriculelor, şi cordului cu alte sisteme, consecinţele cărora se reflectă negativ asupra 
stării sanogene a lui şi a organismului în întregime.

Reacţiile patogene sunt caracteristice pentru nivelul incompatibil cu viaţa cu 
hiperritmicitate, incompatibil cu viaţa cu hiporitmicitate, critic cu hiperritmicitate 
în cazul schimbărilor structurale, disocierii dintre activitatea atriilor şi ventriculelor, 
blocadei fascicolului His, blocadei nodului atrioventricular cu schimbări structurale, 
fluterului şi fibrilaţiei atriilor şi ventriculelor, critic cu hiporitmicitate în cazul 
schimbărilor structurale, disocierii dintre activitatea atriilor şi ventriculelor, blocadei 
atrioventriculare cu schimbării structurale, blocadei fasciculului His, asistoliei atriilor, 
asistoliei ventriculelor.

Reacţiile limitrofe (paranormative) ale cordului sunt reacţiile labil-reversibile, ce 
reflectă instabilitatea funcţiei lui şi, care temporar se realizează în conformitate cu 
mecanismele de reglare filogenetic determinate sau în discordanţă cu ele în lipsa viciilor 
genetice sau structurale, parametrii cărora pot depăşi limitele de reglare integrală a 
funcţiei, pot să nu corespundă intensităţii şi duratei de acţiune a diferitor factori şi 
consecinţele cărora pot fi sanogene sau patogene.

Reacţiile limitrofe pot fi depistate la persoanele cu următoarele grade de sănătate 
ale cordului: satisfăcător cu hiperritmicitate, satisfăcător cu hiporitmicitate, critic cu 
hiperritmicitate, critic cu hiporitmicitate, în cazul dereglărilor de ritm fără schimbări 
structurale şi sunt temporale.

În premieră au fost descrise tipurile ritmului cardiac: sanogen, patogen şi limitrof. 
Ritm sanogen în condiţii relativ confortogene este ritmul generat de nodul sinusal 

şi se transmite spre atrii şi ventricule prin căile conductoare clasice şi în limitele bazale 
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ale frecvenţei filogenetic determinate.
Ritm sanogen în condiţii de efort fizic şi psihic este ritmul generat de nodul sinusal 

şi se transmite spre atrii şi ventricule prin căile filogenetic determinate în limitele, ce 
nu depăşesc nivelul satisfăcător de sănătate, iar cu întreruperea efortului se stabilesc la 
nivel bazal.

Ritm patogen este acel ritm, topogeneraţia, conductibilitatea şi frecvenţa impulsurilor 
căruia nu corespund celor filogenetic determinate şi sunt cauzate de defecte genetice, 
structurale şi biochimice.

Ritm limitrof este ritmul instabil, topogeneraţia impulsurilor căruia este sinusală 
sau temporar ectopică şi nu este cauzată de defecte genetice, structurale şi biochimice. 

A fost determinată în premieră unitatea elementară morfofuncţională, ce creează 
funcţia atriilor şi ventriculelor şi a sistemului morfofuncţional al cordului ca organ 
integru, ce modulează activitatea ritmică a lui. 

Unitatea elementară morfofuncţională sanogenă, ce modulează contractarea 
cordului [20]:

Unitatea elementară a sistemului morfofuncţional sanogen, ce modulează activitatea 
funcţională ritmică a cordului:

A fost elaborată pentru prima dată o metodă de determinare a nivelului de sănătate 
al cordului [52], care se bazează pe informaţia despre activitatea integrală a cordului, 
nivelul de stabilitate a ritmului cardiac, particularităţile topogenezei, conductibilităţii 
şi contractilităţii, coordonării atriilor şi ventriculelor, caracterul dereglărilor funcţiei şi 
originea lor, consecutivitatea, configuraţia şi amplitudinea undelor electrocardiogramei, 
durata sistolei şi diastolei. 
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Au fost determinate particularităţile de constituire funcţională sanogenă a ritmicităţii 
cordului, ceea ce a permis de a evidenţia perioadele instabile ale funcţionării cordului şi 
constituirii funcţionale a lui la nivelul organismului adult [52]. 

Deoarece sistemul cardiac activează în concordanţă strânsă cu sistemul respirator, 
funcţional, alcătuind un sistem integru – cardiorespirator, firesc, a fost necesar de a 
studia prin prisma sanocreatologiei şi acest sistem, în rezultat la ce a devenit posibil, 
pentru prima dată de a elabora postulatele fundamentale ale conceptului privind reglarea 
ritmogenezei respiraţiei:

1. Mecanismul ritmogenezei sistemului respirator posedă multiple tangenţe cu 
mecanismele ritmogenezei sistemului cardiovascular.

2. Generatorul ritmului sistemului respirator, spre deosebire de cel al sistemului 
cardiovascular, este localizat nu doar în organul, care asigură predestinarea funcţională 
integră a sistemului fiziologic, dar şi în sistemul nervos central.

3. Reglarea ciclului respirator este realizată de un sistem policomponent, elementele 
structural-funcţionale constitutive ale căruia sunt heterogene cât priveşte localizarea, 
structura, funcţiile şi originea embrionară.

4. Sistemul de reglare a respiraţiei este deosebit de receptiv la semnalele tuturor 
câmpurilor receptoare, multiplelor formaţiuni ale creierului. 

5. Nivelul proceselor redox din organism (metabolismul bazal) este mai vulnerabil 
la modificarea mediului intern şi extern. 

6. Elementele structural-funcţionale constitutive ale sistemului de reglare a 
inspiraţiei şi expiraţiei în stare de repaus, de activitate operativă şi în cazul dirijării 
voluntare a respiraţiei diferă mult.

7. Sistemul de reglare a ciclului respirator este influenţat de scoarţa cerebrală mult 
mai mult, comparativ cu alte sisteme funcţionale.

8. Plămânii ca organ principal al sistemului respirator, spre deosebire de cord, nu 
posedă automatism.

Postulatele formulate au stat la baza elaborării conceptului privind reglarea rit-
mogenezei respiraţiei, conform căruia reglarea respiraţiei se realizează de un sistem 
policomponent, elementele căruia sunt heterogene după localizare, structură, funcţii 
şi origine embrionară şi alcătuiesc patru subsisteme (centre), care asigură respectiv:  
1) generarea ritmului respiraţiei (centrul de ritmogeneză a respiraţiei); 2) realizarea 
acesteia în formă de funcţie fiziologică (care include centrul executor şi organele efec-
tive), 3) reglarea nivelului activităţii centrului ritmogenezei şi 4) modulaţia, coordona-
rea respiraţiei în corespundere cu cerinţele organismului (centrul de coordonare, modu-
lare); primul şi al doilea subsisteme sunt relativ stabile în ceea ce priveşte componenţa 
structural-funcţională, iar componentele celui de-al treilea şi al patrulea – variabile: 
ele sunt diferite în condiţii relativ de repaus, de activitate operativă a organismului şi 
de respiraţie voluntară şi sunt antrenate în subsisteme datorită excitării unor sau altor 
câmpuri receptoare, diverselor structuri ale creierului şi de nivelul metabolismului or-
ganismului (procesele de oxido-reducere).

Au fost evidenţiate în debut unităţile structural-funcţionale elementare ale inspiraţiei, 
expiraţiei şi ciclului de respiraţie în condiţii relativ de repaus, activitate operativă şi 
respiraţie forţată [18].
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A fost argumentată o concepţie nouă privind mecanismul de generare a ritmului 
respiraţiei, numit „pacemakerul respiraţiei” relativ similar celui cardiac – „pacemakerul 
cordului”, constituit dintr-un ansamblu de neuroni respiratori – „inspiratori şi expiratori”, 
asociaţi cu receptorii medulari ai bulbului rahidian. 

Pentru prima dată a fost elaborat conceptul estimării integrale a nivelului de sănătate 
a sistemului respirator, conform căruia oxidarea aerobă, ce decurge în mitocondrii, unde 
energia oxidării se transformă în energia ATP, proces ce necesită asimilarea continuă 
de către organism a O2, asigurarea cu energie atât a metabolismului bazal, ce menţine 
structura şi funcţiile celulelor şi ţesuturilor organismului, cât şi a întregului spectru 
de activitate a organismului, inclusiv şi a oxidării biologice a substanţelor alimentare, 
ceea ce denotă că volumul de oxigen (aer), determinat prin minut volumul respirator, 
necesar menţinerii metabolismului bazal şi oxidării produselor alimentare, precum şi 
capacitatea de adaptare adecvată momentană a ventilaţiei şi activităţii cardiace, reflectă 
nivelul de sănătate a sistemului respirator [18].

În premieră au fost formulate postulatele, ce au stat la baza elaborării tehnologiei 
de estimare a nivelului de sănătate a sistemului respirator. Elementele principale ale 
acestora constituie determinarea: 1) metabolismului bazal al organismului, ce asigură 
menţinerea structurii normale, activitatea vitală şi funcţia celulelor şi ţesuturilor, ce pot 
decurge numai în cazul prezenţei unei anumite energii, sursa principală a căreia este 
oxidarea biologică a nutrienţilor, care, la rândul său, necesită asimilarea permanentă 
a oxigenului; 2) cantităţii de oxigen strict necesare pentru descompunerea oxidativă a 
proteinelor, hidraţilor de carbon şi lipidelor, ce alcătuiesc dieta fiziologică a individului 
concret; 3) volumului indispensabil de O2 pentru necesităţile metabolice promte, 
ce se asigură prin adaptarea ventilaţiei pulmonare şi funcţiei cardiace, adică prin 
intensificarea sau diminuarea sincronă a frecvenţei contracţiilor cardiace şi a frecvenţei  
respiraţiei [18].

În debut au fost diferenţiate cinci nivele de sănătate ale sistemului respirator: ideal, 
benefic, satisfăcător, critic şi incompatibil cu viaţa. 

2.5. Cercetările privind elaborarea teoriei alimentaţiei sanocreatologice
Una din problemele determinatoare în realizarea conceptului de formare şi 

menţinere dirijată a sănătăţii alcătuieşte alimentarea sanocreatologică. Analiza teoriilor 
şi sistemelor alimentare existente dovedeşte că nici una din ele nu poate fi utilizată 
în sanocreatologie, deoarece practica de fiecare zi confirmă că ele nici pe departe nu 
asigură sănătatea societăţii.

Din punct de vedere al sanocreatologiei sistemul de alimentare prezintă factorul 
principal al posibilei influenţe asupra stării generale a organismului, formării şi 
menţinerii dirijate a sănătăţii şi a prevenirii degradării precoce a organismului.

În baza practicii multiseculare a alimentaţiei societăţii umane, datelor fundamentale 
ale fiziologiei şi sanocreatologiei, avantajelor şi dezavantajelor sistemelor contemporane 
de alimentaţie, precum şi a datelor Institutului, în premieră a fost stabilit rolul 
factorilor alimentari în asigurarea vitalităţii organismului şi elaborată o nouă teorie 
a alimentaţiei – teoria alimentaţiei sanocreatologice, care spre deosebire de teoriile 
existente, se bazează nu numai pe principiile cunoscute ale acestora privind asigurarea 
echilibrată şi adecvată a organismului cu substanţe nutritive, destinate să asigure 
creşterea şi dezvoltarea organismului, regenerarea celulelor şi ţesuturilor, acoperirea 



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

89

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

cheltuielilor energetice ale lui, menţinerea metabolismului bazal şi biocenozei tractului 
gastrointestinal, în temeiul cărora se elaborează raţiile alimentare contemporane, care 
prevăd aprovizionarea organismului cu energie, dar şi pe o axiomatică nouă, care 
orientează alimentaţia spre asigurarea atât a matricei structurale, cât şi spre formarea 
şi menţinerea dirijată a sănătăţii organelor, în special şi a organismului integru prin 
administrarea nutrienţilor structural-energetici şi sanogeni în scopul: asigurării 
realizării programelor metabolice şi morfofuncţionale, genetic stabilite de creştere şi 
dezvoltare la nivel filogenetic determinat; influenţei dirijate asupra sintezei şi eliminării 
anumitor hormoni, enzime şi a altor substanţe biologic active; corelării anabolismului 
şi catabolismului în corespundere cu vârsta; menţinerii homeostaziei metabolismului 
hidro-salin; acoperirii cheltuielilor energetice în conformitate cu metabolismul sanogen 
şi cu caracterul activităţii operative şi profesionale; tonifierii sistemelor funcţionale, 
ce asigură bioprotecţia organismului şi procesele de digestie; favorizării coordonării 
sistemelor fiziologice reglatoare ale vitalităţii; eliminării la timp a reziduurilor, ţinând 
cont de vârstă, gen, nivelul activităţii dinamice fizice şi psihice, activitatea funcţională 
a sistemului respirator, condiţiile ecologice, particularităţile individuale şi respectarea 
obligatorie a modului somato-psiho-emoţional sanogen de viaţă [39; 40].

Strategia alimentaţiei sanocreatologice prevede, în dependenţă de vârstă şi 
condiţiile de activitate, influenţa dominantă asupra diferitor funcţii ce prevalează 
în aceste perioade: 1) la etapa de dezvoltare intrauterină, produsele alimentare 
trebuie să îndeplinească rolul de inductor şi cel creativ în realizarea programului 
genetic sanogen de dezvoltare, în aspectul iniţierii şi realizării diferitor procese 
metabolice specifice arhitecturii structurale a celulelor ţesuturilor şi organelor;  
2) la etapa timpurie a ontogenezei postnatale – creativ energetic, catalitic şi protector;  
3) la etapa stabilităţii morfofuncţionale a organismului – energetic homeostatic protector; 
4) în perioada diminuării şi degradării structurilor şi funcţiilor organelor vitale – protector,  
stimulator, detoxificant.

Strategia prevede selectarea direcţionată a nutrienţilor în scopul de a asigura nu 
doar metabolismul de bază şi activitatea operativă, activitatea profesională, dar şi 
predominarea funcţiilor la diferite etape de vârstă în scopul creării şi menţinerii dirijate 
a sănătăţii, ţinând cont în acelaşi timp de starea organismului, inclusiv a tractului 
digestiv şi specificul influenţei mediului ambiant (Furdui T., Ciochină Valentina,  
Furdui Vlada, Vrabie Valeria, Glijin Aliona).

Deoarece una dintre sarcinile importante ale alimentaţiei sanocreatologice vizează 
formarea dirijată şi menţinerea statutului structural-funcţional al aparatului de absorbţie 
al intestinului subţire în limite sanogene, soluţionării acestei probleme i se acordă 
o atenţie considerabilă. Prin eforturile depuse de către dr.hab.şt.biol. V. Şeptiţchi, 
dr.şt.biol. Larisa Ceban în premieră au fost elucidate legităţile de bază ale stabilirii 
funcţionale şi restructurării adaptive ale sistemelor de absorbţie a monozaharidelor la 
administrarea dietelor cu conţinut diferit de glucide în ontogeneza postnatală timpurie, 
ceea ce a permis de a argumenta ştiinţific posibilitatea influenţei dirijate asupra formării 
şi menţinerii absorbţiei în intestinul subţire prin reglarea compoziţiei dietei. În Institut 
este dezvoltat un concept nou, conform căruia, în perioada ontogenezei postnatale 
timpurii, factorii nutritivi au nu doar un rol nutriţional, dar şi o importanţă decisivă în 
formarea şi menţinerea funcţiei de absorbţie în intestinul subţire, date ce vor fi utilizate 



90

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

la crearea sistemului de alimentare sanocreatogenă în copilăria timpurie, precum şi la 
elaborarea măsurilor de prevenire a dereglărilor absorbţiei monozaharidelor în intestinul 
subţire. În rezultatul studiilor complexe ale transportului intestinal al monozaharidelor 
şi aminoacizilor la stresarea de scurtă durată şi cea cronică au fost elucidate legităţi şi 
mecanisme, care stau la baza dereglărilor stresogene ale procesului de absorbţie şi a 
fost demonstrat, că stresarea are un efect diferit asupra activităţii diverselor sisteme de 
transport ale intestinului subţire, ceea ce indică la posibilitatea prevenirii dereglărilor 
cauzate de stresare prin selectarea nutrienţilor. 

În premieră a fost elucidat rolul monoaminelor şi receptorilor lor, al ionilor de calciu, 
produşilor peroxidării lipidelor în modificarea hidrolizei membranice şi absorbţiei 
nutrienţilor la stres şi stabilit rolul dopaminei şi al receptorilor catecolaminergici 
în reglarea absorbţiei glucidelor în condiţii fiziologice. Datele obţinute determină 
perspectivele pentru elaborarea metodelor de prevenire şi corecţie dirijată a dereglărilor 
stresogene ale absorbţiei nutrienţilor atât prin mijloace farmacologice, cât şi dietetice. 
Au fost argumentate abordări şi elaborate modalităţi de a menţine funcţia digestivă 
şi de transport a intestinului subţire în limite sanogene la stresarea prin utilizarea  
factorilor nutritivi.

În acelaşi timp, dr. hab. şt. biol. T. Strutinschii cu colaboratorii au propus un 
concept de alimentaţie în raport cu tipul constituţiei, conform căruia întocmirea 
raţiei alimentare se propune de a fi realizată în conformitate cu particularităţile 
morfofiziologice dominante şi psihofiziologice ale organismului (antropometrice, 
procesele metabolice, energetice, aptitudinile activităţii fizice şi psihice, caracteristicile 
funcţionale ale tractului gastrointestinal), ce reflectă, în linii generale, caracteristicile 
fiecărui somatotip.

2.6. Premizele creării direcţiei noi a sanocreatologiei – psihosanocreatologia
Premiza fondării psihosanocreatologiei ca o componentă a sanocreatologiei 

a fost morbiditatea înaltă al societăţii contemporane din cauza dereglărilor şi 
bolilor psihice. În SUA dereglările psihice se consideră „problema naţională Nr.1”.  
Aproximativ 20% din populaţia acestei ţări posedă indici ai disfuncţiilor psihice; 
se consideră că circa 450mln din populaţia Terrei suferă de dereglări psihice. 
Organizaţia Internaţională a Sănătăţii a recunoscut că depresia către anul 2020 va 
ocupa primul loc în structura bolilor. Şi mai mult, până 
în prezent nu există o opinie acceptată de specialişti 
privind definiţia fenomenului de sănătate psihică  
[17; 22; 23; 41; 46; 49; 50; 51].

De pe poziţiile sanocreatologiei iniţial a fost elaborat 
conceptul sănătăţii psihice, care a stat la baza dezvoltării 
psihosanocreatologiei. Conform acestui concept sănătatea 
psihică prezintă o stare multidimensională integrativă 
complexă relativ stabilă (neurofiziologică, cognitivă, 
emoţional-sentimentală, social-comportamentală şi 
individual-semantică) a activităţii superioare a sistemului 
nervos cu caracteristici individuale, determinate de 
programul genetic de dezvoltare, realizată prin intermediul 
interacţiunii embrionului şi fătului cu organismul matern 
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în perioada antenatală, copilului şi mamei – în perioada postnatală, de influenţa psiho-
socială a mediului în procesul cunoaşterii lumii înconjurătoare şi asimilării cunoştinţelor 
în procesul instructiv, activităţii obşteşti şi creative prin modularea funcţiei sistemelor 
neurofiziologic integrativ şi neurochimic ale creierului, determinate genetic şi dependente 
de ansamblul de factori ai mediului, sistemelor psihofuncţionale, ce se formează în 
ontogeneză în concordanţă cu mecanismele sistemogenezei în procesul activităţii de 
cunoaştere, sociale, de muncă etc. şi sistemelor de evaluare-executare, care se creează 
de fiecare dată în procesul evaluării acţiunilor adecvate personale şi ale altora, de 
gradul de anxietate şi favorizare pentru activitatea vitală a organismului, de acţiunea 
factorilor psihogeni prin prisma cunoaşterii, autocunoaşterii, realizarea scopurilor şi 
autoactualizarea sistemelor psihofuncţionale, create anterior şi care se manifestă prin 
coordonarea funcţiilor sistemelor vitale, prin senzaţia satisfacerii de la realizarea 
necesităţilor fiziologice, cognitive şi social-comportamentale; capacitatea activităţii 
intelectuale; echilibrul statutului emoţional-sentimental; activitatea social-de muncă 
conştientizată; perceperea şi comportamentul adecvat în circumstanţele corespunzătoare; 
opunerea rezistenţei intenţiilor proprii şi străine, care aduc prejudicii personale, 
societăţii sau naturii; identitatea 
individual-semantică; triggerul 
formării şi menţinerii sănătăţii 
psihice este necesitatea şi motivaţia  
[17; 22; 23; 41; 46; 49; 50; 51]. 

A fost studiată fenomenologia 
exteriorizării sănătăţii psihice, care 
în conformitate  cu similaritatea 
reflectării unor sau altor reacţii 
neuropsihice, a fost structurată în 6 
blocuri: neurofiziologic, cognitiv, 
socio-comportamental, emoţional-sentimental, comunicativ, individual-semantic. 
Totalitatea fenomenologiei acestor 6 grupe de reacţii psihice reflectă starea psihică [17; 
22; 23; 41; 46; 49; 50; 51]. 

Au fost aduse argumente privind imposibilitatea utilizării în psihosanocreatologie 
ca etalon al sănătăţii psihice noţiunea, „norma psihică” şi prezentate dovezi de a 
folosi în schimb o nouă noţiune de etalon – nivel individual de sănătate psihică. În 
baza conceptului despre sănătatea psihică, ca alternativă a „normei psihice”, a fost 
argumentată o noţiune nouă despre nivelul individual de sănătate psihică, conform 
căreia potenţialul sănătăţii psihice, prezintă o stare complexă neuropsihică, care se 
exteriorizează prin variante de caracteristici fenotipice, determinate de interrelaţiile 
mecanismelor genetice şi ontogenetice, de activitatea sistemelor psihofuncţionale şi de 
estimare-executare a blocurilor neuro-psihice, ce formează sănătatea psihică, de starea 
psihofiziologică a tipurilor constituţionale, de reflectarea psihică a mediului intern 
al organismului şi a mediului extern de către creier, caracteristici relativ specifice, 
unice pentru fiecare subiect concret. Nivelul individual al sănătăţii psihice prezintă 
o noţiune integrală, mixtă, policomponentă, ce reflectă identitatea psihică personală  
[17; 22; 23; 41; 46; 49; 50; 51].

A fost documentat un concept privind elaborarea testelor, ce exprimă diverse stări 
ale sănătăţii psihice, care a stat la baza identificării nivelurilor de sănătate psihică. 
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În baza exteriorizării individuale a indicatorilor ce reflectă psihic adecvat gradul de 
activitate funcţională a sistemelor psihofuncţionale şi de estimare-executare, starea 
psihică a mediului intern şi extern al organismului şi a blocurilor neuro-psihice, a fost 
argumentată o viziune integrală a unui sistem de clasificare a nivelurilor individuale 
de sănătate psihică. A fost elaborată prima variantă a unui sistem de clasificare 
a stării sănătăţii psihice în număr de 11 nivele individuale de sănătate psihică  
[17; 22;  23; 41; 46; 49; 50; 51].

În baza conceptului „Sănătăţii psihice”, fenomenologiei şi reacţiilor neurofiziologice 
şi stărilor psihogene, în premieră a fost elaborat conceptul algoritmului de estimare a 
nivelurilor individuale de sănătate psihică conform căruia identificarea nivelurilor de 
sănătate poate fi realizată prin studierea succesivă a stabilităţii manifestării reacţiilor 
şi stărilor neurofiziologice şi psihogene ale organismului, a exteriorizării indicilor ce 
reflectă starea psihică internă a organismului şi reflectarea psihică a stării mediului 
extern al organismului, activităţii funcţionale a sistemelor psihofuncţionale şi de 
estimare-executare, ce alcătuiesc calitativul componentelor constitutive ale sănătăţii 
psihice, a capacităţilor creative şi de a se opune stresului zilnic şi intenţiilor şi activităţii 
proprii şi altora, ce pot provoca prejudicii sie, societăţii şi naturii.

În conformitate cu conceptul algoritmului sănătăţii psihice au fost evidenţiate 
următoarele etape de identificare a nivelului preventiv al sănătăţii psihice:

Determinarea stabilităţii reacţiilor şi stărilor psihofiziologice, psihogene şi 1. 
psihotice;
Determinarea unor indici, conform cărora poate fi estimată preventiv reflectarea 2. 
psihică a stării mediului intern al organismului (starea psihofiziologică a 
sănătăţii);
Determinarea unor indici, conform cărora se estimează preventiv reflectarea 3. 
psihică a mediului extern;
Prima estimare preventivă a nivelului de sănătate;4. 
Determinarea indicilor de exteriorizare a fenomenologiei activităţii blocurilor 5. 
neuropsihice, sistemelor psihofuncţionale şi de estimare-executare, care 
participă în formarea sănătăţii psihice;
Estimarea repetată a nivelului de sănătate.6. 

În scopul elaborării testelor şi tehnologiei de determinare a nivelurilor individuale de 
sănătate psihică a fost elaborat conceptul blocurilor neuropsihice, ce asigură activitatea 
psihică şi care prevede estimarea reacţiilor constitutive, ce cauzează modalitatea 
exteriorizării funcţiei blocurilor, în special, formarea şi menţinerea sănătăţii psihice 
[17; 22; 23; 41; 46; 49; 50; 51]. 

O atenţie deosebită a fost acordată studierii blocului neuropsihic cognitiv, ce a 
permis de a stabili, că funcţia neuropsihică integrală sanogenă a blocului cognitiv se 
manifestă prin reflectarea adecvată a mediului intern al organismului şi celui ambiant, 
acumularea a cât mai multor cunoştinţe (informaţii) pentru asigurarea vitalităţii 
organismului, prin organizarea activităţii de fiecare zi şi orientării adecvate în mediul 
ambiant, prognozarea fenomenelor, proceselor, valorilor, evenimentelor. 

În debut au fost elaborate conceptele privind gândirea sanogenă, memoria sanogenă 
şi conştiinţa sanogenă. Au fost determinate modalităţile de exprimare a proceselor şi 
structurii gândirii, memoriei şi conştiinţei sanogene la adulţi şi copii.
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La adulţi modalitatea de manifestare a proceselor şi structurii gândirii sanogene a 
fost structurată în 13 criterii de diferenţiere, pentru identificarea cărora au fost elaboraţi 
65 de itemi; a memoriei sanogene ‒ în 17 criterii şi 53 de itemi; a conştiinţei sanogene 
‒ în 14 criterii şi 72 de itemi.

În corespundere cu modalităţile 
proceselor şi structurii gândirii 
sanogene au fost elaboraţi câte 65 de 
itemi;  a memoriei sanogene ‒ câte 
85 de itemi; a conştiinţei sanogene ‒ 
câte 70 de itemi specifici, pentru trei 
categorii de vârstă şcolară (clasele 
1-4, clasele 5-9, clasele 10-12). 

Pentru copii de vârsta 
preşcolară (2,5-6 ani) în scopul 
estimării gândirii sanogene 
au fost elaboraţi 25 de itemi pentru vârsta de 2,5-4 ani şi 46 de itemi pentru 
vârsta de 4-6 ani;  a memoriei sanogene ‒ câte 5 itemi şi a conştiinţei sanogene ‒  
câte 20  de itemi respectiv. 

În total au fost creaţi 970 de itemi. În rezultatul analizei răspunsurilor la itemi 
au fost  structurate trei posibile manifestări ale acestora: adecvat, parţial adecvat 
şi neadecvat, ce reflectă gradul de sanogenitate a gândirii, memoriei şi conştiinţei 
şi atribuirea ulterioară a acestora la nivelurile individuale corespunzătoare  
de sănătate psihică.

În baza conceptelor privind sanogenitatea principalelor componente psihice 
constitutive ale blocului cognitiv, ce formează şi realizează fenomenele psihice: 
gândirea, memoria şi conştiinţa sanogenă şi a itemilor ce reflectă exteriorizarea 
acestora, au fost elaborate trei procedee euristice de estimare a gândirii, memoriei 
şi conştiinţei sanogene. Studiile în domeniul psihosanocreatologiei au fost tutelate  
de academicianul T. Furdui.

Sarcinile principale ale investigaţiilor în domeniul psihosanocreatologiei constau 
în elaborarea testelor de estimare a gradului de sanogenitate al blocului neuropsihic 
cognitiv, comunicativ, comportamental, emoţional-sentimental şi individual-semantic, 
determinarea factorilor psihosanogeni, elaborarea metodelor de creare şi menţinere 
dirijată a diferitor componente constitutive ale sănătăţii psihice.  

În baza acupuncturii şi sanocreatologiei 
acad. V. Lacustă împreună cu acad.  
T. Furdui şi dr.şt.biol. Lorina Vudu au fondat 
o nouă direcţie în biomedicină – acupunctura 
sanocreatologică, care are ca scop menţinerea 
dirijată a sănătăţii prin utilizarea acupuncturii. 
În temeiul acestui nou domeniu acad. V. 
Lacustă a perfecţionat şi implementat 
metode noi de diagnostic, profilaxie şi 
tratament ale afecţiunilor sistemului 
nervos, organelor interne şi ale aparatului  
locomotor [10; 34].
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2.6. Elaborarea principiilor şi conceptului privind crearea metodelor de 
menţinere şi fortificare a sănătăţii

În baza mecanismelor de reglare şi interacţiune a sistemelor respirator, cardiovascular 
şi locomotor, în premieră au fost elaborate, principiile creării metodelor şi procedeelor 
de menţinere a funcţionării sanogene a sistemelor cardio-pulmonar şi locomotor:  
1) menţinerea funcţionării sistemelor cardio-pulmonar şi locomotor în limite sanogene, 
luând în considerare că ele sunt sisteme heterogene, poate fi realizată prin metode, 
direcţionate spre menţinerea nu numai a homeostaziei funcţiei în limite sanogene 
a fiecărui sistem, dar şi prin interrelaţiile dintre ele; 2) menţinerea homeostaziei 
morfofuncţionale a componentelor, ce alcătuiesc unitatea structural-funcţională a 
contracţiei atriilor, ventriculelor, inspiraţiei şi expiraţiei, a structurilor ce determină 
procesele  de coordonare a sistemelor cardiovascular şi respirator, precum şi a 
interrelaţiilor lor cu alte sisteme  poate  fi obţinută prin intermediul acţiunii factorilor 
cu influenţă specifică asupra lor; 3) intensitatea  şi durata  influenţei factorilor 
stresogeni nu trebuie să provoace desincronizarea funcţiilor sistemului respirator 
şi cardiac; 4) receptivitatea înaltă a sistemului respirator la influenţa voluntară a 
cortexului şi corelarea funcţiei lui cu cea a cordului poate servi ca bază a modificării 
funcţiilor acestor sisteme prin acţiunea  voluntară  asupra  sistemului respirator;  
5) interconexiunea funcţiilor sistemelor respirator şi cardiovascular şi susceptibilitatea lor 
de a reacţiona la efortul sistemului locomotor permite de a modifica funcţiile sistemelor 
respirator şi cardiovascular prin activitatea fizică dinamică dirijată; 6) reactivitatea 
înaltă  a  sistemelor  cardiovascular, respirator  şi  locomotor la acţiunea factorilor 
psiho-emoţionali stresogeni şi conexiunea lor permite de a preîntâmpina disfuncţiile 
acestor sisteme prin atenuarea stării de stres; 7) menţinerea statutului morfofuncţional 
şi sporirea capacităţilor adaptive ale sistemelor respirator şi cardiovascular e posibilă 
prin crearea şi alternarea perioadelor stării de stres de menajare şi de confort, 
repaus absolut şi efort fizic sau psihic de menajare; 8) menţinerea şi sporirea stării 
sanogene a sistemelor cardiovascular şi respirator poate fi realizată prin exercitarea 
influenţei hipoxice-hipercapnice repetate de menajare, ca stimulator al centrelor  
de reglare a acestor sisteme.

A fost elaborat un concept nou privind crearea metodelor de menţinere a statutului 
morfofuncţional al cordului, conform căruia metodele de fortificare a sănătăţii cordului 
prin realizarea exerciţiilor fizice trebuie să posede caracter diferenţiat – impactul 
efortului fizic să se manifeste prin sincronia vectorului modificării funcţiilor sistemelor 
respirator şi cardiovascular şi să nu provoace sporirea frecvenţei contracţiilor cardiace 
net limitelor de 150 bătăi pe minut.

Algoritmul metodelor de fortificare a statutului morfofuncţional al sistemului 
cardiorespirator şi menţinerea lui la nivel sanogen prevede:

1. Activitate dinamică pentru coordonarea funcţiilor sistemelor vitale ale 
organismului (nervos, respirator şi cardiovascular).

2. Acţiune specifică asupra componentelor structurale ale sistemului respirator 
pentru coordonarea funcţiilor lor şi amplificarea posibilităţilor lor fiziologice:

2.1. Sporirea elasticităţii şi volumului cutiei toracice;
2.2. Optimizarea stării morfofuncţionale a musculaturii regiunii cervicale, 

toracale, abdominale şi musculaturii spatelui (sporirea tonusului în caz de hipotrofie a 
musculaturii sau reducerea în caz de hipertonicitate) şi a structurilor osteoarticulare ale 
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regiunii cervicale, centurii scapulare, toracelui şi regiunii lombare (sporirea mobilităţii 
articulaţiilor centurii scapulare, intervertebrale, costo-vertebrale şi costo-sternale), 
antrenamentul musculaturii respiratorii principale şi secundare;

2.3. Sporirea permeabilităţii căilor respiratorii superioare şi inferioare şi ulterior 
menţinerea unui grad de permeabilitate optimal;

2.4. Optimizarea funcţiei centrului respirator; 
2.5. Optimizarea funcţiei SNV (echilibrarea SN simpatic şi parasimpatic).
Au fost analizate metodele fitness [24] şi aerobică [42] prin prisma sanocreatologiei 

în rezultat la ce s-a constatat, că destinaţia metodelor fitness şi aerobică constă în 
modificarea configuraţiei musculare a corpului şi reglarea greutăţii corporale, punându-
se accent pe aspectul exterior al organismului şi ignorându-se starea sănătăţii organelor 
şi sistemelor vitale.

Concomitent au fost argumentate conceptele referitor la metodele de menţinere şi 
fortificare a sănătăţii integrale, care derivă din postulatul privind căile de manifestare a 
sănătăţii propriu-zis prin interdependenţa proceselor genetice, biochimice, morfologice, 
fiziologice şi psiho-sociale, intercoordonarea lor în funcţie de necesităţile individului, 
care se reflectă prin crearea şi menţinerea morfologică şi funcţională a organelor şi 
sistemelor de valoare forte, prin activitate psiho-socială adecvată, potenţial adaptiv 
şi rezistenţă către factorii agresivi şi care integral asigură realizarea necesităţilor 
fiziologice (inclusiv adaptive), cognitive şi sociale.

Conceptul metodelor de menţinere a sănătăţii.
1. Crearea condiţiilor care ar asigura realizarea coordonată şi în funcţie de necesităţile 

individuale ale organismului a proceselor menţionate, coordonarea şi integrarea 
funcţiilor organelor şi sistemelor vitale şi a statutului psiho-emoţional în conformitate cu 
condiţiile de viaţă, modificarea lor să nu depăşească limitele parametrilor sanogeni prin 
efectuarea activităţii fizice dinamice de intensitate moderată, prin stimularea circulaţiei 
sangvine a organelor interne uşor accesibile cu impact asupra celor ce necesită de a le 
menţine nivelul de sănătate, prin masaj sau acupunctură în zonele, ce reflectă funcţia 
unor sau altor organe interne, prin alimentarea sanocreatologică şi a altor metode;

2. Relaxarea psiho-emoţională şi fiziologică în timp util în caz de suprasolicitare a 
funcţiilor organelor şi sistemelor vitale;

3. Echilibrarea funcţiilor SNV simpatic şi parasimpatic; 
4. Organizarea activităţii vitale zilnice în conformitate cu modul de viaţă sănătos, 

fiziologic argumentat, care presupune şi o activare sanogenă a tuturor organelor vitale, 
ce exclude atât supra-, cât şi subsolicitarea funcţiilor lor; 

5. Alimentarea sanocreatologică.

Conceptul metodelor de fortificare a sănătăţii.
1. Iniţial, utilizarea metodelor, ce asigură menţinerea nivelului de sănătate;
2. Influenţa stimulatorie specifică, relativ forţată asupra organului sau sistemului 

atenuat, ce ar provoca intensificarea funcţiei lui, parametrii căreia nu vor depăşi 
valoarea superioară a acestora, caracteristică pentru nivelul limitrof suficient al sănătăţii 
organului sau sistemului corespunzător cu condiţia menţinerii integrităţii activităţii 
acestuia şi coordonării cu organele sau sistemele adiacente;

3. Pentru obţinerea unui grad vădit de fortificare a nivelului de sănătate şi 
consolidarea lui este necesar ca efortul/influenţa forţată să se efectueze repetat;
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4. Întru ameliorarea coordonării sistemelor fiziologice vitale fiecare repriză separată 
trebuie să se finiseze cu efectuarea exerciţiilor fizice dinamice moderate;

5. Alimentarea sanocreatologică;
6. Modul de viaţă fiziologic argumentat.

Algoritmul metodelor de fortificare a statutului morfofuncţional al sistemului 
locomotor şi menţinerea lui la nivel sanogen (pentru perioada de stabilitate 
morfofuncţională a organismului) prevede:
1. Activitatea dinamică pentru coordonarea funcţiei sistemelor vitale ale 

organismului;
2. Acţiunea specifică asupra componentelor structurale ale sistemului locomotor pentru 

coordonarea funcţiilor lui şi amplificarea posibilităţilor lui fiziologice:
2.1. Sporirea tonusului musculaturii striate glicolitice („rapide”);
 a) exerciţii dinamice de forţă în regim anaerob.
2.2. Sporirea tonusului musculaturii striate oxidative („lente”);
 a) exerciţii statice de forţă în regim aerob.
2.3. Sporirea elasticităţii ţesuturilor articulare;

a) elongaţia ţesuturilor (muşchilor şi tendoanelor) adiacente articulaţiilor ţintă 
şi a ţesuturilor articulare propriu-zise.

2.4. Sporirea elasticităţii şi a rezistenţei tendoanelor musculare;
 a) exerciţii izometrice şi statice de forţă.
2.5. Integrarea miofascială (sporirea tonusului musculaturii în caz de hipotonicitate 

şi diminuarea lui în caz de hipertonicitate) a tuturor regiunilor (cranială şi facială, 
cervicală, toracală anterioară şi posterioară, abdominală, a bazinului şi perineului, 
dorsală, a extremităţilor membrelor superioare şi inferioare).

2.6. Optimizarea funcţiei cerebelului şi a zonelor motorii şi senzitive ale scoarţei 
cerebrale;

 a) dezvoltarea pattern-urilor noi de mişcări fine;
 b) antrenamentul simţului kinestetic prin fixarea atenţiei pe senzaţiile 
kinestetice.

2.7. Optimizarea funcţiei SNV prin echilibrarea sistemului nervos simpatic şi 
parasimpatic;

a) în caz de simpaticotonie - formarea pattern-urilor de relaxare musculară 
progresivă;

 b) în caz de parasimpaticotonie – activitate dinamică de intensitate moderată;
2.8. Antrenamentul musculaturii globilor oculari prin exerciţii speciale;
 a) fixarea de lungă durată a atenţiei şi privirii pe un obiect,
 b) mişcarea repetată şi dirijată a globilor oculari în toate direcţiile accesibile.
Au fost elaborate două complexe de metode de influenţă dirijată asupra statutului 

sistemului cardiovascular prin modificarea pattern-ului respirator şi celui al tensiunii 
musculare.

Dr.şt.m. A.Organ a propus tratamentul sindromului algic prin intermediul 
acupuncturii şi o metodă de corecţie a dereglărilor secreţiei şi modalităţii, ce permit 
diferenţierea mecanismelor nervoase şi hormonale ale acidogenezei.

Dr.hab.şt.biol. Maria Timoşco şi dr.şt.biol. Aliona Velciu în rezultatul studierii 
particularităţilor microflorei intestinale la copiii nou-născuţi au elaborat metode şi 
procedee de formare şi menţinere dirijată a bacteriocenozei sanogene.
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III.Unele argumente privind recunoaşterea semnificaţiei lucrărilor  
ştiinţifice ale Institutului

Hotărârea Secţiei de Fiziologie a Academii de Ştiinţe a fostei Uniunii Sovietice 1. 
privind tutelarea de către Institut a problemei Unionale „Stresul şi Adaptarea”.
Organizarea în baza Institutului a celor patru simpozioane Unionale „Stresul, 2. 
adaptarea şi dereglările funcţionale”.
Editarea sub egida Institutului a tuturor lucrărilor savanţilor sovietici în domeniul 3. 
stresului.
Organizarea în baza Institutului a Congresului XV al Societăţii Unionale a 4. 
fiziologilor - I.P.Pavlov.
Fondarea Institutului de Fiziologie în baza Institutului de Zoologie şi Fiziologie, 5. 
ulterior a Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie. 
Alegerea academicianului T.Furdui vice-preşedinte al Asociaţiei Societăţilor 6. 
fiziologilor din statele CSI.
Organizarea Congresului II al fiziologilor din statele CSI.7.  
Organizarea în cadrul Congreselor I, II, III, IV, V al fiziologilor din statele CSI a 8. 
simpozioanelor „Sănătatea şi Sanocreatologia”.
Coorganizarea împreuna cu alte instituţii ştiinţifice de peste hotare a Congreselor 9. 
Internaţionale Interdisciplinare XI şi XII „Neuroscience for medicine and 
psychology” şi organizarea în cadrul acestora a simpozioanelor „Sănătatea psihică 
şi Sanocreatologia”.
 Invitaţia academicianului T.Furdui de a prezenta rapoarte ştiinţifice plenare la 10. 
diverse Congrese Internaţionale.
 Editarea de către academiile Ucrainenei, Belarus şi a Moldovei, sub redacţia 11. 
academicianul T.Furdui, a monografiei în 2 volume „Физиологические 
основы проявления стрессов и пути их коррекции в промышленном  
животноводстве” [44; 45].
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FILE DIN ISTORIA INSTITUTULUI  DE MICROBIOLOGIE ŞI 
BIOTEHNOLOGIE  AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

Rudic V., Codreanu S., Cepoi L., Miscu V.

Prima instituţie ştiinţifică in domeniul microbiologiei generale si industriale din ţara  
noastră – Secţia de Microbiologie a Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a 
URSS, a fost instituită la 30 decembrie 1959, având  următoarele direcţii principale de 
cercetare:

- Studiul fiziologiei si biochimiei microorganismelor. 
- Studiul rolului microorganismelor în nutriţia plantelor.
Evoluţia ulterioară a Secţiei de Microbiologie a condus la reorganizarea sa 

în Institutul de Microbiologie al AŞM şi ulterior - Institutul de Microbiologie şi 
Biotehnologie al AŞM.

Răsfoind cartea timpului ce s-a scurs, ne-am propus să aducem un omagiu savanţilor 
si şcolilor ştiinţifice din domeniu, care prin cercetările lor au contribuit la ridicarea 
valorii socio-umane a ştiinţei microbiologice.

Primele laboratoare din cadrul Secţiei de MicrobiologieI. 
“Începutul este jumătate din întreg”(Pitagora)

1959-1979
Prof. Vadim Cotelev – şef  al Secţiei de Microbiologie in anii 1959-1972, 1974-1978

Acad.  Ion Popusoi – şef  al Secţiei  de Microbiologie în  anii 1972-1974
Membru corespondent Mihail Moldovanu – şef  al Secţiei in anii 1978-1979

Laboratoarele Şefii de laborator

1962
- Microbiologia  tehnică Prof. V. Cotelev
- Substanţe biologic active ale microorganismelor Prof. P. Razumovski
- Gnotobiologie Dr.hab. V. Sorochin

1968 –1974

- Microbiologia  tehnică Prof. V. Cotelev
- Substanţe biologic active ale microorganismelor Prof. P. Razumovski
- Gnotobiologie Dr.hab. V. Sorochin
- Metaboliţii de origine microbiană în fitotehnie Dr. V. Sabelinicova
- Micologie şi fitopatologie Acad. I. Popuşoi

1976-1978

- Sinteza microbiană a proteinelor Prof. V. Cotelev
- Substanţe biologic active ale microorganismelor Dr. D. Atamaniuc
- Virusologie M.c. M. Moldovanu
- Fixarea biologică a azotului Dr. V. Sabelinicova

Prima perioadă din activitatea Secţiei de Microbiologie a fost marcată prin 
următoarele cercetări: 

Studiul sintezei microbiene a proteinei cu utilizarea hidrogenbacteriilor 	
(Cotelev V., Crasilea I., Carlina N., Volcova D., Dvornicova T., Granatscaia T., Cotruc 
E., Emnova E., Plaţinda E.); 

Studiul sintezei microbiene a substanţelor biologic active de către actinomicete 	
si micromicete  (Razumovskii P., Garcavenco A.,  Semanin G., Covaliciuc L.,  
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Zlatoust M., Duhovnaia A., Colesnicova M.,  Prepeliţa E., Savcenco L., Holmetscaia 
V., Atamaniuc D., Iachimova G., Burţeva S., Borisova T.); 

Studiul proceselor microbiologice din sol şi in particular fixarea simbiotica a 	
azotului (Sabelinicova V., Sergheeva N., Voloscova M., Seredinskaia A., Vasilieva T., 
Mehtieva E., Iachimova M., Şikimaca A., Covaljiu A.) 

Obtinerea preparatelor enzimatice în baza micromicetelor (Trofimenco N., 	
Tihonova N., Sergheeva N., Costic F., Musteaţă M., Aliman A., Vinogradov S.) 

Studiul mecanismului de acţiune a preparatelor de origine microbiana asupra 	
animalelor (Sorokin V., Timoşco M., Radionova A., Nicolaeva A.).
În anii 1962-1963 au fost înfiinţate  primele laboratoare din cadrul Secţiei de 

Microbiologie : Laboratorul Microbiologia tehnica, Laboratorul Substanţe biologic 
active ale microorganismelor şi  Laboratorul Gnotobiologie, iar in anul 1968 – 
Laboratorul Metaboliţii de origine microbiană în fitotehnie. 

Laboratorul de Microbiologie Tehnică condus de profesorul V. Cotelev, fiind   una 
dintre cele mai mari subdiviziuni din istoria instituţiei noastre, în perioada anilor 1962-
1980  a pregătit numeroşi specialişti în domeniu şi a efectuat  multiple cercetări în cele 
mai diverse ramuri ale microbiologiei industriale, cum ar fi: izolarea si studiul fiziologiei 
si dezvoltării microorganismelor de interes industrial,  sinteza microbiană a proteinei cu 
utilizarea hidrogenbacteriilor, prelucrarea microbiană a resturilor vegetale si obţinerea 
preparatelor furajere, obţinerea microbiană a vitaminei B12 de uz furajer, obţinerea  şi 
utilizarea preparatelor enzimatice în producerea uleiurilor eterice, izolarea tulpinilor de 
fungi producători de enzime pectolitice si elaborarea regulamentelor tehnice de obţinere 
si utilizare a preparatelor enzimatice în vinificaţie (Cotelev V., Crasilea I.,  Şacun L., 
Buhar M., Carlina N., Volcova D., Dvornicova T., Granatscaia T., Catruc E., Mihtieva 
E., Trofimenco N., Tihonova N., Aliman A.,  Şcerbacov N., Deseatnic A., Sergeev N., 
Musteaţă N., Tiurina J., Iliynskaia S., Emnova E., Plaţinda V.). 

Profesorul V. Cotelev şi inginerul 
V. Şacun – autori ai numeroaselor 
invenţii

Printre invenţiile cele mai de seamă ale profesorului Cotelev V. şi colaboratorilor săi 
se numără instalaţia „Oazis-2”, care a permis modelarea în condiţii de imponderabilitate 
a sistemelor închise de asigurare a proceselor vitale prin absorbţia bioxidului de carbon 
de către bacteriile de hidrogen. Această instalaţie a fost testată cu succes în anul 1973 
pe nava cosmică „Soiuz - 13”. 

O importantă direcţie de cercetare a Secţiei de Microbiologie, actuală şi in zilele 
noastre, este studiul substanţelor biologic active ale microorganismelor. Aceste 
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studii în ţara noastră au început în cadrul laboratorului Substanţe biologic active ale 
microorganismelor, fondat în anul 1963 de către profesorul P. Razumovskii. Printre cele 
mai reprezentative cercetări ale acestui colectiv menţionăm cele referitoare la sinteza 
microbiană a substanţelor bioactive – lipide, enzime, antibiotice, vitamine, pigmenţi 
- de către actinomicete si micromicete (Razumovskii P., Garcavenco A., Covaliciuc 
L., Iachimova G., Filipova T., Doneţ A., Zlatoust M., Duhovnaia A., Colesnicova 
M.,  Prepeliţa E., Balc G., Sotnicov N., Savcenco L., Holmeţcaia V., Atamaniuc D., 
Burţeva S., Borisova T., Creţu L.). Cercetările în vederea izolării si studierii detaliate a 
actinomicetelor în calitate de producători de substanţe bioactive au permis elaborarea, 
propunerea pentru zootehnie şi producerea industrială a preparatelor Cormogrizin, 
Vitamiţin şi Cormarin, iar P. Razumovskii este considerat unul din fondatorii producerii 
de antibiotice furajere în Moldova. 

Astăzi, dintre discipolii profesorului P. Razumovskii în cadrul Institutului nostru 
activează (mai bine de 50 de ani în cadrul aceluiaşi laborator) Dna  Tamara Borisov. 
Un alt discipol - profesorul, doctor habilitat în biologie Svetlana Burţeva, fiind in 
cadrul AŞM din anul 1965, la rândul sau a pregătit o pleiadă întreagă de specialişti în 
identificarea, păstrarea şi valorificarea actinomicetelor. 

Laboratorul Substanţe 
biologic active ale 
microorganismelor, 1967, de 
la stânga spre dreapta: dr. 
Covaliciuc L., dr. Atamaniuc 
D., dr. Iachimova G., prof. 
Razumovskii P., doctoranda 
Burţeva S., dr.  Zlatoust M., 
Colesnicova M., Borisova T.

Printre primele colective ale Secţiei de Microbiologie se numără şi laboratorul 
Gnotobiologie, fondat in anul 1963 şi transferat 15 ani mai târziu în cadrul Institutului 
de Zoologie şi Fiziologie al AŞM. Colectivul condus de dr. V. Sorochin a obţinut 
succese importante în studiul cenozei microbiene a tractului digestiv la animale, precum 
şi a mecanismului de acţiune a preparatelor de origine microbiană asupra animalelor  
(Moscalic R., Semanin G., Timoşco M., Radionova A., Nicolaeva A., Goţulenco B., 
Holmeţcaia V., Cosareva S., Minaeva C., Şirşova A., Dubrovscaia D.).

Studiul proceselor microbiologice din sol şi fixarea simbiotică a azotului reprezintă 
una dintre cele mai timpurii direcţii de cercetare din Moldova, iar unul din iniţiatorii 
acestor cercetări este  doctorul în biologie Valentina Sabelinicova, care a fondat şi a 
condus pe parcursul a 18 ani laboratorul Ecologia Fixării Azotului. Printre realizările 
principale ale laboratorului (fondat în anul 1968) se regăsesc: studiul factorilor ce 
determină fixarea simbiotică a azotului în condiţiile Moldovei, elaborarea recomandărilor 
de optimizare a acestui proces în condiţiile agriculturii intensive, elaborarea tehnologiei 
de obţinere a preparatelor microbiene pentru fixarea azotului atmosferic la plantele 
leguminoase (Sabelinicova V., Sergheeva N., Voloscova M., Seredinskaia A., Vasilieva 
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T., Iachimova M., Şikimaca A., Covaljiu A., Terskaia I., Bruni G., Jijina A., Negru M., 
Osmolovskaia A., Şvecicova G., Danilova A.)

Laboratorul Ecologia Fixării Azo-
tului, de la stînga spre drepta: dr. 
A. Covaljiu, dr.M. Iachimova,A. 
Presman,  dr. V. Sabelinicova, dr. 
G. Lupaşcu., dr. E. Mihtieva

În anii 1970-1974 Secţia de Microbiologie a fost condusă de  academicianul Ion 
Popusoi – fondatorul şcolii ştiinţifice de micologie şi fitopatologie din Republica 
Moldova. În această perioadă în cadrul Secţiei a activat şi laboratorul de Micologie 
şi Fitopatologie, renumit prin cercetările sale asupra patogenezei bolilor micotice, 
bacteriene si virale şi elaborarea măsurilor de combatere a lor la viţa de vie, culturile 
pomicole şi cele de câmp (Onofraş L., Daşkeeva C., Prostacova J., Marjina L., Culic M., 
Şteinberg M., Hripunova E., Cogan E., Baziliuc F., Deşcova A., Buimistru L., Şatrova 
G., Cumpănă A., Lazu M., Varghina G., Coroi E., Davidovici R.,  Tincu V.). 

Schimbările ce au intervenit în direcţiile de cercetare ale Secţiei s-au reflectat şi în 
modificarea denumirii laboratoarelor: în anul 1976 laboratorul Microbiologia tehnica 
îşi schimbă denumirea în Sinteza microbiana a proteinelor si Laboratorul Metaboliţii 
de origine microbiana in fitotehnie – în Fixarea biologica a azotului. 

O scurtă, dar strălucită pagină în istoria Secţiei de Microbiologie a înscris-o membrul 
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat în ştiinţe agricole M. 
Moldovan - şef al Secţiei (1978-1979) şi fondatorul laboratorului de Virusologie.  

Acest laborator a devenit chiar de la bun început o importantă scoală ştiinţifică 
în domeniul virusologiei, fitopatologiei  şi imunităţii plantelor. Semnificative sunt 
cercetările realizate de către acest colectiv  în domeniul etiologiei, patogenezei şi 
variabilităţii virusurilor, influenţei virusurilor asupra ultrastructurii celulelor vegetale, 
elucidării mecanismelor de inactivare a virusurilor - cercetări ce au contribuit la 
elaborarea unui şir de metode de protecţie pentru cele mai importante culturi de câmp 
cultivate în ţara noastră (Moldovan M., Bujoreanu V., Chiriac V., Tertiac D., Serdicenco 
V., Grosu A., Solovei V., Şerban E., Daşkeeva C., Ceban N., Ciuhrii M., Voloşciuc L., 
Caisîn F., Todiraş V.). 

La sfârşitul acestui capitol, nu putem să trecem cu vederea faptul că piatra de temelie 
care a stat la baza creării Secţiei de Microbiologie a fost laboratorul Microbiologia 
Solului creat în anul 1953 în cadrul Institutului de Pedologie şi Agrochimie condus 
de academicianul N. Dimo.  Colaboratori ai acestui laborator în perioada anilor 1953-
1959 au fost prof. V. Cotelev (şef de laborator), dr.şt biol. I. Zaharov, T. Vasilieva, V. 
Sabelinicova, N. Sergheeva.  
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Profesorul M. Moldovan (primul rând, centru)  împreună cu colaboratorii săi

Prima perioadă din istoria Secţiei de Microbiologie a fost o perioadă de căutări 
şi  încercări, dar şi  o perioadă a  entuziasmului şi pionieratului  în multe ramuri ale 
cunoaşterii,  o perioadă de care foştii colaboratori ai Secţiei îşi amintesc cu multă 
satisfacţie,  afirmând că „au reuşit să cucerească chiar şi spaţiul cosmic”.  

Direcţii noi de cercetare…II. 
“Nu există ştiinţe aplicate. Există ştiinţa şi aplicaţiile ei, legate între ele precum 

este legat fructul de arborele ce-l poartă” (Louis Pasteur)

1980-1990
Academician Mihail Lupascu – şef al Secţiei în anii 1980-1981

Doctor habilitat Iosif Liberştein – şef  al Secţiei în anii 1981-1984
Doctor Mihail Lala - şef al Secţiei în anii 1985-1986

Profesor  Gheorghe Mereniuc – şef  al Secţiei în anii 1987-1990
Laboratoarele Şefii de laborator

1980-1983

- Microbiologia Solului Prof. Gh. Mereniuc
- Metode microbiologice de sporire a calităţii furajelor Dr. V.Boguslavskii
- Fixarea biologică a azotului Dr. V. Sabelinicova
- Construirea agrofitocenozelor culturilor furajere si 
programarea recoltelor

Acad. M. Lupaşcu

- Acţiunea si transformarea pesticidelor Dr.hab. I. Liberştein
- Conversia biologică a materiei prime vegetale Dr.hab. R. Tomciuc 

1986

- Microbiologia Solului Prof. Gh. Mereniuc
- Ecologia fixării azotului Dr. L.Onofraş
- Transformarea microbiologică a   compuşilor organici Dr. T.Dvornicova
- Construirea agrofitocenozelor culturilor furajere si 
programarea recoltelor

Acad. M. Lupaşcu

- Metode microbiologice de sporire a calităţii furajelor Dr. V.Boguslavskii
- Microorganisme celulozolitice Dr. S.Cuşnir
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În anii 80 ai secolului trecut, direcţiile de cercetare ale Secţiei  de Microbiologie 
au suferit schimbări esenţiale, cea mai mare atenţie a cercetătorilor fiind orientată spre 
studiul biogenezei solului în contextul agriculturii intensive şi ameliorării cantitative şi 
calitative a producerii de furaje. Astfel, în structura Secţiei apar noi subdiviziuni: in baza 
Laboratorului Sinteza microbiană a proteinelor a fost creat laboratorul Microbiologia 
Solului; in baza Laboratorului Substanţe biologic active ale microorganismelor a fost 
creat laboratorul Metode microbiologice de sporire a calităţii furajelor; Laboratorul de 
Virusologie a trecut in componenta Secţiei de Genetica a Plantelor, iar de la Institutul 
de Fiziologie si Biochimie a Plantelor au fost transferate laboratoarele Programarea 
recoltelor agricole cerealiere (Construirea agrofitocenozelor culturilor furajere si 
programarea recoltelor) si Studiul acţiunii pesticidelor asupra plantelor (Acţiunea si 
transformarea pesticidelor).

Printre realizările cercetătorilor din aceasta perioada menţionam studiile  
îndreptate spre: 

Caracteristica grupelor fiziologice si sistematice ale microflorei solurilor 	
din zonele principale ale ţării, evaluarea indicilor microbiologici ai solului, 
evaluarea toxicităţii pesticidelor si îngrăşămintelor minerale după acţiunea lor asupra 
microorganismelor din sol, elaborarea tehnologiilor de optimizare si restabilire a 
echilibrului complexului microbian din sol etc. (Gh. Mereniuc, A. Usatâi,  A. Crăciun., 
E. Emnova, V. Slanina, S. Corcimaru, E. Saşco, N. Frunze); 

Elaborarea procedeelor complexe de diminuare a acţiunii nocive a chimizării 	
intensive a agriculturii (I. Liberştein, T. Dvornicova, T. Granatski, L. Sireţanu,  
S. Tolocichina, A. Cincilei.); 

Elaborarea tehnologiilor de producere a preparatelor ce stimulează procesele 	
vitale ale plantelor: fixarea azotului atmosferic, incolţirea, cresterea si dezvoltarea.  
(L. Onofraş, M. Iachimova., M. Voloskova., L. Jijina, V. Toderaş, S. Prisacari,  
G. Bolocan, L. Zubcova, A. Zolotcov, T. Mohova); 

Elaborarea tehnologiilor de cultivare intensivă si programarea recoltelor 	
culturilor furajere (M. Lupascu, M. Lala, V. Darie, N. Bolocan., D. Zabrian.,  
V. Crâşmaru, G.Voinu); 

Elaborarea metodelor de îmbunătăţire a calităţii furajelor prin dirijarea 	
proceselor fermentative. (V. Boguslavskii, D. Atamaniuc); 

Elaborarea procedeelor de producere a preparatelor enzimatice pentru 	
transformarea microbiologică a substratului vegetal. (R. Tomciuc, S. Vinogradov,  
S. Cusnir, A. Deseatnic, J. Tiurina, S. Labliuc) 

Laboratorul Agrofitocenoze de culturi furajere (astăzi - Laboratorul Proteină 
Vegetală) a fost creat şi condus pe parcursul a 15 ani de către academicianul Mihail 
Lupaşcu – fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul biologiei plantelor furajere şi 
programării recoltelor. Cercetările efectuate de către acest  colectiv  au adus o contribuţie 
esenţială la constituirea sectorului de producere a furajelor prin modelarea fitocenozelor 
culturilor de nutreţ şi programarea recoltelor lor, prin implementarea noilor soiuri şi 
specii netradiţionale  de culturi de câmp, prin realizarea conceptului de dezvoltare a 
agriculturii Moldovei pe baze ecologice (Lupascu M., Lala M., Darie V., Bolocan N., 
Cozari S., Zabrian D., Crâşmaru V., Voinu G.).
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Academicianul M. Lupaşcu (foto din stânga)  şi colaboratorii săi: 
dr. N. Bolocan, dr. M. Lala, dr. V Darie

O nouă direcţie de cercetare a apărut odată cu integrarea în  cadrul Secţiei a 
laboratorului  Acţiunea si transformarea pesticidelor, condus de către  doctorul 
habilitat în ştiinţe agricole, profesorul Iosif Liberştein (şef al Secţiei de Microbiologie  
în anii 1981-1984). 

 În anul 1980 este creat laboratorul Microbiologia Solului, condus de către 
profesorul, doctorul habilitat în ştiinţe medicale Gheorghe Mereniuc (şef al Secţiei 
de Microbiologie în anii 1987-1990). Este semnificativ aportul acestui colectiv 
la dezvoltarea cunoştinţelor despre biogeneza solului în Moldova, componenţa si 
acţiunea microflorei solului, legităţile funcţionării cenozelor microbiene, intensitatea 
activităţii microorganismelor din sol, influenţa tehnologiilor asupra biogenezei solului,  
posibilitatea de îmbinare a agriculturii intensive cu procesele vitale din sol şi elaborarea 
tehnologiilor de monitorizare, optimizare si restabilire a echilibrului complexului 
microbian din sol (Gh. Mereniuc, A. Usatîi, A. Creciun, E. Emnova, V. Slanina, S. 
Corcimaru, E. Saşco, N. Frunze).

Laboratorul Microbiologia Solului, 
1980 Prof. Gh. Mereniuc (centru) 
cu discipolii săi V. Slanina şi  
E. Emnova

În acelaşi an, prin reorganizarea laboratorului Substanţe biologic active ale 
microorganismelor, se formează laboratorul Metode microbiologice de sporire a calităţii 
furajelor  - sef de laborator  dr. Vladimir Boguslavskii. Printre realizările cercetătorilor 
din această perioadă menţionăm: utilizarea metodelor microbiologice în diversificarea 
materiei prime pentru producerea furajelor, elaborarea metodelor de ameliorare 
a calităţii furajelor prin dirijarea proceselor fermentative, elaborarea procedeelor 
biochimice şi microbiologice de obţinere şi păstrare a concentratelor proteice. In anul 
1983 din cadrul acestui laborator a fost separat un nou laborator - Conversia biologica 
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a materiei prime vegetale - şef de laborator profesor, dr. hab. în şt. agricole R. Tomciuc, 
având drept principala direcţie de cercetare utilizarea microorganismelor celulozolitice 
şi metaboliţilor lor în prelucrarea şi valorificarea reziduurilor vegetale.

Trecând în revistă activitatea Secţiei de Microbiologie în anii 1980-1990, observăm 
tendinţa de stimulare a cercetărilor cu caracter aplicativ şi implementare a rezultatelor 
cercetărilor în diverse ramuri ale sectorului agrar, „în corespundere cu cerinţele 
Programului alimentar”.

 Institutul de Microbiologie al Academiei de Ştiinţe a MoldoveiIII. 

“Permiteţi-mi să vă spun un secret care m-a condus spre scopul meu. 
Puterea se află exclusiv în tenacitate” (Louis Pasteur)

1991 -2006
Academician  Valeriu Rudic - şef al Secţiei de Microbiologie (1991-1992),

director al Institutului de Microbiologie al AŞM (1992-2006)
Laboratoarele Şefii de laborator

Institutul de Microbiologie al AŞM:

1992

Microbiologia Solului Prof. Gh. Mereniuc
Corelaţiile microorganismelor de rizosfera cu plantele Dr. L.Onofraş
Transformarea microbiologică a compuşilor organici Dr. T. Dvornicova
Construirea agrofitocenozelor culturilor furajere si 
programarea recoltelor Acad. M. Lupaşcu

Substanţe biologic active ale microorganismelor Prof. A. Usatâi
Microorganisme celulozolitice Dr. S. Cusnir
- Fotomicrobiologie Acad. V.Rudic

1997-2002

Microbiologia Solului Prof. Gh. Mereniuc
Fitomicrobiologie Dr. L.Onofraş
Biotransformarea xenobioticelor Dr. A. Cincilei
Agrofitocenoze furajere Acad. M. Lupaşcu
Produşi microbieni Prof. A. Usatâi
Enzimologie Dr. A. Deseatnic
Fotomicrobiologie Acad. V.Rudic

2003 Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene Dr. S. Codreanu

Din anul 1991, sub conducerea academicianului Valeriu Rudic, Secţia de 
Microbiologie a cunoscut o serie de reorganizări importante, legate atât de recunoaşterea 
rezultatelor ştiinţifice ale instituţiei, cât şi de schimbările ce au intervenit în structura 
Academiei de Ştiinţe. Această etapă este marcată  atât prin confirmarea direcţiilor 
tradiţionale de cercetare, precum şi prin apariţia unor direcţii noi. În anul 1992 Secţia 
de Microbiologie obţine statutul de Institut de Microbiologie al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei. 

In anul 1991 Laboratorul Metode microbiologice de sporire a calităţii furajelor 
revine la profilul si denumirea iniţiala - Substante biologic active ale microorganismelor, 
care mai apoi a fost modificată succesiv în: Produşi microbieni (2000-2006), 



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

109

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

Oleobiotehnologie (2006-2013) şi Biotehnologia levurilor. Din 1991 laboratorul este 
condus de către profesorul, doctor habilitat în biologie Agafia Usatîi. Direcţiile actuale 
de cercetare ale colectivului sunt orientate spre elaborarea biotehnologiilor de obţinere 
din levuri a principiilor bioactive - lipide, fosfolipide, steroli, acizi graşi, carotenoide, 
carbohidraţi, manoproteine, β-glucani, enzime antioxidante cu utilizări în industria 
farmaceutică, alimentară, cosmetologie, zootehnie, etc. (Usatîi A., Borisova T., 
Tofilat S., Topală L., Toderaş A., Chiriţa E., Chirsanova A., Molodoi E., Efremova N.,  
Chiseliţa N., Fulga L.).   

Laboratorul Conversia biologică a materiei prime vegetale, ulterior cu denumirea 
Microorganisme celulozolitice a fost condus de către doctorul în biologie Svetlana 
Cuşnir, iar din anul 1997 este condus de câtre doctorul în biologie Alexandra 
Deseatnic-Ciloci. Reevaluând conceptul de dezvoltare a cercetărilor şi aprofundarea 
lor în enzimologie, laboratorul (azi numit Enzimologie) a înregistrat succese importante 
în elucidarea aspectelor fundamentale şi practice ale microbiologiei şi biotehnologiei 
fungilor filamentoşi – producători de hidrolaze extracelulare (R. Tomciuc, S. Vinogradov, 
S.Cuşnir, A. Deseatnic, J. Tiurina, S. Labliuc, Stepanov V., Sîrbu T., Clapco S., Stratan 
M., Bivol C., Dvornina E.). Printre cei mai experimentaţi colaboratori ai acestui colectiv 
este doctorul în biologie Janeta Tiurina, care activează în cadrul Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei din anul 1964, iar în cadrul instituţiei noastre – din anul 1968. 

Laboratorul Biotehnologia levurilor, de 
la stânga spre dreapta: dr. E. Molodoi, 
L.Fulga, N. Chiseliţa,  prof. A. Usatîi,  
T. Borisova

Laboratorul Enzimologie, de la stânga 
spre dreapta: dr. Stratan L., dr. Labliuc 
S., dr. Tiurina J., dr. Deseatnic-Ciloci A.,  
dr. Clapco S.

Direcţia ştiinţifică privind fixarea simbiotică a azotului şi-a găsit continuitate în 
cercetările laboratorului Corelaţiile microorganismelor de rizosferă cu plantele (din 
a.1987) şi Fitomicrobiologie (din a. 2000) sub conducerea dr. Leonid Onofraş, atenţia 
colectivului continuând să fie orientată spre elaborarea tehnologiilor de producere 
a preparatelor ce stimulează astfel de procese vitale, ca fixarea azotului atmosferic, 
creşterea si dezvoltarea plantelor. (L.Onofraş, V. Todiraş, S. Prisacari, Mohova T., 
Zolotcov A., Bolocan G., Lungu A.). 

Şi cercetările efectuate în laboratorul  Transformarea microbiologică a compuşilor 
organici cu denumirea ulterioară Xenobiotransformare rămân actuale, fiind axate asupra 
studiului legităţilor procesului de migrare, transformare şi distrugere a pesticidelor în 
sol şi elaborarea procedeelor complexe de diminuare a acţiunii nocive şi a urmărilor 
dezastruoase a chimizării intensive a agriculturii, utilizarea microorganismelor în 
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elaborarea metodelor alternative de combatere a fitopatogenilor (Dvornicova T., 
Granatski T., Sireţanu L., Tolocichina S., Cincilei A., Plaţinda V.,  Mamaliga V., 
Streapan N., Rastimeşina I., Postolachi O.). 

Dr. L. Onofraş (primul din dreapta) cu 
colaboratorii săi: A. Lungu, S. Prisacari, 
M. Coşcodan

Laboratorul Xenobiotransformare, 2005, de 
la stânga spre dreapta: dr. A. Cincilei, dr. 
L. Siretanu, dr. T. Dvornicova, V. Plaţinda,
dr. S. Tolocichina, N. Streapan

Cea mai recentă în cadrul instituţiei noastre este şcoala ştiinţifică a academicianului 
V. Rudic în domeniul Ficobiotehnologiei cu o noua direcţie de cercetare: sinteza 
microbiană orientată a substanţelor bioactive şi elaborarea tehnologiilor avansate de 
obţinere a preparatelor biologice. Activitatea ei începe în anul 1992 odată cu crearea 
Laboratorului Fotomicrobiologie, în prezent – laboratorul Ficobiotehnologie  condus 
succesiv de acad. V. Rudic, dr. L.Cepoi şi dr. L.Rudi. 

Dezvoltând o vastă şi importantă direcţie de cercetare a microalgelor şi cianobac-
teriilor ca obiecte biotehnologice, acest colectiv de cercetători a elaborat tehnologii 

originale de obţinere şi valorificare a 
substanţelor bioactive din biomasa 
microalgală, având ca suport concep-
ţia ştiinţifică conform căreia sinteza 
substanţelor bioactive se realizează 
prin reglarea componenţei mediului 
şi a condiţiilor de cultivare în cores-
pundere cu specificul activităţii bio-
sintetice a microorganismelor în dife-
rite etape de creştere şi multiplicare. 
(Rudic V., Cepoi L., Rudi L., Cojocari 
A., Miscu V., Chiriac T., Codreanu 
S., Bulimaga V., Dencicov L., Ghel-
bet V., Iaţco Iu., Sadovnic D., David 
S., Valuţă A., Zosim L., Ciumac D.,  
Djur S.). Pe parcursul unei perioade 

relativ scurte de activitate, şcoala ştiinţifică a academicianului V. Rudic a devenit un 
important centru de formare a specialiştilor în domeniu numărând astăzi 33 de doctori 
şi 9 doctori habilitaţi în biologie şi medicină.

Un moment important în istoria Institutului de Microbiologie îl constituie şi apariţia 
în anul 1993  a primului depozit de microorganisme, care în anul 2003 obţine statut de 

Academicianul Rudic V. cu discipolii săi, 
(de la stânga spre dreapta): dr. L. Cepoi,  
dr. L. Rudi, V. Chelmenciuc,  
dr. S. Codreanu S, dr. V. Miscu,  
dr. A. Cojocari
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Colecţie Naţională de Microorganisme 
Nepatogene, fiind condusă succesiv de 
dr. S. Codreanu, dr. V. Stepanov şi dr. 
O. Chiseliţa. De rând cu executarea 
funcţiei sale principale de Depozit 
naţional de microorganisme în scopuri 
de patentare, Colecţia realizează 
importante cercetări în domeniul 
optimizării metodelor şi condiţiilor 
de izolare, identificare, păstrare şi 
evaluare a potenţialului biotehnologic 
a microorganismelor, precum şi 
studiului microorganismelor legat de 
activitatea ecosistemelor.

Anul 1993 este si anul creării 
Societăţii de Microbiologie din 

Moldova, care întruneşte specialiştii-microbiologi de la toate instituţiile de profil din ţara 
noastră.     Din anul 2006 SMM este membru al Federaţiei Europene a  Societăţilor de  
Microbiologie (FEMS). 

 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM.IV. 

“În domeniul cercetării şansa nu favorizează decât minţile pregătite. 
(Louis Pasteur)

2006 -2016
Academician  Valeriu  Rudic – director al Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie

Laboratoarele şi Centre Şefii subdiviziunilor
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM:

2006

Microbiologia Solului Prof. Gh. Mereniuc
Fitomicrobiologie Dr. L.Onofraş
Xenobiotransformare Dr. A. Cincilei
Proteină Vegetală Dr. V. Darie
Oleobiotehnologie Prof. A. Usatâi
Enzimologie Dr. A. Deseatnic
Ficobiotehnologie Dr. L.Cepoi
Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene Dr. S. Codreanu
Centrul de Patobiologie şi Patologie acad. V. Anesteade

2016

Microbiologia Solului Dr. S. Corcimaru
Proteină Vegetală Dr. V. Darie
Oleobiotehnologie Prof. A. Usatâi
Enzimologie Dr. A. Deseatnic
Ficobiotehnologie Dr. L. Rudi
Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene Dr. O. Chiseliţa

Colectivul Colecţiei Naţionale de Microorgan-
isme Nepatogene, de la stânga spre dreapta: 
Grajdean E., prof. Burţeva S., Slanina V., Bîrsa 
M.,  dr. Sîrbu T., dr. Chiseliţa O., dr. Batîr L.
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La 14 decembrie 2005 a fost fondat Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al 
AŞM, în structura căruia au intrat: Institutul de Microbiologe al AŞM, Colecţia Naţională 
de Microorganisme Nepatogene şi Centrul Ştiinţific de Patologie şi Patobiologie. În 
anul 2013 structura Institutului se schimbă, 3 laboratoare de profil - Fitomicrobiologie, 
Xenobiotransformare şi Microbiologia Solului unindu-se într-un singur laborator. 

Astăzi Institutul de Microbiologie si Biotehnologie este o instituţie ştiinţifică de 
profil in domeniul microbiologiei generale si industriale, care realizează cercetări 
fundamentale si aplicative în domeniul:

conservării şi utilizării eficiente a resurselor microbiene; - 
valorificării potenţialului fiziologo-biochimic al microorganismelor în calitate - 

de surse de produse destinate utilizării în agricultură, industria alimentară, protecţia 
mediului, medicină etc; 

biotehnologiilor de utilizare a potenţialului microorganismelor în scopul - 
bioremedierii calităţii solurilor, apelor şi biodegradării xenobioticelor.

In Institut activează circa 60 cercetători ştiinţifici, inclusiv 2 membri-titulari ai 
AŞM, 6 doctori habilitati, 30 doctori in ştiinţe, 5 laureaţi ai Medaliei de aur OMPI.

Laureaţii Medaliei de aur OMPI (de la stânga spre dreapta):  dr. Tatiana Chiriac şi 
dr. Alexandra Deseatnic-Ciloci Laureaţii Premiului şi Medaliei de aur OMPI: academi-
cianul Valeriu Rudic, dr. Svetlana Codreanu  şi dr. Liliana Cepoi

Ultimii 10 ani de activitate a Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie au 
fost marcaţi atât de rezultate ştiinţifice fundamentale importante, cât şi de numeroase 
elaborări  cu aplicaţie în astfel de domenii ca medicina, menţinerea şi fortificarea sănătăţii; 
biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară;  nanotehnologii, 
produse şi materiale noi.

Astfel, 
au fost elaborate principiile, în baza cărora se realizează  sinteza orientată a •	

substanţelor bioactive de către microorganisme  şi au fost propuse tehnologiile  de 
obţinere a  preparatelor  microbiene, caracterizate prin conţinut înalt de substanţe 
antioxidante şi antiradicalice, ergosterol, glucide funcţionale, acizi graşi polinesaturaţi 
esenţiali, hidrolaze ş.a.;

au fost stabilite mecanismele dezvoltării reacţiilor de răspuns a celulelor •	
microalgelor la stresul oxidativ indus de diferită intensitate;  



Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

113

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

au fost elaborate bazele metodologice de extragere fracţionată a principiilor •	
bioactive din biomasa microbiană obţinută prin tehnologii de sinteză orientată cu 
utilizarea tehnologiilor non agresive, prietenoase mediului;

pentru eficientizarea metodelor de păstrare a microorganismelor au fost selectate  •	
şi standardizate mediile optime de protecţie şi regenerare la liofilizarea culturilor de 
fungi, drojdii şi bacterii din CNMN şi propusă schema procesului de liofilizare a lor; 

au fost elaborate mai multe preparate polivalente destinate uzului uman, aşa ca  •	
BioR plus, Ateriliz, Osteobior, Imunobior, Izonidez, Spirufier, Spirucrom, Aterobior, 
Bilev ş.a. 

pentru prima dată solurile automorfe moldave au fost caracterizate din punct de •	
vedere pedo-microbiologic (cu utilizarea metodelor contemporane),  evidenţiat nivelul  
de biodegradare a solurilor automorfe şi cultivate şi a fost propusă o sistemă nouă de 
apreciere pedo-microbiologică a solurilor; 

au fost stabiliţi parametrii proceselor de transformare a compuşilor organici •	
sclareol şi benzotiazol sub acţiunea microorganismelor active imobilizate în suporturi 
solide originale, elaborate de asemenea în cadrul institutului; 

au fost obţinute preparate de uz veterinar din biomasa drojdiilor de la  vinificaţie, •	
care sporesc esenţial viabilitatea larvelor şi ihtiomasa generală la peşti; 

a fost stabilită eficienţa undelor milimetrice de intensitate joasă în  calitate de •	
factor stimulator şi bioreglator al activităţii biosintetice la fungii miceliali şi la drojdii;

au fost elaborate procedee eficiente de obţinere a enzimelor hidrolitice, •	
carotenoizilor, lipidelor valoroase şi a  altor compuşi cu activitate biologică înaltă, care 
sunt realizate prin aplicarea acţiunii undelor milimetrice de intensitate joasă.

a fost demonstrata posibilitatea utilizarii microorganismele fotosintezatoare •	
(Spirulina platensis, Nostoc linckia, Dunaliella salina, Porphyridium cruientum) in 
calitate de ”fabrici” pentru producerea nanoparticulelor de argint.

Unele elaborări raportate în această perioadă sunt prezentate în materialele ce 
urmează:

1. NORMATIV ECOLOGO-MICROBIOLOGIC PENTRU SOLURILE 
AGRICOLE

În baza studierii caracterului influenţei 
cuprului asupra proceselor  microbiologice 
din sol a fost stabilită acţiunea toxică înaltă 
a cuprului asupra complexului microbian 
al solului. Pentru prevenirea proceselor 
de degradare a fertilităţii solului CMA ale 
cuprului tehnogen în solurile R. Moldova 
trebuie să constituie nu mai mult de 20 mg/
kg cu condiţia conţinutului total de cupru 
până la 50 mg/kg. Acest normativ este de 
4 ori mai mic decât normativul igienic 
aplicat în prezent. Autori: Mereniuc G., 
Corcimaru S.
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CRITERII PEDO-MICROBIOLOGICE DE EVALUARE A 2. 
CALITĂŢII SOLULUI ŞI DURABILITĂŢII ECOLOGICE A SISTEMELOR 
DE PRELUCRARE A TERENURILOR ARABILE

Au fost identificaţi factorii 
principali care influenţează 
biomasa microbiană şi 
conţinutul substanţelor 
organice în solul arabil.  A 
fost depistată şi caracterizată 
o relaţie strânsă între 
sistemul de prelucrare a 
solului arabil, biomasa 
microbiană şi conţinutul 
substanţelor organice în 
sol. Autori: Corcimaru S., 
Mereniuc G.

3. TEHNOLOGIE DE BIOREMEDIERE A SOLULUI POLUAT CU 
POLUANŢI ORGANICI PERSISTENŢI

Au fost elaborate tehnologii 
de bioremediere a solului pol-
uat care permit în timp relativ 
scurt mineralizarea trifluralinei 
până la 1.5%, iar  DDT – până 
la 24.6% din concentraţia lor  
iniţială în sol. 
Autori: Rastimesina I., Cincilei 

A., Tolocichina S.,  
Postolachi O.

TULPINI NOI DE MICROORGANISME - DESTRUCTOARE ALE 4. 
PESTICIDELOR
Se propun trei tulpini eficiente de microorganisme ce 
au o capacitate sporită de a descompune simultan un 
spectru larg de pesticide. Tulpinile pot fi valorificate 
in remedierea terenurilor agricole, ca principii active 
in schemele biotehnologice de decontaminare a 
agrolandşafturilor de reziduuri pesticidice persistente, 
asigurând puritatea ecologica a producţiei agricole.

Autori: Cincilei A., Tolocichina S., Plaţinda V., 
Rastimesina I., Sireţanu L.
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5. TEHNOLOGIE  DE OBŢINERE A β -GLUCANILOR DIN LEVURI
Tehnologii de obţinere a β – glucanilor  din levuri în baza 
aplicării elementelor inovative: undelor milimetrice, 
mediilor nutritive optimizate, factorilor fizico-chimici 
de cultivare,  adaptaţi pentru tulpinile producătoare. 
Bioprodusul Glucan-20, obţinut din pereţii celulari ai 
tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20, se propune 
ca preparat imunomodulator şi biostimulator. Preparatul 
îmbunătăţeşte performanţele productive ale puietului de 
peşti fitofagi. Autori: Usatîi A.,  Chiseliţa N.

6. TEHNOLOGIE  DE OBŢINERE A MANANILOR DIN LEVURI
Preparat manoproteic pentru medicină şi industria farmaceutică 
(în calitate de agent natural de protecţie cu efect imunomodulator 
şi antioxidant); industria alimentară (în calitate de agent de 
îngroşare şi gelifiant în producerea siropurilor şi gemurilor); 
vinificaţie (în scopul stabilizării tartrice şi proteice a vinului); 
cosmetologie (ca gelifiant în producerea gelurilor şi cremelor), 
biosurfactant (adsorbţia micotoxinelor şi metalelor grele). 

Autori: Usatîi A., Molodoi E., Fulga L., Efremova N.

7. PROCEDEU DE OBŢINERE A UNUI PREPARAT ENZIMATIC 
HIDROLITIC CU ACTIVITATE DE PROFIL β-GLUCOZIDAZICĂ CU 
UTILIZAREA TULPINII DE MICROMICETE ASPERgILLuS nIgER 
CNMN FD 10.

Elaborarea este destinată industriei microbiologice pentru 
obţinerea preparatelor enzimatice hidrolitice complexe cu 
largi aplicări (oenologie, pentru amplificarea aromei de 
soi a vinurilor de calitate, în industriile eterooleaginosă, 
farmaceutică, cosmetică, alte ramuri de prelucrare a 
materiei primă vegetale în vederea sporirii randamentului 
şi îmbunătăţirii calităţii produselor finale). 

Autori: Deseatnic-Ciloci A., Tiurin J., Clapco S., 
Labliuc S. , Bivol C., Grumeza M.

8. NOI PREPARATE FUNGICE CU EFECT PROTEOLITIC

Au fost elaborate  procedee de obţinere a noi preparate 
proteolitice fungice cu divers grad de puritate şi specifici-
tate de acţiune.

Autori: Deseatnic-Ciloci A., Clapco S.
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9. PREPARAT FERRIBIOR

Preparat biologic antianemic complex de origine cianobacteriană, ce asigură 
normalizarea principalilor indici sangvini în anemiile provocate de factori nutriţionali 
şi toxici. Preparatul restabileşte nivelul de fier şi zinc plasmatic.

Autori: Rudic V., Rudi L., Chiriac T., Miscu V., Cepoi L., Zosim L.

10. PREMIXE FURAJERE CU CONŢINUT DE SELEN

Au fost propuse 4 premixe furajere noi în bază de biomasă 
de spirulina selenorganică şi  în bază de extracte proteice 
selenorganice din biomasa de spirulină. Produsele elaborate  
constau dintr-o combinaţie sinergică multicomponentă 
selenorganică cu activitate antioxidantă pronunţată şi 
imunomodulatoare efectivă. Autori:  Rudic V., Chiriac T., 
Rudi L., Cepoi L., Miscu V., Djur S.

11. IMUNOBIOR® ŞI ATEROBIOR® - PRODUSE NUTRACEUTICE 
NOI ÎN BAZĂ DE BIOMASĂ DE SPIRULINĂ

2 produse nutraceutice noi în bază de biomasă de Spirulina zincorganică şi Spirulina 
selenorganică. Produsele sunt înregistrate în Republica Moldova şi România şi vor 
fi produse de către Eurofarmaco SA (fabricarea în serie a produselor Imunobior and 
Aterobior); Ficotehfarm (producerea biomasei de spirulină şi a extractelor biologic 
active de zinc şi seleniu organic)

Autori: Rudic V., Chiriac T., Rudi L., Djur S., Cepoi L., Miscu V.
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12. APISPIR®  - SUPLIMENT NUTRITIV PENTRU ALBINE

Apispir ® este un preparat biologic activ complex ce se obţine 
din biomasa de spirulină, elaborat de către cercetătorii Institutului de 
Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM şi Institutul de Zoologie al 
AŞM.

Datorită compoziţiei sale, utilizarea suplimentului nutritiv Apispir 
1,0% în hrana familiilor de albine duce la fortificarea sistemului 
imunitar, amplifică rezistenţa în timpul iernatului şi contra bolilor, 
stimulează funcţiile reproductive de bază, toate acestea contribuind 
la creşterea productivităţii familiilor de albine. Astfel, rezistenţa fa-
miliilor de albine contra bolilor şi în timpul iernatului se amplifică 
cu 18,5%, efect datorat compoziţiei produsului, în special prezenţei 
bioelementelor legate organic: zinc, fier, seleniu. Datorită prezenţei 

cromului în compoziţia sa, produsul stimulează cu 74,4% prolificitatea reginei şi cu 
74,5% cantitatea de puiet căpăcit, cu 58,3% cantitatea de păstură  şi cu  56,8% (până la 
1,54 kg) cantitatea de miere culeasă. 

Produsul este  înregistrat în R. Moldova şi este produs  de către Ficotehfarm SRL, 
Chişinău, R. Moldova.  Autori: Rudic V., Toderaş I., Cebotari V., Derjanschii V., 
Bulimaga V., Chiriac T., Rudi L., Djur S., Cepoi L.

13. TEHNOLOGIE DE PRODUCERE ŞI STANDARDELE DE CALITATE 
ALE PREPARATULUI OSTEOBIOR

Preparatul  Osteobior aparţine unei clase noi de remedii medicamentoase de orig-
ine vegetală – BioR, reprezentând rezultatul final şi complet al 
valorificării unei surse de materie primă non convenţională nouă în 
domeniul medicinii şi în special cel farmacologic – biomasa cian-
obacteriei Spirulina platensis. În scopul amplificării proprietăţilor 
farmaco-terapeutice, preparatul elaborat este fortificat prin  unul 
din bioelementele principale ale şirului antioxidant, antiradicalic 
şi imunostimulent  cromul - component esenţial al unor căi meta-
bolice majore, sistemelor antioxidative de protecţie şi sistemului  
imun. Autori: Rudic Valeriu, Chiriac T., Cepoi L., Rudi L.,  
Elenciuc D.

14. SISTEM HIBRID FICOBILIPROTEINE – NANOPARTICULE  
CdSe In vIvO

A fost obţinut în premieră un sistem hibrid ficobiliproteine-nanoparticule CdSe in 
vivo în celulele microalgei roşii Porphyridium cruentum.  Crearea unui complex fo-

tosintetic funcţional  dintre ficoeretrină şi nanoparticulele 
CdSe,  sporeşte eficienţa procesului de fotosinteză, ceea ce 
se reflectă în sporirea productivităţii microalgei şi calităţii 
biomasei. Elaborarea deschide posibilităţi practice pentru 
utilizare în domeniul ”tehnologiile verzi” de obţinere a 
energiei ecologice.  Autori: Rudic V.,  Cepoi L., Rudi L.,  
Chiriac T., Miscu V.,  Sadovnis D.
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15. PROCEDEE DE OBŢINERE A NANOPARTICULELOR DE ARGINT 
PRIN BIOSINTEZĂ. Au fost elaborate procedee de 
obţinere a nanoparticulelor de argint prin biosinteză, care se 
bazează pe capacitatea reducătoare a biomasei şi a fracţiilor de 
biomasă a patru tulpini de microorganisme fotosintezatoare 
(Spirulina platensis, Nostoc linckia, Porphyridium cruentum, 
Dunaliella salina).  Autori: Rudic V., Cepoi L., Rudi L., 
Chiriac T., Miscu V., Codreanu S., Sadovnic D.

16. REGULAMENT TEHNOLOGIC DE 
LIOFILIZARE A MICROORGANISMELOR DIN CNMN. Schema 
tehnologică a procesului de liofilizare a microorganismelor se bazează pe selectarea şi  

standardizarea mediilor optime de protecţie şi regenerare, 
precum şi a parametrilor de congelare şi liofilizare a 
culturilor de  fungi, drojdii şi bacterii din CNMN. Autori: 
Codreanu S., Stepanov V., Chiseliţa O., Burţeva S., 
Sîrbu T. Tolocichina S., Postolachi O., Slanina V., Batîr 
L., Bîrsa M.,  Grajdean E.,

17. EFICIENTIZAREA TEHNOLOGIILOR DE 
BIOREMEDIERE A SOLULUI CONTAMINAT CU POLUANŢI ORGANICI 
PERSISTENŢI PRIN UTILIZAREA NANOPARTICULELOR DE Fe3O4

Pentru prima dată a fost demonstrat că nanoparticulele de Fe3O4 pot fi utilizate 
pentru eficientizarea tehnologiilor de bioremediere a solului contaminat cu poluanţi 
organici persistenţi, sporind rezistenţa microorganismelor faţă de poluanţi organici 
persistenţi, stimulând creşterea şi activitatea antimicrobiană a tulpinilor în studiu. 

Autori: Corcimaru S., Tanase A., Cozma V., Sîrbu T., Batîr L., Slănină V.

18. PROCEDEU DE RECUPERARE A MICROCOMPONENTELOR 
METALICE DIN ŞLAMUL REZULTAT LA SOLUBILIZAREA ALCALINĂ 
A URANIULUI DIN MINEREU PRIN UTILIZAREA CULTURILOR DE 
MICROALGE.  A fost elaborat un procedeu de bio-
acumulare şi recuperare a microcomponentelor metalice 
de către Porphyridium cruentum  sau Nostoc linchia în 
condiţii de cultură de acumulare, care asigură conform 
regulamentelor elaborate, acumularea în biomasă a 83 - 
89% din ionii de uranil prezenţi în soluţie, a 38 - 46% 
din fier (III), 61 - 80% din crom (III), 34 - 36% din zinc 
(II) şi 80 -82% din cupru (II). Autori: Rudic V., Cepoi 
L., Rudi L., Chiriac T.
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Activitatea inovaţională ocupă un loc central în istoria Institutului de Microbiologie 
şi Biotehnologie al AŞM. De la primele patente înregistrate de prof. Cotelev V., ing. 
Şacun V., ing. Mârzac E. şi până astăzi colaboratorii instituţiei au reuşit să obţină circa 
500 brevete de invenţie de o relevanţă majoră  în diverse ramuri ale activităţii umane.  
Ciclurile de invenţii semnate de autorii IMB au fost apreciate cu medalii şi premii 
speciale la numeroase saloane naţionale şi internaţionale de inventică:  EUREKA 
- Bruxelles, INPEX - Pittsburgh, PALEXPO-Geneva, INVENTICA-Iaşi,  Sofia, 
Casablanca , Zagreb, Londra,  Bucureşti, Manila, Moscova , Sevastopol, Chişinău, Cluj, 
Varşovia,  Bangkok, Seul, Su Zhou (China), Koa-Suing (Taiwan), iar academicianul 
V. Rudic este deţinătorul celor mai prestigioase distincţii internaţionale pentru merite 
deosebite în activitatea inovaţională. 

Valoarea rezultatelor ştiinţifice obţinute de Institutul de Microbiologie şi 
Biotehnologie a fost confirmată prin publicarea lor în structura a numeroase articole 
în reviste ştiinţifice editate în ţară şi peste hotare; acordarea de burse şi premii pentru 
ciclurile de lucrări. 

PREMIUL MUNICIPAL 
PENTRU TINERET ÎN 
DOMENIUL ŞTIINŢEI, 

EDIŢIA 2015
Laureatele Molodoi Elena, dr. în 
biologie, conferenţiar cercetător şi 
Bejenaru Ludmila, doctorandă 
au fost înalt apreciate pentru 
ciclul de lucrări  ”Biotehnologii 
inovaţionale de obţinere a 
preparatelor bioactive din drojdii”
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O frumoasă tradiţie a Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie este organizarea 
Conferinţelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Cea mai recentă ediţie a Conferinţei 
in domeniul Microbiologiei si Biotehnologiei a avut loc în octombrie 2014, celebrând 
55 de ani de la instituirea Secţiei de Microbiologie.    

Istoria Institutului de Microbiologie 
şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei - o istorie scurtă în timp, dar 
importantă prin realizări si personalităţi  ce 
au dezvoltat ştiinţa microbiologică în ţara 
noastră. 

Aducând omagiu tuturor celor ce au 
scris istoria  microbiologiei şi biotehnologiei 
în ţara noastră pe parcursul acestor ani, 
ne exprimăm convingerea că următoarele 
generaţii de microbiologi o vor completa cu 
noi pagini strălucite pe viitor. 
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INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE 
A MOLDOVEI. ISTORIE ȘI CONTEMPORANIETATE

Toderaş Ion, Ungureanu Laurenţia, Calestru Livia 

Institutul de Zoologie al AŞM îşi are obârşia încă din anul 1947, iniţial ca sector 
în cadrul Bazei Moldoveneşti de Cercetări Ştiinţifice a Academiei de Ştiinţe a URSS, 
Institutului de Biologie al Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS (1957), fiind oficializat cu 
actuala denumire în anul 1961. Organizator şi conducător indispensabil al Institutului 
de Zoologie de la fondare până în anul 1972 a fost academicianul  Mihail Iaroşenco 
(1900-1985). În anul 1976 în baza Institutului de Zoologie a fost fondat Institutul de 
Zoologie şi Fiziologie al AŞM, ghidat de academicianul Teodor Furdui (1972-1991).

În anul 1991 Institutul de Zoologie şi Fiziologie s-a divizat în 2 instituții 
separate: Institutul de Zoologie şi Institutul de Fiziologie. De la această dată 
Institutul de Zoologie îşi înscrie propria sa istorie avându-i consecutiv în funcţia 
de director pe distinșii savanţi: doctorul habilitat în științe biologice Teodor 
Cioric (1991-1993); membrul corespondent al AŞM Ion Toderaş (1993-2006), 
doctorul în științe biologice, profesor universitar, Andrei Munteanu (2006-2009),  
academicianul Ion Toderaş (2009-prezent). 

Institutul a fost şi rămâne unul dintre cele mai prestigioase centre ştiinţifice şi 
ştiinţifico-metodice, care coordonează şi desfăşoară cercetări ştiinţifice fundamentale 
şi aplicative, pregăteşte cadre de înaltă calificare în domeniul zoologiei, entomologiei, 
parazitologiei, helmintologiei, hidrobiologiei, ihtiologiei şi ecologiei.

În cadrul Institutului pe parcursul anilor au fost fondate şcoli ştiinţifice în domeniul 
ornitologiei (acad. I.Ganea), parazitologiei (acad. A.Spassky) şi hidrobiologiei (acad. 
M.Iaroşenco, acad. I. Toderaş), care îşi continuă fructuos activitatea şi se bucură de 
autoritate internaţională.

Oferta de cercetare a institutului este racordată la rigorile legislative (Legea regnului 
animal  Nr. 439 din  27.04.1995; Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat 
Nr. 1538 din  25.02.1998;  Legea cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova Nr. 
325 din  15.12.2005; Legea cu privire la resursele naturale Nr. 1102 din  06.02.1997; 
Legea privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura Nr. 149 din  08.06.2006), 
cerinţele socio-economice stringente ale Republicii Moldova şi corespunde exigențelor 
unui nivel de cercetare modernă.

În ultimii ani Institutul de Zoologie și-a concentrat eforturile spre realizarea 
dezideratelor Strategiei Securităţii Naţionale a Republicii Moldova și contribuie la 
asigurarea unui caracter durabil şi stabil stării de securitate naţională a țării, în special în 
ce priveşte sănătatea populaţiei, securitatea alimentară,  calamităţile naturale, poluarea 
mediului, accidentele tehnogene.

Importanța teoretică şi aplicativă a cercetărilor institutului constă în 
necesitatea cunoaşterii diversităţii specifice şi proceselor evolutive în comunităţile 
de animale acvatice şi terestre, constituind una din priorităţile cercetărilor  
ştiinţifice regionale şi mondiale.

 Cercetări în domeniul teriologiei și ornitologiei. Necesitatea studiului 
lumii păsărilor și mamiferelor pe teritoriul Republicii Moldova a apărut odată cu 
intensificarea procesului de valorificare a ecosistemelor naturale de stepă, de pajiște, 
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silvice, stâncării  și acvatice, pentru a înregistra bogăția faunistică naturală. O analiză 
mai recentă a faunei interfluviului Nistru–Prut demonstrează că diversitatea specifică 
a ornitofaunei și teriofaunei Republicii Moldova la o unitate de suprafață se situiază  
printre primele state europene.

Cercetări sporadice în domeniul ornitologiei și teriologiei pe teritoriul Basarabiei au 
fost realizate de către zoologi (D.Cantemir, A.D.Nordman, Ș. Tardan, C. Stamati, S. F. 
Davidovici, V. N. Radacov, A.A.Brauner, F.F.Osterman, A.I.Osterman, I.C.Pacioschi, 
V.Arpentiev, I.Simionescu, G.Vasiliu, M.Ieniște, D. Linția ș. a.) în secolele XVIII, XIX 
și prima jumătate a sec.XX, până la organizarea Sectorului de Zoologie (a.1947) și a 
Institutului de Zoologie al AȘM (1961). 

În cadrul laboratorului de Vertebrate Terestre (șef al laboratorului G.Uspenschii) 
cercetările științifice au fost direcționate spre inventariera faunei păsărilor și mamifere-
lor, apartenența lor sistematică și aprecierea ariilor de răspândire pe teritotriul republi-
cii. O atenție deosebită a fost focusată asupra studiului speciilor și grupelor taxonomi-
ce de animale comune care prezintă un interes deosebit în funcționarea ecosistemelor 
naturale. Concometent o parte de cercetări se efectuau în ecosistemele modificate – în 
agrobiocenoze, unde era necesar de elucidat rolul păsărilor și mamiferelor în menținerea 
echilibrului ecologic și elaborarea căilor de reducere a impactului speciilor invazive.

În anii 60 ai secolului trecut pe teritoriul republicii au fost înregistrate 270 
specii și 11 subspecii de păsări (Iu.Averin, I.Ganea, G.Uspenschii). Pentru prima 
dată au fost atestate la cuibărit: ciocănitoarea de grădini (Dendrocopos syriacus) și 
guguștiucul (Streptopelia decaocto) (I.Ganea,1958), cănărașul (Serinus serinus), 
ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), codobatura de munte (Motacilla 
cinerea), mierla de piatră (Monticola saxatilis), ciocântors (Recurvirostra avosetta) 
(A.Cunicenco, S.Jurminschii,1989), șorecarul mare (Buteo rufinus), ghionoaia verde 
(Parus viridis) (O.Mantorov,1992), chirighiță cu obraz alb (Clidonia shybridius) 
(A.Cunicenco, 1984). În  rezultatul cercetărilor ornitologii au adunat o colecție de 3500  
exemplare de păsări a cca 200 de specii.

Capacitățile remarcabile ale acad. Ion Ganea, fondator al școlii ornitologice, i-au 
permis să întemeieze în laboratorul de Ornitologie un colectiv de tineri cercetători 
entuziaști, care s-au încadrat la realizarea noilor direcții de cercetăre în domeniul 
ornitologiei. Investigațiile privind istoria formării și genezei ornitofaunei Moldovei 
din Sarmațianul Mediu până în prezent au permis descrierea a 17 noi taxoni 
pentru știință: 12 specii și 5 genuri de păsări fosile și peste 70 specii recente noi  
pentru Moldova (I.Ganea).

  Acad. I.Ganea este fondatorul unei direcții noi a științei zoologice – ornitologia 
agricolă. Apariția acestei direcții a fost determinată de un volum mare de cercetări 
efectuate în diferite tipuri de agrobiocenoze. A argumentat rolul păsărilor ca metodă 
biologică de combatere a dăunătorilor culturilor multianuale.

A fost cercetată distribuția spațială, dinamica populațiilor și însemnătatea practică a 
speciilor comune de păsări din complexul de livadă - pădure (I.Ganea, L.Buciuceanu, 
I.Donica, A.Racu). Studiind structura comunităților de vertebrate terestre în diverse 
tipuri de biogeocenoze din republică s-a constatat o reducere semnificativă a raportului 
dintre diferite grupe ecologice de animale. De exemplu, s-a redus aproape de două ori 
raportul dintre speciile de păsări care cuibăresc în scorburi comparativ cu numărul de 
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specii de păsări care cuibăresc în pădure. Au fost perfecționate metodele de evaluare a 
efectivelor păsărilor și stabilite principiile cartării zoologice a teritoriului republicii, care 
reflectă obiectiv arealele speciilor (Iu.Averin, I.Ganea, A. Munteanu). De asemenea au 
fost elaborate metodele de folosire a păsărilor insectivore în combaterea dăunătorilor 
pădurilor și a livezilor (N.Zubcov, L.Buciuceanu).

Prin cercetările sale fundamentale acad. I. Ganea este recunoscut ca unul din primii 
savanți, care a demonstrat caracterul adaptiv al particularităților biologo-ecologice a 
păsărilor în landșaftul antropic, a elaborat bazele dirijării comportamentului păsărilor 
cu ajutorul biorepelenților acustici (I.Ganea, I.Donica).

O direcție modernă de cercetări în domeniul migrației păsărilor, realizată 
în laboratorul de Ornitologie a fost determinarea căilor de migrare cu ajutorul 
radiolocatorului - ornitologia radară. A fost elaborată metoda exploatării diferitor 
tipuri de radiolocatore cu scopul investigării căilor de migrație a păsărilor (I.Ganea, 
V.Comarov, N.Zubcov, M.Coteață, V.Știrbu) și editată monografia “Ornitologia radară”  
(I.Ganea, N.Zubcov, M.Coteață, 1991).

Cu succes a fost efectuată aclimatizarea fazanului pe teritoriul republicii. Specia 
în prezent se reproduce în majoritatea raioanelor și este una din preferatele obiecte de 
vânătoare (G.Uspenschii, A.Munteanu, A.Eremin, M.Luncașu).

Pe  parcursul  întregii activități de cercetare științifică specialiștii ornitologi au 
avut în vizor și speciile de păsări vulnerabile și periclitate. Ornitologii au acumulat o 
informație veridică și au descris caracteristicile speciilor respective pentru editarea Cărții 
Roșii și a măsurilor de protecție a lor. Au fost editate trei ediții ( aa.1978, 2001, 2015), 
în care au fost incluse 17, 39 și 62 specii de păsări, corespunzător (Iu.Averin, I.Ganea, 
A.Munteanu, N.Zubcov, G.Uspenschii, L.Bogdea, S.Jurminscii, C.Cojan, N.Sochircă). 
Materialele privind cercetările biologiei şi ecologiei speciilor de păsări, procesului de 
atragere a speciilor insectivore cu scopul combaterii dăunătorilor în livezi şi parcuri 
au fost publicate într-o serie de lucrări de către academicianul I. Ganea (1956, 1957, 
1959, 1962, 1963, 1964, 1978); I. Ganea, A. Munteanu (1990); I. Ganea, A. Munteanu,  
N. Zubcov (1992) şi alţi cercetători. O altă direcție au prezentat principiile 
de construire a „oazelor biocenotice” pentru menţinerea echilibrului ecologic  
şi protecţia faunei (colectiv de autori, 1991)

În ultimii ani au fost obţinute noi date despre diversitatea, biologia şi ecologia 
ornitofaunei din diferite ecosisteme urbane (L. Buciuceanu, 1995, T. Ţîbuleac, 
1995, T. Glavan, 1995; N. Vasilaşcu, 2004, 2005, 2006, 2007), evidenţiind, 
totodată, tendinţele de adaptare a diferitelor specii la mediul urban, urmărind  
astfel procesul de sinantropizare.

Atlasul speciilor de păsări clocitoare din Republica Moldova reprezintă un 
prim pas de inventariere și cartare a avifaunei realizat de colaboratorii laboratorului 
de Ornitologie în anul 2010. Hărțile de răspândire și aprofundarea programelor 
de cartare va permite ornitologilor să elucideze tendințele dezvoltării avifaunei  
în Republica Moldova.

Cercetările recente au fost direcționate asupra particularităților adaptive ale 
speciilor de paseriforme la transformările ecosistemelor antropizate, care se 
manifestă prin divizarea spațiului teritorial de cuibărit pe verticală și conviețuire 
învecinată amiabilă a masculilor congeneri, prin segregarea spațială (orizontală 
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și verticală) și a nișei ecologice, precum și prin comportamentul tolerant. Analiza 
retrospectivă privind concurența interspecifică a speciilor înrudite taxonomic a stabilit 
destituirea din aria de cuibărit a speciilor cu o plasticitate ecologică mai restrânsă  
(Ficedula hypoleuca de către F. albicollis). 

În cadrul laboratorului a fost elaborată Concepția dezvoltării gospodăriei 
cinegetice naționale, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova (1997), 
Regulamentul Cadastruluui regnului animal și Proiectul Legii gospodăriei cinegetice și  
protecției vânatului (A.Munteanu).

Colaborarea cercetătorilor laboratorului în cadrul programelor europene la 
realizarea primei ediții a ”European Ornithological Atlas” (1992-1998), Progarmul 
de migrație a păsărilor din Europa (1993-1998), Programul de recensământ a berzei 
albe (Ciconia ciconia) în Europa (1994-1995); Inventarierea Ariilor de Importanță 
Avifaunistică (1996), Programul european de studiere a speciilor rare (Crex crex) 
(1995-1997) pentru volumul ”Păsările Europei” (2004), Lista Roșie a speciilor  
de păsări din Europa (2015).

Realizarea inventarierii teriofaunei pe parcursul efectuării cercetărilor a permis 
înregistrarea la prima etapă de cercetări a 67 specii de mamifere (Iu.Averin, M.Lozan, 
N.Corcimaru, G.Uspenschii), iar la a doua etapă – 74 specii (incluzând 7 specii: 3 de 
lilieci, 2 de rozătoare și 2 de carnivore) (A.Muntean, A.Savin, S.Andreev, A.Bondarenco). 
A fost studiată diversitatea și microevoluția mamiferelor mici (M.Lozan).

Au fost elaborate bazele teoretice ale proceselor de aclimatizare a păsărilor și 
mamiferelor la noile condiții de viață. Au fost aclimatizate cu succes speciile de cerb 
nobil și cerb cu pete (G.Uspenschii).

În laboratorul de ecologie a mamiferelor au fost efectuate cercetări fundamentale 
privind principiile de formare și funcționare a populațiilor de mamifere în 
ecosistemele antropizate; elucidate legitățile distribuției biotopice și dinamicii 
populațiilor de rozătoare mici în agrobiocenoze; studiate mecanismele de reglare 
a populațiilor speciilor de rozătoare în agrocenoze; determinat rolul grupărilor 
intrapopulaționale de mamifere în relațiile intra- și interspecifice (A.Munteanu, A.Savin,  
V.Sâtnic, N.Corcimaru, A.Larion).

Cercetările biochimice și cariologice în comun cu specialiștii din Institutul 
de Evoluție și Genetică din Vladivostoc (L.Frisman, I.Cartavțev, L.Iachimenco, 
C.Corobițin, A.Pavlenco) au permis identificarea componenței specifice a genului 
Apodemus și a genului Mus.

Rezultatele analizelor eco-fiziologice au demonstrat că grupările de iernare a 
indivizilor speciei Mus spicilegus se formează din îmbinarea diferitor categorii de animale 
după tipul sistemului nervos central. Au fost elucidate particularitățile metabolismului 
plastic și fenomenului de amorțire (adaptare a rozătoarelor la temperaturi joase în 
perioada de iarnă) și s-a stabilit că animalele tinere își revin mai repede din starea de 
amorțire (A.Munteanu, I.Bejenaru, N.Cemârtan, A.Larion).

Studiul în comun cu specialiștii Institutului de Ecologie și Evoluție  al Academiei 
de Științe din Rusia (Moscova) al variabilității genotipice în populațiile șoarecelui de 
mișună (Mus spicilegus) la diferite faze ale ontogenezei demonstrează o stabilitate 
genetică înaltă a populațiilor de Mus spicilegus în decursul ciclului vital (A.Milișnicov, 
A.Rafiev, A. Munteanu, 1998).



128

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

În baza cercetării particularităților ecologice și a factorilor limitativi ai dezvoltării 
populațiilor speciei Microtus arvalis în agrocenoze a fost stabilit pragul ecologic 
de dăunare, necesar pentru organizarea măsurilor profilactice în scopul prevenirii 
reproducerii în masă a rozătoarelor (A.Munteanu, A.Savin, V.Sâtnic).

Prin proiectele bilaterale de cercetări științifice cu colaboratorii Institutului de 
Ecologie și Evoluție A.N.Severțov al AȘ a Rusiei au fost studiate strategiile de adaptare 
a unor specii de rozătoare în diferite condiții de viață (E.Kotenkova, A.Munteanu, 
V.Nistreanu, A.Savin, I.Tikhonov, V.Sâtnic, A.Larion), care au rezultat într-un șir de 
prezentări la conferințe internaționale și în publicații în reviste din străinătate.

Elaborarea concepţiei utilizării practice a diversităţii vertebratelor terestre de 
interes economic în gospodăria agricolă a avut la bază studiul populaţiilor speciilor 
dominante de dăunători ai agriculturii, dinamicii lor numerice, elaborarea principiilor de 
monitoring şi modelelor de pronosticare a stării speciilor dăunătoare şi a comunităţilor 
speciilor reglatoare. A fost determinat pragul de densitate optimă pentru dăunători şi 
specii reglatoare în vederea menținerii echilibrului faunistic în ecosisteme, precum și 
unele mecanisme de interacţiune dintre speciile dăunătoare şi utile în agricultură și 
silvicultură, care reprezintă una din direcţiile prioritare în domeniul protecţiei plantelor 
(A. Munteanu, N. Corcimaru, A. Savin, V. Sîtnic, V. Nistreanu).

Au fost evidenţiaţi, sistematizaţi şi evaluaţi factorii primordiali de stabilitate 
a populaţiilor şi condiţiile de echilibru ecologic în populaţiile şi comunităţile de 
mamifere şi reptile sub influenţa schimbărilor în ecosisteme şi rolul lor în organizarea 
structural-funcţională a comunităţilor şi evoluţia comunităţilor. A fost apreciat 
potenţialul adaptiv al speciilor diverselor comunităţi faunistice şi evoluţia organizării 
structural-funcţionale a populaţiilor şi comunităţilor de animale vertebrate terestre 
în funcţie de fazele dinamicii lor. În plan etologic s-au evidenţiat unele adaptări 
ale rozătoarelor mici legate de modificările structurii sociale intrapopulaţionale, 
de procesul formării structurilor populaţionale, de rolul unor generaţii de rozătoare 
în funcţionarea populaţiilor, de importanța comportamentului teritorial în reglarea 
densităţii şi reuşitei reproducerii populaţiilor de animale, de concurenţa şi plasticitatea 
ecologică a unor specii de animale în diverse tipuri de ecosisteme, care au fost oglindite 
în lucrări științifice editate în reviste naționale și internaționale (A.Munteanu, A.Savin, 
V.Nistreanu, A.Larion, V.Sîtnic, N.Cemîrtan). Au fost evaluate strategiile de adaptare a 
comunităţilor de mamifere, reptile şi amfibieni la condiţiile dinamice ale transformărilor 
antropo-climatice, pronosticată evoluţia comunităţilor faunistice, elaborate recomandări 
de optimizare a condiţiilor mediului în vederea protecţiei şi revitalizării speciilor de 
importanţă economică şi vulnerabile precum şi ale comunităţilor de vertebrate terestre 
în ansamblu în condiţiile actuale.

O realizare importantă a fost elaborarea Cadastrului de Stat al regnului animal al 
Republicii Moldova, care caracterizează resursele faunistice în calitate de componente 
indispensabile ale economiei țării. De asemenea, a fost elaborat și editat Atlasul 
speciilor de vertebrate (mamifere, reptile, amfibieni, pești) cu suportul financiar al 
Fondului Ecologic Național al Ministerului Mediului al Republicii Moldova. Atlasul 
este rezultatul cercetărilor complexe ale colectivelor laboratorului de Ecologie a 
Mamiferelor și laboratorului de Ihtiologie și Acvacultură ale Institutului de Zoologie 
al AȘM, efectuate pe parcursul ultimilor 10 ani (Munteanu, Nistreanu, Savin, 
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Turcanu, Corcimaru, Cebanu, Moșu, Romanescu, Bondarenco, Andreev, Larion, 
Sîtnic). Atlasul este prima lucrare de inventariere și cartare a speciilor de mamifere, 
reptile, amfibieni și pești pe teritoriul republicii, unde sunt prezentate hărțile de 
răspândire și informații concise privind 70 specii de mamifere, 14 specii de reptile,  
14 specii de amfibieni și 75 specii de pești.

A fost argumentată concepția modificărilor adaptive a organizării structural-
funcționale vitale a populațiilor de animale, prin trecerea dintr-o fază colonială la cea 
solitară și viceversa (A.Munteanu).

Pentru publicarea volumelor ”Păsări” și ”Mamifere” din seria ”Lumea animală” 
în 6 volume și în 4 volume au fost menționați cu Premiul de Stat în domeniul 
științei și tehnicii (1989): I.Ganea, M.Lozan, A.Munteanu; cu Premiul Academiei 
Române în domeniul biologiei (2008):A.Munteanu, T.Cozari; Laureat al Premiului  
Național, 2013: A.Munteanu, T.Cozari.

În domeniul herpetologiei sunt importante lucrările lui V. Tofan, unde, paralel 
cu studiul faunistic, sunt puse în discuţie şi problemele de protecţie a herpetofaunei. 
În ultimele decenii în cadrul Institutului de Zoologie au fost efectuate studii extinse 
ale complexelor herpetofaunistice în care se reflectă starea actuală a speciilor și 
comunităților de amfibieni și reptile în interfluviul Nistru-Prut, diversitatea și protecţia 
lor (V. Ţurcanu, N. Zubcov, V. Postolachi). În colaborare cu colegii din Ucraina și 
România, cu ajutorul metodelor genetice, a fost evidențiată o subspecie nouă– Vipera 
berusnikolskii (O.Zinenko, V.Țurcanu, A.Strugariu). În cadrul studiului strategiilor 
adaptive ale populațiilor de reptile și amfibieni au fost evidențiate reacţiile de adaptare 
la modificările climatice și antropice, care se reflectă în reducerea sau extinderea ariilor 
locale, în restructurarea spaţială a populaţiei, modificarea spectrului trofic, schimbarea 
locurilor şi perioadelor de reproducere, destituirea reciprocă (V.Țurcanu).Cercetările 
multianuale ale spectrului trofic al unor specii de reptile și amfibieni au evidențiat rolul 
acestora în agricultură și silvicultură în calitate de reglatori ai dăunătorilor, au elucidat 
importanța herpetofaunei în menținerea echilibrului ecologic al ecosistemelor naturale 
și antropizarte (V.Țurcanu, V.Postolachi).

Şcoala ornitologică a academicianului Ion Ganea. Academicianul I.Ganea, 
fondatorul şcolii ornitologice, pe parcursul activităţii ştiinţifice a înaintat şi a argumentat 
o serie de ipoteze ce ţin de formarea şi geneza ornitofaunei pe parcursul a cca 10 
mln ani. Pentru prima dată în ştiinţă a descris 5 genuri şi 12 specii de păsări fosile 
şi peste 70 specii noi pentru Republica Moldova. Prin cercetările sale fundamentale 
acad. I.Ganea este recunoscut ca unul din primii savanţi, care a demonstrat caracterul 
adaptiv al particularităţilor biologo-ecologice a păsărilor în landşaftul antropic, a 
elaborat bazele dirijării comportamentului păsărilor cu ajutorul repelenţilor bioacustici, 
precum şi a elucidat legităţile migraţiei  păsărilor prin intermediul radarului în scopul 
preîntâmpinării ciocnirii păsărilor cu aparatele de zbor.

Un loc deosebit în activitatea ştiinţifică a acad. I.Ganea  îl ocupă problemele 
ornitologiei agricole, direcţie nouă a ştiinţei zoologice a cărei fondator este 
considerat pe bună dreptate. Apariţia acestei direcţii se datorează volumului imens 
de cercetări în domeniul funcţionării şi rolului speciilor de păsări în ecosistemele 
naturale şi antropizate. A argumentat rolul păsărilor ca metodă biologică de  
combatere a dăunătorilor culturilor agricole.
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Pe parcursul activităţii ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice acad. I.Ganea a publicat 
peste 450 lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-populare, inclusiv 35 monografii şi 6 manuale, 
multe dintre care, fiind actuale, prezintă o mare importanţă în pregătirea tinerilor 
savanţi. Printre aceste lucrări de mare valoare menţionăm: Păsările noastre (1961), 
Dicţionarul zoologic (1969), Păsările Moldovei în două volume (1970, 1971), Păsări 
din monografia „Lumea animală a Moldovei” (1981), Ornitologia radară (1991), Cartea 
Roşie a Moldovei ed. I, II (1978, 2001) etc. Monografiile: File din Cartea Roşie (1982), 
Din viaţa animalelor (1985), Cocostârcul în lume şi în sufletele noastre (1989),  Din viaţa 
vertebratelor (1992) sunt manuale de mare însemnătate pentru studenţii instituţiilor de 
învăţământ superior şi profesorii de biologie.

Academicianul Ion Ganea a fost redactorul a peste 30 de monografii şi culegeri, 
organizator al ciclurilor de emisiuni la radioul şi televiziunea naţională.

Sub conducerea acad. Ion Ganea au fost pregătite şi susţinute 11 teze de doctor în 
biologie (M. Litvac, A. Munteanu, N. Zubcov, G. Gusan, M. Coteaţă ş. a.) care reflectau 
rezultatele cercetărilor ştiinţifice din domeniul fundamental şi aplicativ al ornitologiei.

Cercetări în domeniul paleozoologiei. Primele informaţii despre descoperiri 
paleozoologice sporadice (cochilii de moluşte de apă de mare şi resturi scheletice de 
mamifere şi de alte animale terestre şi acvatice) pe teritoriul Basarabiei ţin de a doua 
jumătate a secolului XIX,  fiind efectuate în timpul cercetărilor geologice în zona 
recifală a oraşului Chişinău şi a împrejurimilor ei (carierele de piatră de la Ialoveni, 
Vatra, Petricani şi altele), precum şi în unele localităţi din sudul Basarabiei (Деринг, 
1853; Nordman, 1858; Эйхвальд, 1860; Барбот де Марни, 1869; Синцов, 1873, 
1883, 1888; М.Павлов, 1894; Соколов, 1898).

În prima jumătate a secolului XX în Moldova deja erau descoperite şi parţial 
cercetate mai multe amplasamente de faună fosilă de diverse animale şi vârste 
geologice, preponderent Neogenă şi Cuaternară, foarte valoroase din punct de 
vedere ştiinţific: sarmațiană (Calfa şi Varniţa, raionul Anenii Noi; Bujor şi Lăpuşna, 
raionul Hânceşti; Răspopeni, raionul Şoldăneşti; oraşul Tiraspol şi altele), meoţiană 
(Cimişlia şi Gura Galbenei, raionul Cimişlia; Tudora şi Ciobruciu, raionul Ştefan Vodă; 
Taraclia, raionul Căuşeni şi altele),  pliocenă (o serie de amplasamente în aşa numitele 
depuneri (straturi) de Carbalia din bazinele râurilor Prut (Văleni), Cahul (Etulia, UTA 
Găgăuzia, Găvănoasa, Vladimirovca, Pelinei, Carbalia) şi Salcia Mare (Musaitu, 
Dermenji, Luceşti, Tătăreşti, etc.) şi pleistocenă (Vâlceaua Colcot, oraşul Tiraspol; 
Caragaş, municipiul Tiraspol; Cişmichioi, UTA Găgăuzia; Giurgiuleşti, raionul Cahul;  
Sagaidac, raionul Cimişlia).

Rezultatele cercetărilor osemintelor de animale vertebrate (mamifere, păsări şi 
reptile) şi cochiliilor de nevertebrate (moluşte, ostracode, foraminifere şi briozoare), 
colectate în depunerile amplasamentelor  fosilifere menţionate mai sus, sunt publicate 
în câteva monografii (Хоменко И.П., Рябинин А.Н., I. Simionescu, E. Dobrescu, 
V.Barbu). Fauna amplasamentelor fosilifere pliocene din prima jumătate a secolului 
XX a fost cercetată de paleontologul I.P. Homenco (Хоменко, 1917, 1913), care a 
stabilit, după componenţa specifică a ei, mai cu seamă a mamiferelor, şi după vârsta 
geologică a depunerilor, în care a fost depistată, că ea se aseamănă mult  cu fauna „de 
russilion” din Europa Occidentală (după localitatea Russilion din Franţa), fiind numită 
„faună de tip russilion din Moldova”, iar mai târziu paleontologul Ludmila Alexeev 
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a separat-o  în „Complexul Faunistic Moldovean”,  care caracterizează Pleistocenul 
inferior din Europa de Est  (Алексеева, 1961; 1967).

O etapă însemnată în istoria cercetărilor paleofaunistice în Moldova a început după 
crearea în anul 1963 în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei  a Secţiei de Paleontologie 
şi Biostratigrafie. Ea se caracterizează prin intensificarea şi aprofundarea cercetărilor  
în domeniul foraminiferelor (О.Г. Бобринская, М.Н.Данич,), briozoarelor (Н.И. 
Конькова), ostracodelor (К.Н. Негадаев-Никонон, А.Л. Коваленко, А.В. Карелина), 
moluştelor (М.И. Волошин, Л.Ф. Романов, В.Х. Рошка, А.Н. Хубка), reptilelor 
(О.И.Редкозубов) şi mamiferelor (А.И.Давид, А.Н.Лунгу, К. И. Шушпанов). 

Un interes deosebit prezintă monografia colectivă „Плейстоцен Тирасполя”, 
consacrată rezultatelor cercetărilor faunei de moluşte ostracode şi mamifere a 
amplasamentului geologo-paleontologic de importanţă mondială ”Vâlceaua Kolkot” 
(Колкотовая балка) din oraşul Tiraspol, demonstrate în cadrul lucrărilor Colocviumului 
Internaţional de geologie şi faună a Pleistocenului inferior şi mediu din Europa, la 
care s-a stabilit,  ca secţiunea stratigrafică cu faună deosebit de interesantă ”Vâlceaua 
Kolkot” să fie considerată drept etalon pentru geologie şi fauna Pleistocenului mediu a 
Continentului European.

Începând cu anul 2000 paleozoologii moldoveni au continuat colectarea materialelor 
noi pentru studiu, au efectuat cercetări în cadrul proiectelor instituţionale ale Institutului  
de Zoologie al AŞM şi 2 proiecte internaţionale: cu Institutul de Sistematică şi Evoluţie 
a animalelor al Academiei de Științe din Polonia şi cu Institutul de Paleontologie al 
Academiei de Științe din Rusia.

În cadrul colaborărilor internaționale cu Rusia, Ucraina, România, Polonia, 
Germania, Franța, Olanda au fost pregătiți tineri specialiști, au fost realizate stagieri 
peste hotare, au fost publicate numeroase lucrări în reviste prestigioase, având ca autori 
și coautori specialiștii paloezoologi ai Institutului de Zoologie (A. David, V. Pascaru, 
T. Obada, O. Redcozubov, R.Croitor).

Au fost cercetate şi revalidate 32 din cele 87 Monumente paleontologice şi geologice 
care s-a soldat cu editarea unui capitol în monografie (A.David, V.Pascari).

Pe parcursul întregii perioade de cercetări paleozoologice au fost investigate peste 
200 de amplasamente fosilifere, de unde s-au colectat mii de reminiscențe scheletice de 
diverse animale vertebrate şi nevertebrate, preponderent mamifere, reptile, moluşte, şi 
ostracode. Printre cele peste 520 de specii evidenţiate până în prezent în diferite epoci 
geologice ale Neozoicului târziu, circa 155 specii sunt noi pentru ştiinţă și peste 320 
sunt noi pentru Republica Moldova.

Participarea frecventă în cadrul expedițiilor internaționale în Republica Yakutia, 
Rusia, a contribuit la creșterea vizibilității cercetătorilor institutului în plan mondial. 
Au fost publicate articole științifice în reviste internaționale cu impact, cum sunt 
Quaternary International, Science (T.Obada).

 Cercetări în domeniul entomologiei. Cercetările entomologice în Republica 
Moldova au început cu studiul unor insecte dăunătoare ca filoxera viţei-de-vie, 
lăcusta, păduchele lânos, gândacul florilor, etc., care provocau daune considerabile 
plantelor cultivate. Printre primii care au iniţiat cercetările şi raportarea prin publicaţii 
a rezultatelor obţinute au fost E.P. Rekalo, I.M. Krasilşcik, N.N. Vitcovski, K.K. 
Miler ş.a. Problemele create în urma atacului insectelor dăunătoare au devenit atât de 
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stringente, încât în anul 1911 a fost înfiinţată Staţiunea bioentomologică din Basarabia 
care a activat până în anul 1939. 

Observaţii entomologice au fost întreprinse şi din pasiune pentru insecte, astfel 
în istoria entomologică națională s-au înregistrat unii entuziaşti ca E.E. Miler, 
N.Zubovschi, M.Ieniştea, A.Alexinschi, C.Hormuzaki, Al.Ruşcinschi, care ulterior 
au devenit profesionişti calificaţi în domeniul respectiv, profesori universitari  
de biologie, zoologie, etc.

În perioada interbelică cercetările entomologice dintre Prut şi Nistru au continuat 
în ambele domenii – entomofaunistic şi insecte dăunătoare, dar în mod special în 
ultimul, înscriindu-se în istorie alte personalităţi ca B.Vereşchiaghin, I.Lepşi, P.Şuster, 
Gh.Finţescu, C.Motăş, N.A. Osipov, L.D. Moriţa, S.D. Lavrov, etc. Investigaţiile se 
efectuau în cadrul Staţunii Bioentomologice, Staţiunii Viticole şi Şcolii de Viticultură 
din Chişinău (înfiinţată în 1842 şi reorganizată în 1929), apărând noi nume în domeniul 
entomologiei agricole şi anume S.Polizu, A.Ivancov, V.Popovici, P.For, W.Evstifeev 
(şeful Staţiunii Viticole), I.I. Madan (şeful Şcolii de Viticultură), etc.

În perioada sovietică cercetările entomologice s-au intensificat, deoarece 
concomitent cu insectele dăunătoare endemice, s-a înregistrat pătrunderea speciilor 
străine denumite de carantină şi anume păduchele din San Jose, omida păroasă 
a dudului, gândacul de Colorado, etc. Astfel, în 1944 au fost preluate cercetările 
insectelor dăunătoare la Staţiunea “Protecţia plantelor” de pe lângă Institutul Unional 
de Protecţia Plantelor, director invitat fiind D.D. Verderevschi – imunolog-filoxerolog. 
Pentru cercetările polivalente ale filoxerei viţei-de-vie în 1946  în această unitate a fost 
invitat entomologul rus Ia.I.Prinţ care a suplinit şi funcţia de şef al catedrei de Protecţia 
Plantelor al Institutului Agricol. Personalităţi implicate ulterior în cerceatrea celorlalte 
insecte autohtone şi de carantină au fost A.G. Golovin, T.I. Bicina care au cercetat 
păduchele din San Jose, V.V. Vereşchiaghin, V.I. Taliţkii – entomologi în pomicultură, 
B.V. Vereşchiaghin – afidolog şi alţii dedicaţi acestui vast domeniu ştiinţific şi practic. 
Ca semn de recunoștință pentru rezultatele obținute în combaterea filoxerei viţei-de-vie 
în Austria a fost instituită medalia în numele acad. Ia.Prinț.

Datorită acumulări rezultatelor ştiinţifice semnificative, la Chişinău în 1946 a 
fost înfiinţată Baza de Cercetări Stiinţifice a AŞ a URSS, în organigrama căreia se 
afla şi Sectorul de Cercetări Zoologice. Baza respectivă în 1949 a evoluat în Filiala 
Moldovenească, secţiile divizându-se în laboratoare, printre care şi cel de Entomologie 
– propus şi condus în 1956 de renumitul savant Ia.I. Prinţ, care la înfiinţarea în anul 1961 
a Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova deţinea titlul ştiinţific de academician. 
În cadrul Laboratorului de Entomologie au fost efectuate cercetări privind inventarierea 
patrimoniului entomologic nativ: ambientale – insectele atractive, utile – entomofagii 
parazitoizi şi prădători. reglatori ai populaţiilor dăunătoare; estimarea biodiversităţii 
entomofaunistice; sistematica insectelor; evidenţa şi estimarea insectelor cu statut de 
dăunătoare ale plantelor agricole şi forestiere; dinamica populaţională a speciilor de 
interes ecologic şi economic; monitorizarea entomofaunistică a insectelor alogene 
invazive; studii bioecologice ale speciilor individuale; etc. 

Cercetările în domeniul entomologiei, ghidate iniţial de academicianul Ia. Prinţ, au 
contribuit  substanţial la inventarierea faunei de insecte. Pe teritoriul Moldovei au devenit 
cunoscute peste 12.500 specii de insecte, dintre care cca 400 specii de entomofagi. Au 
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fost descrise multe specii noi pentru ştiinţă, studiată fauna, biologia şi ecologia unor 
specii de insecte dendrofile şi acarieni dăunătoari şi folositori  (B. Vereşciaghin, S. 
Plugaru, I. Plugaru, V. Ostaficiuc, V. Stratan, I. Chiriac, Z. Neculiseanu, A. Andreev, 
V. Derjanschi, A. Poiras ş.a.). Au fost elaborate metode statistice şi de fişe perforate în 
vederea diagnosticării insectelor (P. Kiskin), create fonduri muzeistice de insecte.  

Drept contribuţii semnificative în cercetarea entomofaunei au fost realizate de Ia.I. 
Prinţ – filoxerolog; Vereşceaghin B. – afidolog; Plugaru S. – entomofauna dendrofilă; 
Mîinea Raisa – sericicultură; Kiskin P. – filoxerolog; Derjanschi V. – hemipterolog, 
Andreev A. – ecologia insectelor; Buşmachiu Galina – colembolog; Manic Gh. – 
himenopterolog; coleopterologii: Ostaficiuc V. (Elateridae, Staphylinidae), Poiras A. 
(Curculionidae), Neculiseanu Z. (Carabidae), Calestru Livia (Chrysomelidae), Bacal 
Svetlana (Tenebrionidae), Baban Elena (Scarabaeidae, Silphidae), Mihailov Irina 
(Staphylinidae); Chiriac I. – himenopterolog; Stratan V. – apidolog şi dipterolog; Stahi 
Nadejda (ortopterolog); 

Astfel, în perioada 1961-2016 colaboratorii au publicat peste 1600 lucrări ştiinţifice, 
dintre care: monografii : (cca. 50) – Lumea animală / Insectele în 2 ediţii (1983, 2007), 
Afidele Moldovei (1985); Cartea Roşie în 3 ediţii (1976, 2002, 2015); Catalogue of the 
weevils (Coleoptera, Curculionoidea) and their host plants in the Republic of Moldova 
(1998), Insectele rare și amenințate cu dispariția (2002), A catalogue of the ground-
beetles of the Republique of Moldova (Insecta, Coleoptera, Carabidae) (2000), 
Hemipteres Pentatomoidea euro-mediterraneens. V.1. (2005), Natura rezervaţiei 
„Plaiul Fagului (2005), Atlasul speciilor de nevertebrate terestre (2011); Gracilariidele 
invazive din Republica Moldova (2015) etc.

În prezent, în cadrul laboratorului cercetările sunt direcționate spre investigarea 
faunei, sistematicii, ecologiei și importanței practice a diverselor grupuri de insecte şi 
anume : Derjanschi V., cercetător ştiinţific principal, dr.h.în biol., profesor cercetător – 
Heteroptera, sistematica şi ecologia insectelor, apicultura; Buşmachiu Galina, cercetător 
ştiinţific coordonator, dr. h. în biol. – Collembola, sistematica şi ecologia; Andreev A., 
cercetător ştiinţific coordonator, dr.h. în biol. – Homoptera: Aphididea, Hymenoptera: 
Apoidea, sistematica şi ecologia insectelor; Baban Elena, şef de laborator, doctor în 
biologie, conferențiar cercetător – coleoptera, zoologia solului; Chiriac I., cercetător 
ştiinţific, dr. în biol. – Hymenoptera: Aphidiidae, sistematica şi ecologia insectelor; 
Stratan V., cercetător ştiinţific coordonator, dr. în biol. – Hymenoptera: Apoidea, 
ecologia insectelor polenizatoare; Timuş Asea, cercetător ştiinţific coordonator, dr. 
în agricultură – Lepidoptera: Gracillariidae, Nepticulidae, Lyonetiidae, sistematica 
şi ecologia insectelor; Calestru Livia, cercetător ştiinţific coordonator, dr. în biol. – 
Coleoptera: Chrysomelidae, ecologia insectelor; Manic G.,cercetător ştiinţific principal, 
dr. hab. în biol. – Hymenoptera: Pteromalidae, sistematica şi ecologia insectelor; 
Bacal Svetlana, cercetător ştiinţific coordonator, dr. în biol. – Coleoptera, ecologia 
insectelor; Stahi Nadejda, cercetător ştiinţific superior, dr. în biol. – Orthoptera, 
sistematica şi ecologia insectelor; Mihailov Irina, cercetător ştiinţific superior, dr. în 
biol. – Coleoptera: Staphylinidae, sistematica şi ecologia insectelor; Țugulea Cristina, 
cercetător științific stagiar, – Lepidoptera, sistematica şi ecologia insectelor; Gargalîc 
Svetlana, specialist-entomolog cat. I, – Cicadidae, sistematica şi ecologia insectelor.
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Cercetările fundamentale ale 
laboratorului de Entomologie sunt 
axate pe studierea organizării structural-
funcţionale, dinamicii şi evoluţiei 
populaţiilor şi comunităţilor de animale, 
elaborarea căilor şi metodelor de 
protecţie şi valorificare raţională a lumii 
animale. Au fost elaborate și recomandate 
următoarele măsuri de protecţie:  
a) evaluarea diversității şi organizării 
structural-funcţionale a populaţiilor şi 
comunităţilor de insecte, elaborarea 
metodelor de reglare a dăunătorilor;  
b) conservarea faunei nevertebratelor în 

rezervaţii; c) protejarea fitocenozelor naturale; d) îmbogăţirea diversităţii entomofaunei 
în agrocenoze. 

S-a stabilit că ariile protejate din Republica Moldova au o importanţă deosebită 
pentru menţinerea şi restaurarea diversităţii nevertebratelor. Totodată, habitatele 
rezervaţiilor prezintă un refugiu de performanţă pentru acumularea şi conservarea 
speciilor folositoare, rare şi ameninţate cu dispariţia.

Conform inventarierii evolutive a entomofaunei din Republica Moldova au fost 
identificate peste 14 000 specii de insecte, dintre care peste 30% sunt menţionate pentru 
prima dată pe acest teritoriu. Au fost înregistrate insecte noi pentru ştiinţă – 21 specii 
din ordinele : Collembola (12), autor G.Buşmachiu; Hymenoptera (8) – autori Gh. 
Chiriac şi Gh. Manic; Heteroptera (1) – autor V.Derjanschi.

Laboratorul de Entomologie a participat la realizarea proiectelor instituționale, 
granturilor naționale și cele internaționale (România, Rusia, Belarus, Polonia, Franța). 

Rezultatele cercetărilor au fost menționale cu medalii și alte distincții la saloanele de 
invenţii naţionale şi internaţionale : doctorul habilitat, profesor cercetător, V.Derjaschi 
menționat în domeniul apiculturii cu medalii de aur: Chişinău, 2004, 2005; Bruxelles, 
2004, 2005; Geneva, 2005; Pittsburgh, 2005, și medalia de argint la Expoziția 
internațională specializată Infoinvent, 2013.

Pe parcursul anilor, colectivul laboratorului a colaborat cu cercetători din țară 
și peste hotare : V. Derjanschi – Muzeul de Istorie Naturală din Paris, membru al 
colegiului de redacţie la Muzeul Olteniei, Craiova (România) ; G.Buşmachiu – 
Institutul de Evoluţie şi Sistematică a Animalelor Cracov (Polonia); Muzeul Naţional de  
Istorie Naturală din Paris (Franţa).

Una din cele mai vechi și fructuoase colaborări a cercetătorilor laboratorului 
de Entomologie este cu colaboratorii Facultății de Biologie din cadrul  
Universității ”Al. I. Cuza” din Iași (România) și în mod special cu dl prof., dr. Ionel 
Andriescu, care timp de mulți ani a activat în calitate de membru al Consiliului Științific 
Specializat din cadrul Institutului de Zoologie al AȘM, consultant științific a 2 teze de 
doctor habilitat (Neculiseanu Z., Manic Gh.), referent științific a 6 teze de doctor și 
doctor habilitat în științe biologice (Derjanschi V., Poiras A., Bușmachiu G., Calestru L.,  
Baban E., Furtună D.). 

Fig. 1. Colectivul laboratorului Entomologie 
(anul 2016).
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În prezent, unii colaboratori ai laboratorului susţin cursuri didactice universitare și 
preuniversitare: Timuş A., conf. la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, facultatea 
de Horticultură: «Entomologie generală”, ”Entomologie agricolă şi horticolă”, ”Protecţia 
biologică”, ”,”Prognoza şi avertizarea” – ciclul I ; ”Biodiversitatea agroecosistemelor 
şi protecţia ei” – ciclul II. b) Stahi N., conf.cercet. - la Colegiul Naţional de Ecologie: 
”Protecţia pădurilor” şi ”Seminologie şi pepiniere silvice”. Sub conducerea ştiinţifică 
a colaboratorilor studenţii realizează lucrări anuale şi de licenţă. Se acordă ajutor 
metodologic şi consultativ elevilor-amatori de entomologie, se organizează expoziţii şi 
excursii la Muzeul entomologic al Institutului.

Cercetări în domeniul apiculturii. A fost elaborat și implementat în 
plan ramural, în colaborare cu cercetătorii Institutului de Microbiologie și 
Biotehnologie al AȘM, preparatul de uz veterinar apispir ca remediu biostimulator 
al prolificității și productivității familiilor de albine (acad. I.Toderaș, acad. V.Rudic,  
dr. Cebotari Valentina). 

Au fost create şi consolidate genetic 2 populaţii (80 familii) de albine Apis mellifera 
Carpatica cu productivitatea înaltă şi rezistenţa sporită la boli. În cadrul acestor populaţii 
au fost create  loturi de prăsilă din familii performante cu producţia de miere 49,3–63,2 
kg şi rezistenţa la boli 91,4–92,2 %, ceea ce depăşeşte standardul rasei, respectiv, cu 
9,6–40,4 % (P<0,001) şi 52,3–54,7 % (P<0,001). Valoarea genetică a acestora, a fost 
certificată de Comisia de Stat a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, iar 
stupina a fost atestată în categoria de prăsilă, cu dreptul de creştere şi multiplicare a 
materialului genitor apicol (dr. Cebotari Valentina, dr. Buzu I. ).

Au fost testate în hrana albinelor şi identificate 5 suplimente nutritive eficiente, 
preparate pe bază de energizanţi îmbogăţiţi cu substanţe biologic active de origine 
naturală, extrase din biomasa tulpinii cianobacteriei Spirulina platensis şi a unor 
compuşi organici coordinativi de generaţie nouă şi elaborate procedee noi de hrănire 
a familiilor de albine în perioadele deficitare de cules în natură, care asigură o creştere 
semnificativă a producţiei de miere cu 20,0–38,9 % (P<0,001);

A fost identificat un tip eficient de stupi verticali pentru întreţinerea şi exploatarea 
familiilor de albine, care asigură confortul optimal al acestora şi creşterea productivităţii 
lor cu 19,1%. Exploatarea familiilor de albine în stupii de tip vertical asigură o eficienţă 
economică de cel puţin 23,8 euro pe familia de albine, comparativ cu stupii orizontali;

Au fost elaborate 2 tehnici eficiente de exploatare a familiilor de albine la polenizarea 
culturilor de prun, măr şi floarea-soarelui, care asigură creşterea, comparativ cu 
tehnologia tradiţională, a gradului de fertilizare a florilor la pomi, respectiv, cu 49,6–
36,8 %, şi a producţiei de seminţe la floarea-soarelui, în medie, cu 25,8 %.    

A fost elaborată tehnologia performantă de creştere şi exploatare a familiilor de 
albine în stupinele mici şi mijlocii, care cuprinde următoarele realizări ştiinţifice: 
material genitor apicol certificat, cu valoarea genetico-productivă înaltă; metode şi 
procedee eficiente de selecţie şi ameliorare genetică a populaţiilor de albine; procedee 
inovative de hrănire a familiilor de albine; metode avansate de îngrijire a familiilor de 
albine; tipuri moderne de stupi pentru întreţinerea familiilor de albine; tehnici noi de 
polenizare a culturilor agricole; material didactic pentru prelegeri în apicultură; material 
didactic pentru lucrări practice în apicultură.
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Cercetări în domeniul hidrobiologiei. Primele descrieri privind calitatea apelor 
Moldovei se întâlnesc la Dmitrie Cantemir (1673-1723) în “Descrierea Moldovei”, 
unde citim:“Din toate apele cunoscute, apa din Prut are apa cea mai uşoară şi mai  
sănătoasă, cu toate că  este puţin tulbure din pricina nâsipului, însă cînd o lași să 
stea într-un pahar, nisipul cade la fund şi ai o apă cea mai limpede. Pe cînd ședeam 
în  Moldova am făcut o încercare şi am găsit că o cantitate de o sută de dramuri este 
mai  uşoară cu treizeci de dramuri decât aceeaşi măsură de apă, luată din alte râuri.” 
Despre apele Nistrului el spune...  “Altfel are o apă foarte limpede dar foarte grea și 
vătămătoare sănătății omului” Apa de râu era considerată periculoasă, deoarece în acea 
perioadă bântuia o epidemie de holeră.

Prezintă interes primele investigații efectuate pe teritoriul Moldovei asupra 
lipitorilor din lunca Nistrului (А.R. Prendeli,1923), fitoplanctonului Nistrului 
Inferior (F.F.Egherman,1925, 1926; О. Svirenco,1926), moluștelor (V.I. Jadin, 
1929), amfipodelor (А. L. Bering,1930; Vasiliu, 1932; Florescu, 1938), infuzoriilor 
(Lepşi, 1932), rotiferelor (Rodewald, 1935; Cărăuşu, 1941), ihtiofaunei  limanului 
Cuciurgan (A.C. Macarova, 1938) și  altor ecosisteme acvatice din Moldova (L.S 
Berg, 1949). Primele lucrări ştiinţifice asupra stării ecologice a Nistrului sunt descrise  
în monografia lui Alekin (1948). 

În 1945-1951, sub conducerea lui Mihail Iaroşenco, au fost efectuate cercetări 
complexe a stării hidrochimice, hidrobiologice şi ihtiologice a fl. Nistru pe întregul său 
curs, de la izvor până la revărsare în liman. 

Investigațiile sistematice, de facto, au început în 1945 sub conducerea lui 
Mihail Iaroşenco, viitorul academician, director al Institutului de Zoologie până  
în 1972, și V.L Grimalskii. 

Din 1947 cercetările hidrobiologice, hidrochimice și ihtiologice au fost efectuate  în 
cadrul Bazei  de  Cercetare din Moldova a Academiei de Științe a URSS, din 1955 – în  
cadrul Institutului de Biologie al Filialei Moldovenești a Academiei de Știinţe a URSS, 
iar din 1961 – în cadrul Institutului de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei. 

În rezultatul investigațiilor multianuale ale Nistrului  a fost stabilită diversitatea 
hidrofaunei, inclusiv relicte, dinamica și resursele ihtiofaunistice, componenţa şi 
potenţialul bazelor trofice, cât și stabiliți parametrii fizico-chimici ai apelor, descrisă 
geneza meandrelor Nistrului Inferior (Ярошенко, 1950). Rezultatele investigațiilor 
planctonice sunt sistematizate în lucrările lui V. L. Grimalskii (Гримальский, 1957).

O direcție importantă a reprezentat  investigarea ecosistemelor interne ale 
Republicii Moldova în dependență  de condițiile fizico-geografice, inclusiv structura 
rocilor, proprietățile solurilor. A fost evaluată componența chimică și proprietățile 
hidrobiologice ale cca 300 de iazuri, heleșteie și determinată calitatea apei în scopul 
utilizării ei în piscicultură și pentru irigare; aceste investigații au permis raionarea 
ecosistemelor mici din Moldova (Гримальский, Фридман, 1955; Ярошенко, 1956; 
Бызгу, 1963; Бызгу, Кожухарь, 1965; Ярошенко, Бызгу, Кожухарь, 1971).

Conform datelor hidrobiologice, s-a constatat că biomasa  nevertebratelor 
planctonice, și nu cea a nevertebratelor bentonice, reprezintă sursa nutritivă principală 
pentru ciprinide (Ярошенко, Набережный, 1956). În condiții de producere au fost 
stabilite normele de utilizare a îngrășămintelor organo-minerale pentru heleșteie 
(Черемисина, 1962; Кожокару, 1968; Ярошенко, Горбатенький, Набережный, 
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Шаларь, 1970). Investigațiile privind  sporirea bazei trofice naturale pentru obținerea 
produselor piscicole ecologice rămân a fi actuale şi astăzi (Procedeu de intensificare a 
dezvoltării bazei trofice naturale în heleşteie. Brevet de invenţie, 2011, autori: Zubcov 
Elena, Zubcov Natalia, Ungureanu Laurentia, Biletchi Lucia, Bagrin Nina, Borodin 
Natalia, Lebedenco Liubovi).

De menționat unele lucrări monografice publicate în anii’ 70 ai secolului trecut: 
Дедю И.И. Амфиподы и мизиды бассейнов Днестра и Прута, 1967;  Чорик 
Ф.П. Свободноживущие инфузории водоемов Молдавии,1968; Шаларь В.М. 
Фитопланктон малых водохранилищ Молдавии ,1971; С. Е. Бызгу (coautor)
Ресурсы поверхностных вод СССР, 1969); Владимиров М.З. Биология и 
промысловое значение рыбцов Европы, 1970. Anual Institutul de Zoologie  publica 
culegerea tematică Биологические ресурсы водоемов Молдавии. Aceste publicații 
sunt o dovadă a creării unei școli hidrobiologice în Moldova.

Academicianul M. Iaroşenco, fondatorul şcolii hidrobiologice din Moldova, a 
depus eforturi considerabile în revelarea cauzelor şi efectelor legităţilor privind starea 
hidrofaunei, a regimului hidrobiologic a diverselor tipuri de ecosisteme acvatice 
din republică şi, în primul rând, al fluviului Nistru, în scopul elaborării bazelor 
ştiinţifice de valorificare efectivă a potenţialului lor biologic. Realizările fundamentale 
şi aplicative ale acad. M.Iaroşenco sunt publicate în cca 130 lucrări ştiinţifice şi de 
popularizare a ştiinţei, inclusiv 8 monografii (Гидрофауна Днестра, 1957; Прудовое 
рыбоводство Молдавии, 1958; Дубоссарское водохранилище,1964; Кучурганский 
лиман-охладитель Молдавской ГРЭC,1973, Природа и человечество, 1978; От 
пассивного отражения до разумного мышления, 1982; Адаптация - направляющий  
фактор эволюции, 1985, etc.).

Acestei şcoli îi aparţin primele încercări de investigare a productivităţii comunităţilor 
de hidrobionţi (fitoplancton, zooplancton şi zoobentos), a productivităţii piscicole 
potenţiale, particularităţilor spectrului trofic al peştilor în fluviul Nistru, lacurile de 
acumulare Dubăsari şi Cuciurgan.

Investigațiile integrate privind modificările parametrilor biologici și fizico-
chimici,cauzate de construcția stației hidroenergetice Dubăsari, au permis elaborarea 
prognozei și propunerilor pentru valorificarea resurselor biologice ale fluviului Nistru 
(Дубоссарское водохранилище, 1964).  Investigațiile în lacul Dubăsari au confirmat 
corectitudinea prognozei și recomandărilor Institutului de Zoologie privind conservarea 
biodiversității Nistrului Inferior (Загрязнение и самоочищение Дубоссарского 
водохранилища, 1977).

Prin investigații complexe şi diferite modelări, au fost elaborate argumentări 
științifice privind utilizarea lacului refrigerent Cuciurgan în calitate de sursă de apă 
pentru răcirea agregatelor  termocentralei ”Кучурганская ГРЭС”, creşterea intensivă a 
peștilor și valorificarea durabilă a biodiversității ecosistemului (Кучурганский водоем-
охладитель Молдавской ГРЭС, 1973). Institutul a monitorizat starea acestui ecosistem 
pe parcursul mai multor ani. A fost stabilit efectul termoficării asupra parametrilor 
fizico-chimici, stării biodiversității (bacterioplancton, fitoplancton, nevertebrate 
planctonice și bentonice, macrofite), elaborate recomandări privind dirijarea dezvoltării 
macrofitelor, fitoplanctonului, aclimatizarea peștilor erbivori, crevetei japoneze. Au fost 
descifrate unele procese de adaptare a hidrobionților, estimate  procesele de poluare 
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cu deșeurile termocentralei și  elaborate  recomandări privind valorificarea durabilă 
a ecosistemului dat (Биопродукционные процессы в водохранилищах-охладителях 
ТЭС, 1988): Rezultatele acestor investigații, înalt apreciate și peste hotarele țării, 
rămân a fi actuale. La moment, lacul este într-o stare avansată de degradare, în primul 
rând, din cauza nerespectări normelor de circulare a apei în sistemul ”brațul Turunciuc 
- lacul Cuciurgan”. Cu regret,  actualmente  Institutul nu mai dispune de o bază  
experimentală în această zonă.

În anii’ 80 ai secolului trecut în prim plan a fost problema poluării ecosistemelor 
acvatice  cauzată de intensificarea agriculturii  și industriei. Au fost inițiate mai 
multe programe de stat, inclusiv Nistru – Bug-Pripiati, construcția canalului Dunăre 
– Nistru-Nipru și altele. Au fost realizate lucrări hidrobiologice și hidrochimice 
experimentale, însoţite de diferite tipuri de modelări în condiții de laborator, in situ,  
în condiții de producere.
În această perioadă şcoala  hidrobiologică din republică a fost condusă de discipolii 
acad. M. Iaroşenco - doctorul habilitat în biologie Teodor Cioric (1991-1992), iar 
din anul 1992 şi până în prezent – de doctorul habilitat în biologie, academician Ion 
Toderaş, care a continuat şi a dezvoltat activitatea ştiinţifică a şcolii şi pregătirea 
cadrelor (27 teze de doctor în biologie şi 10 teze de doctor habilitat).

În baza cercetărilor hidrochimice, hidrobiologice şi ihtiologice  complexe a fost 
elucidată  starea ecologo–faunistică, sanitaro-biologică şi producţional – destrucţională 
a obiectivelor acvatice ale republicii, elaborate pronosticuri de lungă durată a stării 
funcţionale a ecosistemelor acvatice în condiţiile impactului antropic, întocmite 
recomandări de sporire a productivităţii lor piscicole.

Sub conducerea acad. Ion Toderaş au demarat investigațiile de pionierat în domeniul 
cuantificării rolului organismelor acvatice în circuitul substanțelor chimice și energiei în 
ecosistemele acvatice. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale acad. Ion Toderaş, înalt 
apreciate în ţară şi pe plan internaţional, în majoritate având caracter de pionerat, s-au 
materializat în peste 540 lucrări ştiinţifice şi şi-au găsit aplicare în: fundamentarea 
concepţiei şi a programului „Monitoringul ecologic în Republica Moldova”, „Planul 
strategic de acţiuni în domeniul conservării biodiversităţii Republicii Moldova”, „Primul 
raport naţional despre biodiversitate”, precum și la elaborarea manualelor: «Введение 
в продукционную гидробиологию», Alimov A.F. (1989), «Количественная 
гидроэкология», Şiticov V. K, Rozenberg G.S., Zincenco T.D., Toliati, (2003), 
”Ecologia microorganismelor acvatice”, (în colaborare cu cercetătorii științifici ai 
Institutului de Biologie al Academiei Române, 2005, tradus în limba engleză) a cursului 
„Ecofiziologia animalelor acvatice” la Facultatea Biologie a Universităţii Mihail 
Lomonosov din Moscova, cursurilor normative şi speciale susţinute la Universităţile 
din Moscova («Введение в гидробиологию»), Ircutsk («Экология гидробионтов», 
«Общая гидробиология», «Биопродуктивность и рациональное использование 
водных ресурсов»).

Motivat de o continuă cercetare şi aprofundare a datelor experimentale şi teoretice, 
domnul I. Toderaş a lansat şi o nouă direcţie ştiinţifică – Biogeochimia ecofiziologică a 
animalelor, care a deschis noi frontiere vizând fundamentarea unor principii necunoscute 
în cuantificarea funcţionării populaţiilor animalelor poichiloterme în ecosistemele acvatice 
şi cele terestre.
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Validitatea şi probitatea acestei direcţii ştiinţifice este asigurată de şcoala ştiinţifică a 
Hidrobiologilor şi Ihtiologilor din Moldova, fondată de academicianul M. Iaroşenco şi 
la care dl I. Toderaş a contribuit şi continuă să-i sporească dezvoltarea ascendentă. Sunt 
bine cunoscute monografiile „Общие  основы изучения водных экосистем”, „Мотыль 
Chironomus plumosus L.”, editată în cadrul programului UNESCO „Omul şi 
Biosfera”, „Функциональное значение хирономид  в  биологических  процессах 
водных экосистем”  ş. a.

Prin cercetări interdisciplinare şi colaborări cu savanţii din centrele ştiinţifice din 
ţară şi de peste hotare, au fost dezvoltate şi argumentate importante ipoteze şi legităţi ce 
ţin de confirmarea experimentală a ipotezei lui I. Rubţov despre digestia extraintestinală 
la viermii cilindrici zooparaziţi, a ipotezei lui V. Hlebovici referitor la nivelul de 
organizare şi de integrare a organismelor unicelulare clonare, revizuirea concepţiei 
„adaptării metabolice” la diferite temperaturi, demonstrându-se universalismul valorii 
coeficientului Vant Hof (egală cu 2,25) atât pentru metabolismul energetic, cât şi pentru 
cel plastic al animalelor poichiloterme (Toderaș I.).

În decursul mai multor ani au fost conjugate eforturile cercetătorilor hidrobiologi 
ai Institutului de Zoologie al AȘM și Institutului de Biologie al Academiei Române 
în scopul realizării unui amplu program de cercetare, instruire și reciclare a cadrelor 
în domeniul ecologiei acvatice, iar lucrarea editată în comun în anul 1999 ”Ecologia 
microorganismelor acvatice”, semnată de autorii Ion Toderaș,  Maria Negru, Doina 
Ionică, Dorina Nicolescu, Alexandra Simon-Gruiță, reprezintă rodul unei îndelungate 
și susținute cooperări.

Sunt de remarcat investigațiile comune ale hidrobiologilor și ihtiologilor Institutului 
de Zoologie al AȘM cu Universitatea ”Al. I. Cuza” – Iași, România, găzduite de 
Stațiunea Biologică Potoci, care a asigurat posibilitatea efectuării unor aplicații  
prin utilizarea dotărilor și mijloacelor constituite în timp: nava de cercetări ”Emil 
Racoviță”, batiscaful ”I.S.I” și ferma salmonicolă flotabilă de pe lacul Bicaz, la 
organizarea cărora a contribuit semnificativ academicianul Ion Toderaș. Rezultatele 
obținute au fost reflectate în culegerea de lucrări, în 2 volume ”Lacurile de acumulare 
din România”, care cuprind o paletă largă de probleme privind impactul ecologic al  
activităților antropice asupra lacurilor  de acumulare, metodologia de abordare, criterii 
de analiză a troficității și potențialul bioproductiv în condiții naturale și dirijate. 

Dintr-o continuă cercetare şi aprofundare a datelor experimentale şi teoretice, a 
fost elaborată o nouă concepţie ştiinţifică „Existenţa unor legităţi unice ale fluxului 
de materie, energie şi formare a productivităţii secundare”, care a deschis noi 
orizonturi şi a permis fundamentarea unor principii noi în evaluarea şi pronosticarea 
populaţiilor de animale nevertebrate atât în ecosistemele acvatice, cât şi terestre  
(Toderaș I., E. Silitrari, D. Dumbrăveanu). 

Prin modelare matematică au fost identificate noi principii în determinarea 
legităţilor ontogenetice ale variaţiei echivalentului energetic, metabolismului activ, 
coeficientului convertibilităţii energiei asimilate şi a producţiei nevertebratelor cu 
tipul de creştere parabolic şi  asimptotic (Toderaș I.),  bioenergeticii relaţiilor în sistemul   
parazit – gazdă (Toderaș I., V. Rusu). 

Au fost stabilite legităţi succesionale de bază ale comunităţilor de hidrobionţi, inclusiv 
ihtiofaună,  în ecosistemele acvatice (I. Toderaș, I.Șubernețkii, M.Vicol, M.Negru, L. 
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Ungureanu, M. Usatăi, N. Andreev, O. Munjiu, Bulat Dn. Bulat Dm.), elaborate principii și 
tehnici ale acvaculturii intensive (M. Usatîi, O. Crepis).

Au fost stabilite legităţile migraţiei şi dinamicii elementelor chimice în 
ecosistemele acvatice sub influenţa factorilor naturali şi antropici. În baza analizei 
polifactoriale, pentru prima dată au fost calculaţi parametrii cantitativi şi apreciată 
influenţa factorilor  naturali şi antropici asupra dinamicii conţinutului şi distribuţiei 
elementelor nutritive, microelementelor, componenţei ionice, substanţei organice 
în apă, substanţelor în suspensie, depunerilor nămoloase ale râurilor şi lacurilor de  
acumulare (E. Zubcov, N. Bagrin). 

Au fost revelate legităţile acumulării microelementelor în plantele acvatice, 
animalele nevertebrate și cuantificat rolul funcţional al principalelor grupe de 
hidrobionţi în migraţia biogenă a elementelor chimice şi estimaţi indicii cantitativi ai 
aportului acestora, apreciată posibilitatea utilizării speciilor dominante de hidrobionţi în 
calitate de organisme-monitoare în cadrul desfăşurării biomonitoringului ecosistemelor 
acvatice (Zubcov E., I.Toderas, L. Ungureanu, L.Bilețchi, N.Bagrin, O.Munjiu).

Au fost stabilite legităţile acumulării microelementelor în organele şi ţesuturile 
peştilor la diferite etape ale ontogenezei şi  demonstrată dependenţa acestui proces 
de dinamica conţinutului de microelemente în mediul acvatic, nutriție şi procesele 
metabolice în organismul peștilor (Zubcov E., Zubcov N., Bilețchi L., Bagrin N.). 

Pentru prima dată a fost interpretată şi specificată influenţa elementelor nutritive 
şi microelementelor asupra proceselor producţional-destrucţionale, evaluată calitatea 
apei şi conturată capacitatea de suport a ecosistemelor acvatice (Zubcov E., Toderaș I., 
Ungureanu L., Bilețchi L., Bagrin N.). Ca rezultat, a fost propusă o nouă metodologie 
de evaluare a stării ecosistemelor acvatice (E. Zubcov).

În rezultatul abordării interdisciplinare a problemelor structurii şi funcţionării 
hidrobiocenozelor în ecosistemele acvatice s-au obţinut cunoştinţe conceptuale noi 
privind diversitatea, succesiunile multianuale şi sezoniere ale comunităţilor de alge 
planctonice, fluctuaţiile multianuale ale nivelului de troficitate, saprobitate şi ale 
calităţii apei, capacităţile de autoepurare a ecosistemelor acvatice cu diferit grad de 
impact antropic, care sunt edificatoare ale teoriei funcţionării ecosistemelor acvatice. 
Este fondată baza de date a fitoplanctonului ecosistemelor acvatice din Moldova şi 
elaborat Sistemul de monitorizare a fitoplanctonului (Ungureanu L.). 

Au fost selectate în culturi pure 6 tulpini de alge planctonice, care au fost depuse 
în Colecția Națională de Organisme Nepatogene a Institutului de Microbiologie și 
Biotehnologie al AȘM și brevetate ca surse de substanțe biologic active cu aplicare în 
acvacultură și apicultură (Ungureanu L., Gheorghiță C.).  

În ultimii  ani (2012-2016) investigațiile hidrobiologice, hidrochimice și ihtiologice 
au devenit parte componentă a proiectelor finanțate de UE Centru pilot de resurse 
pentru conservarea transfrontalieră a biodiversității râului Prut MIC ETC 1150 în 
parteneriat cu Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iași; “Cooperare interdisciplinară 
transfrontalieră pentru prevenirea dezastrelor naturale și reducerea poluării mediului 
în Euroregiunea Dunărea de Jos” MIS ETC 1676 în parteneriat cu  Universitatea 
„Dunarea de Jos” din Galati, Institutul de Geologie și Seismologie al AȘM  și Centrul 
Științific Ucrainean de Ecologie a Marii din Odesa. Prin realizarea acestor proiecte a 
fost efectuat un  monitoring complex al stării  principalelor comunităţi de hidrobionţi şi 
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a calității apelor din r.Prut și fl. Dunare, demarate cercetări genetice asupra ADN-ului 
peştilor. A fost elaborat Raportul de Evaluare a Riscului pentru integritatea ecosistemului 
r. Prut, Planul de Urgenţă pentru restaurarea ecosistemului și recomandările privind 
conservarea biodiversităţii r.Prut, diminuarea nivelului de poluare şi îmbunătăţirea 
capacităţii de autoepurare a râului, utilizarea raţională a resurselor piscicole ale r.Prut şi 
îmbogăţirea lor cu specii economic valoroase. Unul din rezultatele remarcabile constă 
în înregistrarea pentru prima oară în r.Prut a speciei invazive de pești Benthophilus  
nudus (Berg, 1898) în primăvara 2015 la Cîșlița-Prut.

Împreuna cu partenerii din ţară, România şi Ucraina au fost testate și validate 
peste 30 de metode performante de studiere a poluării mediului și creat un mecanism, 
prin reţeaua INPOLDE (Interdisciplinary International Network for Disaster Prevention 
and Mitigation of Environmental Pollution in Lower Danube Euroregion),  capabil de 
a monitoriza mediul  și a  oferi suport ştiinţific  pentru factorii de decizie în elaborarea 
politicilor legate de prevenirea impactului negativ al eventualelor accidente antropice şi 
naturale în Euroregiunea Dunărea de Jos. 

Prin seminarele științifice și cele de instruire teritoriale au fost făcute eforturi de 
conștientizare privind necesitatea protejării și utilizării durabile  a resurselor mediului 
din Euroregiunea Dunărea de Jos. A ieşit de sub tipar un atlas de hărți, mai multe ghiduri, 
inclusiv două elaborate de cercetătorii Institutul de Zoologie al AȘM (Hydrochemical 
and hydrobiological sampling guidance- în engleză-română; Monitoringul calității 
apei și evaluarea stării ecologice a ecosistemelor acvatice. Îndrumar metodic).

În cadrul proiectelor internaţionale laboratoarele Institutului au fost înzestrate 
cu echipament și accesorii de performanță și implementate noi metode de cercetare. 
Auditori europeni au apreciat nivelul înalt academic al proiectelor implementate. 

Evaluarea stării actuale a potenţialului ecosistemelor acvatice, diversităţii 
specifice şi evoluţiei calitaţii apelor naturale din Moldova constituie o problemă de 
o importanţă vitală. Stabilirea  limitelor de toleranţă a comunităților de hidrobionți în 
condiţiile instabilităţii mediului acvatic este unul din obiectivele actuale care contribuie 
semnificativ la soluţionarea problemelor cu caracter fundamental  privind estimarea 
evoluţiei diversităţii specifice a hidrofaunei, structurii trofice a comunităţilor, circuitului 
şi fluxului elementelor chimice în lanţurile trofice ale ecosistemului, în scopul protecţiei 
genofondului faunei şi florei, elaborarii și implementării tehnicilor privind restaurarea 
proceselor bioproductivităţii şi valorificarea durabilă a resurselor acvatice. 

Cercetări în domeniul protozoologiei. O primă încercare de a studia fauna 
protozoarelor în republică a fost întreprinsă de S.A. Antonovici (1960). Aceste 
investigaţii au fost însă superficiale în care s-a reuşit a semnala existenţa în lacul de 
baraj Dubăsari doar a 12 specii de protozoare.

Începînd, însă, cu anul 1961, din iniţiativa acad. M.Iaroşenco şi cu aportul 
consultativ al dr. hab. biol., profesorului A. A. Strelcov (IZ al AŞ din Rusia), a fost luată 
decizia ca în IZ al AŞM să fie iniţiate cercetări ample privind inventarierea diversităţilor 
taxonomice şi ecologice a protozoarelor acvatice din republică.

Primul care a fost antrenat în realizarea acestei decizii şi care s-a impus cu deosebită 
forţă ca să promoveze valori perene în studierea faunisticii şi ecologiei protozoarelor în 
republică a fost Teodor Cioric (1935-1992).



142

Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016 Buletinul AŞM. Ştiinţele vieţii. Nr. 1(328) 2016

După ani de cercetări minuţioase şi obţinând rezultate inedite la acest subiect, în anul 
1961 T. Cioric susţine teza de doctor în biologie. În baza acestei teze în anul 1968 a fost 
publicată monografia „Ciliatele liber vieţuitoare din bazinele acvatice ale Moldovei”. 
Această monografie în care autorul citează 512 specii de celiate în fauna acvatică din 
Moldova, 500 fiind noi pentru Moldova, 200 – pentru fauna republicilor unionale şi 7 
specii noi pentru ştiinţă. Tot aici sunt stipulate informaţii importante privind morfologia, 
fiziologia şi particularităţile adaptării acestor organisme în diferite zone zoogeografice 
şi medii particulare de viaţă. Investigaţiile în cauză au avut o apreciere la justa valoare 
de comunitatea ştiinţifică de profil din ţară şi de peste hotare.

Pe parcurs, în Institut a fost întemeiată o mică grupă de protozoologi – ecologi, 
având ca obiectiv inventarierea aprofundată şi extinderea cercetărilor şi asupra altor 
grupe de protozoare din apele Moldovei. 

Rezultatele investigaţiilor de mai mulţi ani a acestui grup s-au sondat cu perfectarea 
şi susţinerea cu succes a două tezei de doctor în științe biologice, în care sunt citate 
175 specii de peritrihe, 99 ca noi pentru fauna republicilor unionale, iar 16 specii ca 
noi pentru ştiinţă (I. Şuberneţki, 1984). Un alt studiu special a fost dedicat rizopodelor 
(Rhizopoda, Testaţeia) care a permis identificarea a 22 specii noi pentru fauna unională, 
iar 119 – pentru fauna Moldovei (M.Vicol, 1998). 

În baza acestor investigaţii, în anul 1990 au fost publicate indicaţii metodice de 
valorificare a capacităţilor bioindicatoare a amibilor cu tecă şi nude în determinarea 
stării sanitaro-biologice a apelor continentale şi a eficacităţii funcţionării staţiilor de 
epurare a apelor reziduale; pe parcurs a fost publicată şi monografia „Rizopodele cu 
tecă din diverse bazine acvaice ale Moldovei” (M.Vicol, 1992) în care sunt elucidate 
legităţile principale de formare a faunei, dinamicii numerice, a biomasei, potenţialului 
reproductiv a metabolismului energetic şi a aportului cantitativ a rezopodelor în 
procesele biologice în diverse bazine acvatice din republică.

Concomitent cu inventarierea ecologo-faunistică  a protozoarelor din apele 
Moldovei, în care s-a reuşit a identifica cca 750 specii, au fost efectuate multiple 
cercetări şi obţinute noi date inedite privind masa corporală, relaţiile protozoarelor cu 
factorii abiotici şi biotici etc, care au permis determinarea rolului bioindicator al acestor 
organisme, în special ca indicatori ai saprobităţii apelor naturale. În acest context a fost 
efectuată paşaportizarea saprobiologică a peste 250 specii.

Pe cale experimentală au fost obţinute date pentru a deduce unele formule matematice 
care descriu conexiunea  nivelului metabolismului, tempului de reproducere şi masa 
corporală, acestea fiind utilizate în evaluarea rolului funcţional al protozoarelor în 
procesele producţional - destrucţionale din ecosistemele acvatice.

Realizările protozoologice parţial menţionate în această informaţie au fost publicate 
în cca 300 lucrări ştiinţifice, raportate şi apreciate la multiple întruniri ştiinţifice  
din ţară şi de peste hotare. 

Un aport, o stimulare şi o încurajare de a extinde cercetările protozoologice şi în 
afara republicii au fost oferite de acad. Ion Toderaş, directorul IZ al AŞM. Datorită 
acestei iniţiative și cu suportul dezinteresat al dr. biol., prof. univer. Gheorghe Brezeanu 
(institutul de Biologie al AȘ Române) au fost acceptate și întreprinse expediţii, colectate 
eşantioane şi determinate specii de protozoare din sectorul românesc al fl. Dunărea, 
din unele lacuri ale Rezervaţiei Biosferice „Delta Dunării”, din lacul de acumulare 
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Bicaz şi a. Informaţiile obţinute 
la acest subiect au fost parţial 
publicate în unele monografii editate 
în România din seria „Diversitatea 
Lumii vii”, Determinatorul ilustrat 
al florii şi faunei României, sub 
redacţia profesorului universitar  
Preda Stoica Godeanu. 

Datorită popularităţii realizărilor 
şi metodologiilor aplicate în 
cercetările protozoologice Institutul 
a fost solicitat şi au trecut stagieri 
tineri specialişti din numeroase 
instituţii ştiinţifice din Letonia 
(Liepa Rasma); Lituania (Majeicaite 
A.); Belarusia (Luchianovici Leonid); georgia (Lamadze Nana); Kazahstan  
(Troşina Tatiana, Carlagaş L.); Tadjikistan (Ergaşboiev Icrom); ucraina (Covaliciuc 
Andrei, Cravcenco V., Olexiv Igor, Nebrat Antonina, Movcean Valentina);  
Rusia (Locoti Ludmila); Polonia (Liubovi Delinsca); România (Angelica S.) şi a.

Multe din persoanele stagiate în institut au susţinut pe parcurs teze de dr. şi dr. hab. 
în științe biologice.

Un eveniment semnificativ 
pentru realizările protozoologice 
din IZ al AŞM a fost convocarea 
şedinţei anuale (1978) a Comitetului 
central al Societăţii protozoologilor 
din URSS la care au fost raportate 
şi analizate realizările curente în 
domeniu, au fost trasate problemele 
strigente care necesită studierea şi 
rezolvarea în apropiata perspectivă.

Evident, că realizările în studierea 
protozoarelor şi identificarea 
speciilor existente în apele Moldovei 
nu pot fi considerate finalizate. După 
opiniile savanţilor din domeniu, Tera este populată de circa cel puţin una sută mii de 
specii (inclusiv speciile din apele continentale, marine, mediu edafic ect.).

Aprofundarea cercetărilor şi evidenţierea multor specii încă neidentificate din apele 
Moldovei este o datorie a tinerei generaţii entuziasmate de a efectua cercetări profunde 
în acest domeniu. 

Cercetări în domeniul ihtiologiei. Laboratorul de Ihtiologie, ca unitate 
structurală a institutului, în perioada anilor 1946 – 2016 a efectuat cercetări științifice 
fundamentale și aplicative în vederea inventarierii ihtiofaunei republicii, diversității 
specifice și structurii populațiilor speciilor dominante de pești cu valoare economică, 
particularităților lor morfofuncționale și de reproducere în diferite condiții ecologice. 

Fig. 2. Savanții Institutului de Zoologie al AȘM în 
procesul studierii diferitor grupe de organisme de diferit 
nivel de organizare biologică, inclusiv protozoarele  
(I. Toderaș, M. Vicol, M. Vladimirov)

Fig. 3. Sala mică de conferințe a AȘM. Ședința 
Comitetului Central al Societății protozoologice  
din URSS (1978)
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Cercetătorii laboratorului au efectuat lucrări de aclimatizare a speciilor noi de pești 
(sânger, novac, cosaș, somn american, buffalo). Speciile aclimatizate au ocupat și ocupă 
până în prezent cca 50% din producția de pește-marfă din țară. Au elaborat, perfectat 
și implementat recomandări de reproducere a unor specii de pești (șalău, plătică, 
babușcă, lin, știucă), de obținere a puietului timpuriu al speciilor valoroase (crap, 
cosaș,novac, sânger), au asamblat și implementat diverse instalații pentru reproducerea 
în condiții naturale și artificiale a diferitor specii de pești, inclusiv a speciilor 
periclitate incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, în comun cu angajații SRL 
„ACVATIR„ din or. Tiraspol, au repopulat fl. Nistru cu puiet de nisetru, specie inclusă  
în Cartea Roșie a Republicii Moldova.

Auestimat starea funcțională a ihtiocenozelor în diverse ecosisteme acvatice și 
elaborat măsurile de valorificare durabilă a ihtiofaunei. Au stabilit că fondul bazinelor 
piscicole naturale până la mijlocul secolului trecut era format din fluviul Nistru și râul 
Prut cu afluenții lor, 6000 ha de lacuri naturale și 46-50 mii ha de bălți, iar pescuitul 
industrial, preponderent se efectua în limanurile - Cuciurgan și Gura-Bâcului, lacurile 
– Botna, Crasnoie, Tudora, Putrino, Bublic ș.a., din bazinul fluviului Nistru și în bălțile 
Manta și lacul Beleu din bazinul râului Prut. În prezent suprafața lor este redusă cu 
70%.Au stabilit că ihtiofauna bazinelor acvatice naturale ale Republicii Moldova este 
foarte variată și include 102 specii. După originea zoogeografică ihtiofauna este formată 
din 10 complexe faunistice: boreal-de-şes (ştiucă, şalău, babuşcă, ţiganuş, ocheană, 
văduviţa, batcă, biban, clean, ghiborţ, fufă, cleanul mic, ocheană mare, caracudă, 
sabiţă, lin, biban-soare); boreal-submontan (scobar, lostriţă, grindel); ponto-caspic de 
apă dulce (nisetrul pontic, păstrugă, poliodon, cegă, viză, avat, obleţ, plătică, cosac-
cu-bot-turtit, morunaş, roşioară, mreană, pietrar, mreană-de-Nipru, zboriş, fusar); 
ponto-caspic de mare (moacă-de-brădiş, ciobănaş, mocănaş, guvid-de-baltă, stronghil, 
osar, gingirică, scrumbie-de-Dunăre, rizeafcă, caspiosomă, umflătură); terţiar-de-şes 
(morun, crap, caras-argintiu, zvârlugă, ţipar, somn, bufalo, somn-american); preasiatic 
(beldiţă); chinezesc-de-şes (porcuşor-de-Nistru, boarţă, murgoi-bălţat, rotan, sânger, 
novac, cosaş, scoicar, porcuşor-de-nisip, porcuşor-de-şes, porcuşor-de-Dunăre); nord-
boreal de apă dulce (mihalţ); nord-boreal marin (ghidrin); mediteranian (ac-de-mare, 
aterină). Istoric, ihtiofauna s-a format în următoarele complexe faunistice: boreal-de-
şes, terțiar-de-şes şi ponto-caspic. 

Un merit deosebit în cercetarea ihtiofaunei din bazinele piscicole naturale le revine  
savanților Institutului de Zoolgie al AȘM – academ. M. Iaroșenco, prof. M. Usatîi, dr. 
hab. N. Bădărău, dr. V. Carlov, dr. I. Cubrac, dr. A. Zelenin, dr. M. Vladimirov, dr.P. 
Pavaliuc, dr. A. Batîr, dr. E. Tomnatic, dr. M. Statov, dr. A. Mariț, dr. I. Bruma, dr.V. 
Lobcenco. dr. O. Crepis, dr. P. Leuca, dr. V. Rusu, dr. N. Fulga, dr. Dn. Bulat, dr. Dm. 
Bulat, cercetătorii și colaboratorii R. Calinici, N. Șaptefrați, Ad. Usatîi, A. Cebanu, A. 
Dadu, V. Vatavu, A Cebotari, Ș. Hadgioglo, An. Ceban, V. Zaițev ș.a.

În strânsă colaborare cu cercetătorii ihtiologi ai Institutului de Zoologie au activat 
savanții de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol și 
cei de la Întreprinderea de Stat ”Acvacultura-Moldova”, care au participat la elaborarea 
și efectuarea măsurilor ameliorativ-piscicole, dezvoltarea și reglementarea pescuitului, 
conservarea ihtiogenofondului, exploatarea rațională a resurselor piscicole naturale.

Rezultatele cercetărilor sunt reflectate în cca 1500 lucrări științifice, 10 culegeri 
și 16 monografii, inclusiv în monografia colectivă din colecția „Животный Мир 
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Молдавии” «Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся» (1981) menționată cu Premiul 
de Stat în domeniul Științei și Tehnicii al Moldovei pentru anul 1989; „Lumea animală 
a Moldovei” (2003) și ”Cartea Pescarului” (Ghid ilustrat) (2013) – menționate cu 
Premiul Național al Republicii Moldova în domeniul științei pentru anul 2013; „Cartea 
Roșie a Republicii Moldova” ed. a II-a (2001) și „Cartea Roșie a Republicii Moldova”  
ed. a III-a (2015); ”Biodiversitatea, bioinvazia și bioindicația” (2014); GHIDUL 
”Piscicultorului fermier” (2014); ATLASUL: “Peștii apelor Moldovei” (2015), 
“Resursele piscicole naturale ale Republicii Moldova” (2016).

Au fost obținute și parțial implementate peste 60 brevete de invenții menționate 
cu medalii de aur, argint și bronz la diferite Saloane și Expoziții Naționale și 
Internaționale, elaborate și implementate peste 40 recomandări practice pentru  
economia națională, etc.

Cercetătorii laboratorului întrețin legături de colaborare științifică cu Institutul 
Problemelor Evoluției și Ecologiei ”A. N. Severțov”, Moscova, Federația Rusă, 
Institutul de Zoologie al AȘN din Ucraina, Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură, Galați, România, Universitatea ”Al.I. Cuza”, 
Iași, România, Institutul de Biologie al Academiei Române și altor organizaţii ştiinţifice 
internaţionale, sunt membri activi ai Consiliului ihtiologic de pe lângă Ministerul 
Mediului, Consiliului Internaţional de Colaborare Tehnico-Ştiinţifică în domeniul 
Bioresurselor Acvatice şi Acvacultură; a ONG-urilor: Societatea Bioremedierii 
Ecosistemelor Acvatice şi Amfibiene Antropizate “EURIBIONT”,  Societatea 
Hidrobiologilor şi Ihtiologilor din Republica Moldova “Argonaut” şi al.

S-a stabilit că activitățile de producere desfășurate, inițial în bazinele hidrografice 
ale fluviului Nistru și râului Prut, apoi și în majoritatea râurilor mici au modificat mediul 
lor fizic. În primul rând a fost influențat direct biotopul și resursele biologice acvatice 
care sânt supuse acestei influențe. 

Tendința extragerii din bazinele acvatice naturale cât mai multe bogății naturale 
a condus la dezechilibrul biologic, s-a schimbat radical mecanismul de protecţie, 
reproducere şi valorificare a resurselor biologice acvatice. În condițiile menționate 
s-a intensificat considerabil exploatarea nereglementată  a resurselor piscicole fără 
realizarea măsurilor ameliorative şi de compensare a prejudiciilor cauzate, s-a diminuat 
controlul nemijlocit asupra acțiunilor antropice bazate pe principiile protecţiei integrale 
a ecosistemelor acvatice.

În ultimele decenii influenţa factorilor antropici (extragerea şi exploatarea excesivă 
a resurselor piscicole din ecosistemele acvatice naturale pentru satisfacerea maximă a 
intereselor de moment ale omului fără a se lua în consideraţie necesitatea generaţiilor 
viitoare, poluarea menajeră şi industrială, eutrofizarea progresivă, toxificarea, 
reducerea debitelor de apă şi alte activităţi economice) asupra ecosistemelor acvatice 
ale fluviului Nistru, râului Prut şi râurilor situate în teritoriul interfluvial Nistru-Prut–
Dunărea condiţionează modificări esenţiale în biodiversitatea hidrobiocenozelor cu 
pierderea viabilității şi importanţei biologice a râurilor în sistemul biosferei şi mediului 
înconjurător. Din aceste cauze resursele piscicole, unul din indicatorii aprecierii stării 
ecosistemelor acvatice, din principalele obiective acvatice naturale ale republicii (fl. 
Nistru şi r. Prut) s-au micşorat brusc în ultimii ani şi constituie cca 4-20 % din cantitatea 
dobândită în anii 1980-1989. 
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În condiţiile diminuării cantitative și calitative a resurselor piscicole, apare 
pericolul real de pierdere a ihtiogenofondului existent şi importanţei piscicole ale 
ecosistemelor acvatice naturale, ceea ce poate duce la consecinţe economice negative  
pentru întreaga societate. Situaţia actuală din obiectivele acvatice piscicole naturale ale 
Republicii Moldova impune desfășurarea cercetărilor complexe a biodiversității din 
ecosistemele acvatice, evaluarea stării structural-funcţionale a ihtiofaunei, elaborarea 
și efectuarea măsurilor de redresare a situaţiei, elaborarea strategiei naționale şi 
programului de acţiuni ca bază ştiinţifică pentru protecţia, conservarea, ameliorarea şi 
valorificarea durabilă a ihtiofaunei din bazinele piscicole naturale.

 Şcoala hidrobiologică a academicianului M. Iaroşenco  şi a academicianului 
I. Toderaş. Academicianul M. Iaroşenco, fondatorul şcolii hidrobiologice din Moldova, 
a depus eforturi considerabile în revelarea cauzelor şi efectelor legităţilor privind starea 
şi succesiunile hidrofaunei, a regimului hidrobiologic a diverselor tipuri de ecosisteme 
acvatice din republică şi în primul rând al fluviului Nistru, în scopul elaborării bazelor 
ştiinţifice de valorificare efectivă a potenţialului lor biologic.

Sub conducerea şi cu participarea nemijlocită a acad. M. Iaroşenco s-a realizat 
prima etapă a inventarierii biodiversităţii hidroflorei şi hidrofaunei bazinului fl. Nistru, 
s-au stabilit succesiunile multianuale structural-cantitative a comunităţilor principale 
de hidrobionţi, în special a macrozoobentosului (oligochete, moluşte, crustacee etc.). În 
baza de date limnologice complexe a fost argumentată clasificarea lacurilor de acumulare 
din Sud-estul URSS după particularităţile lor hidrologice şi morfometrice.  Acestei şcoli 
îi aparţin primele încercări de investigare a productivităţii comunităţilor de hidrobionţi 
(fitoplancton, zooplancton şi zoobentos), a productivităţii piscicole potenţiale, a 
particularităţilor spectrului trofic al peştilor în fluviul Nistru, lacurile de acumulare Dubăsari 
şi Cuciurgan.

Cu aportul acad. M.  Iaroşenco şi al discipolilor a fost evaluată starea hidrochimică 
şi calitatea apei ecosistemelor acvatice; calitatea irigaţională a apelor de suprafaţă ale 
Moldovei; elaborată schema de utilizare complexă a apelor termale ale Centralei 
Termoelectrice Moldoveneşti în piscicultură; argumentată aclimatizarea speciilor de 
peşti preţioşi din complexul fitofagilor (sânger, novac, cosaş, etc.) în lacul de acumulare-
răcitor Cuciurgan şi în alte ecosisteme acvatice; fundamentată biotehnologia policulturii 
peştilor preţioşi în heleşteele şi lacurile de acumulare ale republicii; implementate o serie 
de recomandări practice în vederea valorificării durabile a resurselor biologice în interesul 
economiei naţionale. 

La toate etapele de activitate M.Iaroşenco a mobilizat potenţialul ştiinţifico-creativ 
de hidrobiologi al republicii la soluţionarea problemelor hidrobiologice şi ihtiologice 
fundamentale şi aplicative în interesul diferitor ramuri ale economiei naţionale.

Realizările fundamentale şi aplicative ale acad. M. Iaroşenco sunt publicate în circa 
130 lucrări ştiinţifice şi de popularizare a ştiinţei, inclusiv 8 monografii (Гидрофауна 
Днестра, Mосквa, 1957; Прудовое рыбоводство Молдавии, Кишинев, 1958; 
Дубоссарское водохранилище, Mосквa, 1964; Кучурганский лиман-охладитель 
Молдавской ГРЭC, Кишинев, 1973; Природа и человечество, Кишинев, 1978; 
От пассивного отражения до разумного мышления, Кишинев, 1982; Адаптация - 
направляющий фактор эволюции, Кишинев, 1985) etc.

Acad. M. Iaroşenco a fost redactorul şi coautorul a 13 culegeri tematice periodice 
„Resursele biologice ale bazinelor acvatice ale Moldovei”. 
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Sub conducerea acad. M.Iaroşenco au fost perfectate şi susţinute 2 teze de doctor 
habilitat (I.Dediu, V. Şalaru) şi 10 - de doctor în biologie (A.Naberejnâi, E.Tomnatic, 
M.Vladimirov, V.Carlov, T.Cioric, I.Toderaş, M.Vicol, I.Şuberneţki, etc.) tezele cărora au 
reflectat probleme ştiinţifice majore în domeniul zoologiei şi hidrobiologiei.

De la mijlocul anilor 70 ai sec. XX-lea  şcoala  hidrobiologică din 
republică a fost prezidată de discipolii acad. M. Iaroşenco, doctorul habilitat în  
biologie Teodor Cioric (1991-1992), iar din anul 1992 şi până în prezent – de doctorul 
habilitat în biologie, academician, Ion Toderaş, care a continuat şi a dezvoltat activitatea 
ştiinţifică a şcolii şi pregătirea cadrelor (27 teze de doctor în biologie şi 10 teze de doctor 
habilitat).

Investigaţiile discipolilor lui Ion Toderaş sunt lucrări de pionerat în domeniul 
cuantificării rolului funcţionării biogeochimice a populaţiilor organismelor în ecosistemele 
acvatice (E. Zubcov, N. Andreev, L. Bileţchi, N. Zubcov), stabilirii legităţilor succesionale 
de bază ale comunităţilor de hidrobionţi în ecosistemele acvatice (L. Ungureanu,  V. 
Climenco), acvaculturii intensive (M. Usatîi, O. Crepis), monitoringului ecologic integrat 
(L. Ceremişov), bioenergeticii relaţiilor în sistemul  parazit – gazdă (V. Rusu), modelării 
matematice  şi utilizării sistemelor informaţionale în estimarea şi pronosticarea productivităţii 
secundare în ecosistemele continentale şi marine (E. Silitrari, D. Dumbrăveanu). 

De activitatea şcolii  acad. M.Iaroşenco sunt strâns legate multe probleme hidrobiologice, 
care vizează studierea particularităţilor tipologice ale ecosistemelor acvatice din Moldova, 
legităţile proceselor fizico-chimice şi biologice, elaborarea bazelor ştiinţifice de sporire a 
productivităţii biologice, ocrotirea ecosistemelor de poluare,  degradare ş. a.

Cercetări în domeniul parazitologiei. Primele cercetări, în domeniul 
parazitologiei, din cadrul Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a URSS au 
fost iniţiate în anii 1957-1958 de către doctorii în ştiinţe biologice Şumilo Raisa şi 
Andreico Olga, iar în calitate de laboranţi activau Dementieva Sofia şi Pinciuc Lidia. 
Acest grup de specialişti activau în cadrul Laboratorului de Zoologie a Nevertebratelor 
al Institutului de Zoologie, care era condus de către profesorul universitar Iakov Prinţ. 
Dna doctor Şumilo Raisa a iniţiat cercetări în stabilirea nivelului de infestare cu ecto- şi 
endoparaziţii la păsările domestice şi sălbatice, iar dna doctor Andreico Olga – cu endo- 
şi ectoparaziţi la rozătoare.

Laboratorul de Parazitologie şi Helmintologie a fost fondat în anul 1961 de către 
academicianul Alexei Spassky. Luând în considerare că fauna parazitară la animale în 
Republica Moldova practic nu era studiată, la acel moment, direcţiile de cercetare au 
fost îndreptate în stabilirea diversităţii faunei parazitare la diferite specii de animale cu 
diverse tehnologii de întreţinere. În această perioadă în laborator activau 9 specialişti 
parazitologi, iar în anii 70ۥ ai secolului trecut activau deja 15-20 de colaboratori.

Academicianul Alexei Spassky, fondatorul şcolii parazitologice, helmintologice şi 
fitonematologice, a fost un reputat om de ştiintă, specialist în domeniul morfologiei, 
ecologiei, sistematicii şi taxonomiei viermilor plaţi (a descris circa 300 genuri, subfamilii 
şi familii noi pentru ştiintă, care sunt incluse în determinatoarele mondiale de specialitate), 
a biofizicii, biochimiei, zoogeografiei, tipologiei succesiunii parazitocenozelor în 
procesul de evoluţie. A fost iniţiatorul elaborării teoriei metameriei şi antimeriei 
cuadridimensionale. A efectuat studii privind structura arealelor paraziţilor în functie 
de migraţiile gazdelor. A elucidat unele probleme concrete ale biologiei generale şi 
parazitologiei de pe poziţiile de bază ale materialismului dialectic, menţionând totodată 
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necesitatea perfecţionării lor. A inventariat sute de genuri şi familii de cestode cunoscute 
şi, ca rezultat, peste 1000 de specii au primit noi denumiri taxonomice. Concomitent au 
fost sinonimizate cca 200 familii şi subfamilii de nematode şi cestode descrise anterior 
incorect, zeci de ordine şi chiar clase artificial separate. Pe parcursul anilor de activitate 
academicianul Alexei Spassky a publicat peste 1000 de lucrări ştiinţifice, inclusiv o 
serie de monografii, iar lucrarea de proporţii „Bazele cestodologiei” a fost de mai multe 
ori reeditată în străinătate în limba engleză. 

Sub conducerea dlui academician Alexei Spassky laboratorul de Parazitologie 
şi Helmintologie a semnalat şi confirmat pentru prima dată la noi în ţară cca 1600 
unităţi taxonomice: 1200 - zooparaziţi şi 400 – fitonematode, dintre care peste 100 
sunt patogene pentru animale şi peste 50 pentru plantele de cultură. S-a studiat ciclul 
biologic al unor agenţi patogeni şi căile de circulaţie a lor în ecosisteme naturale şi 
antropizate din Republica Moldova. Specialiştii parazitologi au stabilit particularităţi 
unicale a faunei şi a căilor de răspândire a paraziţilor la animale şi plante în condiţiile 
Republicii Moldova, evidenţiind factorii principali biotici şi abiotici, care influenţează 
formarea şi funcţionarea populaţiilor principalelor specii de endo- şi ectoparaziţi în 
agrocenoze şi biotopuri naturale. Rezultatele investigaţiilor parazitologice complexe 
(coprologice, biochimice, hematologice, imunologice ş.a.), au permis de a ajusta şi a 
perfecta metodele de profilaxie şi combatere a parazitozelor la animale şi plante. S-au 
efectuat studii privitor la structura arialelor paraziţilor în funcţie de migrarea gazdelor 
(Spassky A., Spassky Lidia, Şumilo Raisa, Andreico Olga, Nesterov P., Uspensky Inga, 
Luncaşu M., Melnic Maria, Erhan D., Rusu Ş., Chihai O, Moşu A.).

Sub conducerea acad. A. Spassky a fost inventariată fauna parazitară la plante şi 
animale, studiat ciclul biologic al unor agenţi patogeni şi căile de circulaţie a lor în 
ecosisteme naturale şi antropizate din Moldova. Au fost descrise peste 1200 specii 
de paraziţi, depistaţi pentru prima dată în R. Moldova, dintre care 100 sunt patogene 
pentru animale şi peste 50- pentru plantele agricole (L. Spaskaya, O. Andreico, 
R. Şumilo, I. Castraveţ, M. Luncaşu, I. Uspenskaya, D. Erhan, Iu. Conovalov,  
N. Iurpalova, O. Stegărescu, P. Nesterov, I. Bumbu, A. Batîr, Gh. Cojocaru,  
S. Dementieva, L. Liseţkaya, N. Ocopnîi, M. Melnic,  etc). Rezultatele cercetărilor 
fundamentale sunt larg aplicate în medicina umană şi veterinară, contribuind la diminuarea  
extensivităţii maladiilor parazitare. 

Cercetărilor parazitologice au fost supuse 61 specii de animale: 21 specii de 
rozătoare, 2 – leporide, 7 – insectivore, 15 – chiroptere, 12 – carnivore şi 4 specii de 
paricopitate. S-a descris caracteristica taxonomică, ecologo-faunistică şi zoogeografică 
a ecto- şi endoparaziţilor, precum şi factorii care favorizează formarea şi funcţionarea 
lor, în deosebi a celor antropogeni (Andreico O.).

S-a efectuat tipizarea, paşaportizarea ecologică şi cartografierea focarelor de 
artropode – vectori ai diverşilor agenţi patogeni în diferite zone geografice ale 
Republicii Moldova. S-au stabilit 23 specii de căpuşe din fam. Ixodidae şi au fost 
elaborate recomandări practice în diminuarea numerică a celor mai răspândite 
specii. În colaborare cu specialiştii de la Institutul de Poliomielită şi Encefalită 
virală “M. P. Ciumacov” din or. Moscova au fost stabilite focare de boli virotice 
ca: Encefalita acariană, Febra hemoragică de Krimeea, Febra West Nile, virusul 
Bhandzha, transmise de către căpuşele Ixodidae (Ciumacov M. P., Spassky A.A.,  
Uspensky Inga, Conovalov Iu. ş.a.).
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S-au stabilit 129 specii de căpuşe gamazide de la 51 specii de mamifere (20 – 
rozătoare, 7 – insectivore, 9 – carnivore, 15 - chiroptere) şi din 151 vizuini şi cuiburi de 
la animale rozătoare şi insectivore (Pinciuc Lidia).

S-a studiat extensivitatea şi intensivitatea cu endo- şi ectoparaziţi la păsările 
sălbatice şi cele domestice. La 79 specii de păsări sălbatice terestre s-au stabilit 150 
de specii de insecte Mallophaga, iar de la păsarile domestice – 18 specii de insecte 
Mallophaga, 2 – de purici, 2 – de căpuşe gamazide, 5 – de trematode, 6 – de cestode, 
5 – de nematode şi 4 specii de coccidii. S-a elaborat o metodă nouă de colectare a 
ectoparaziţilor de pe păsări vii, precum şi remedii antiparazitare noi de origine vegetală 
în profilaxia şi tratamentul ectoparaziţilor (Şumilo Raisa, Luncaşu M., Rusu Ş., Erhan 
D., Zamornea Maria, Chihai O.).

În laborator s-au întreprins cercetări asupra relaţiilor dintre nivelul infestării cu 
paraziţi şi statutul morfo-funcţional, productiv şi curativ la bovine cu diferit tip de 
reactivitate, elaborate noi mijloace de profilaxie a parazitozelor la bovine. A fost evaluat 
impactul poliparazitismului şi terapiei antiparazitare complexe asupra imunităţii 
postvaccinale la bovine şi propuse metode noi de profilaxie a imunodeficienţelor de 
ordin parazitar (Erhan D., Rusu Ş., Chihai O., Melnic Galina, Buza V.).

În rezultatul investigaţiilor au fost propuse şi implementate în practică noi metode 
de diagnostic a parazitozelor la animale, plante şi om net superioare celor existente, 
care reduc substanţial contactul cu agenţii patogeni. Metodele de tratament şi 
profilaxie, propuse în combaterea maladiilor parazitare ca strongiloidoza, fascioloza, 
dicrocelioza, echinococoza, eimerioza ş.a., larg răspândite la animalele domestice şi 
sălbatice (40-80%), sunt implementate în gospodăriile din Republica Moldova, aduc un 
aport esenţial în reducerea lor, benefic influenţează la mărirea productivităţii animalelor 
(lapte, carne) şi contribuie vădit la dezvoltarea economiei naţionale (Erhan D., Rusu Ş.,  
Chihai O., Zamornea Maria).

S-a studiat protoparazitofauna la peşti şi s-au stabilit 21 specii noi pentru ştiinţă şi 
cca 400 specii noi pentru fauna Republicii Moldova (Moşu A.).

Profesorul universitar Petru Nesterov este fondatorul şcolii fitonematologice 
din Republica Moldova. Cariera ştiinţifică o începe în anul 1962 în laboratorul de 
Parazitologie al Institutului de Zoologie, sub conducerea academicianului Alexei 
Spassky şi a profesorului universitar din or. Moscova Alexandru Paramonov. 
Cercetările efectuate de prof. Petru Nesterov şi colaboratori au avut un scop bine 
definit – dezvoltarea ştiinţei fitonematologice în Republica Moldova. De fapt, şcoala 
fitonematologică organizată şi ghidată de el, a înscris una din cele mai importante file 
în istoria dezvoltării ştiinţei fitonematologice din Republica Moldova. Laboratorul de 
Fitohelmintologie a fost fondat în anul 1974, care este şi primul laborator în acest 
domeniu nu numai din cadrul Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, dar şi din 
întreaga fosta URSS.

În Republica Moldova, prin metoda analizelor totale fitonematologice, au fost 
cercetate nematodele din rizosfera sistemului radicular al plantelor de sfeclă de zahăr, 
sfecla de masă şi furajeră (Nesterov P., Glovaţkaia M., Coroliciuc V.), solanaceelor, 
bostănoaselor, alliaceelor, cartofilor, ardeilor dulci (Dementieva S., Nesterov P., 
Cojocaru Gh., Ghebre M., Liseţkaia L., Melnic M.); livezilor de măr şi piersic, 
plantaţiilor de coacăză, mălin, căpşun (Nesterov P., Liseţkaia L., Cojocaru Gh., Batâr 
A., Stegarescu O., Zarudneva M., Coev G., Poiras L., Bivol A., Iurcu-Străistaru E.), de 
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flori decorative (garofiţe, lalele, gladiole) (Batâr A., Coev G., Cojocaru Gh., Nesterov 
P.), culturi tehnice (Dementieva S.), furajere (rapiţă de toamnă) (Bivol A., Melnic M., 
Iurcu-Străistaru E., Poiras L.), graminee (grâu de toamnă) (Nesterov P., Dementieva S., 
Lizogubova L.), porumbul (Nesterov P., Lizogubova L.), floarea soarelui (Nesterov P.), 
principalelor plante aromatice (levănţica, minta, salvia, trandafirul roşu de Crimeea, 
măceşul, stângenelul-de-livadă) (Liseţkaia L., Batâr A., Coev G.), viţei-de-vie 
(Stegarescu O., Nesterov P., Polinkovschii A., Poiras L.), plantelor lemnoase silvicole 
(Nesterov P., Liseţkaia L., Melnic M., Batâr A., Cojocaru Gh., Cozlovschii N., Poiras 
L.) ş.a., la care au fost determinate speciile periculoase de nematode parazite sedentare 
– Meloidogyne incognita., M. javanica, M.hapla, Heterodera schachtii, H. cruciferae; 
endoparazite migratoare - Ditylenchus dipsaci, D. destructor, Pratylenchus pratensis, 
P. penetrans; ectoparazite de rădăcină din genurile Heliucotylenchus, Rotylenchus, 
Paratylenchus; familiile Criconematidae, Longidoridae, Xiphinematidae etc. Unele 
dintre aceste specii fiind foarte periculoase ca vectori ai virusurilor – Longidorus (L. 
elongatus, L. macrosoma), Trichodorus (T. primitivus), Xiphinema (X. index, X. italiae, 
X. rivesi, X. vuittenezi, X. diversicaudatum). 

În diferite agro- şi biocenoze din Republica Moldova prof. Petru Nesterov, 
împreună cu colectivul Laboratorului de Fitohelmintologie, a determinat şi descris cca 
400 specii de fitonematode, dintre care mai mult de 120 – parazitare, care pot provoaca 
boli grave de fitohelmintoze la plantele superioare, iar 18 specii de fitonematode fiind 
noi pentru ştiinţă, incluse de către Uniunea Europeană a Nematologilor în baza de date 
internaţională „Fauna Europeae List: Wilsonema agrarum Nesterov,1970; Isolaimium 
giganteum Nesterov, 1972; Aporcelaimellus amplexor (Nesterov et Lisetzkaia,1965) 
Heyns,1965; Oxydirus terramoldavicus Ghebre et Nesterov, 1994; Belondira moldavica 
Nesterov, 1976; Laurophragus lauri Nesterov, 1976; Diphterophora tegumenta Poiras 
et Nesterov,1986; Trypilla longicaudata Nesterov, 1979, Aphelenchus paramonovi 
Nesterov et Lisetzkaia, 1965; Aphelenchoides seiachicus Nesterov,1973; Tylenchus 
limichus (Nesterov, 1973) întrodus la sinonim Cephalenchus leptus Siddiqui,1973; 
Ogma spasskii (Nesterov et Lisetzkaia, 1965) Nesterov, 1979;  Stegelleta rara Nesterov, 
1976; Zeldia thornei Nesterov, 1979; Alirhabditis clavatus Nesterov, 1979; Chiloplacus 
paradoxus Nesterov, 1973; Acromoldavicus skrjabini (Nesterov et Lisetzkaia, 1965). De 
asemenea, pentru prima dată pentru ştiinţă a fost descrisă o familie nouă - Alirhabditidae 
şi 3 genuri noi – Laurophragus, Acromoldavicus şi Alirhabditis. 

Una dintre principalele direcţii ale cercetărilor fitonematologice din Republica 
Moldova, dezvoltată paralel cu cercetările faunistice, este evidenţierea corelaţiilor 
fiziologo-biochimice în sistemul parazit-gazdă, cu utilizarea metodelor biochimice 
speciale – cromatografice pe plăci acoperite cu un strat fin de silicogel, micro-disc-
electroforeză în gel poliacrilamidic, aminoanalizator etc. Cu utilizarea metodelor 
expuse, pentru prima dată au fost detectate în exudatele Ditylenchus destructor 8 fracţii 
proteice, dintre care 7 au manifestat activitate celulolitică, în exudatele D. dipsaci, 
în afară de enzimele celulolitice a fost depistată şi prezenţa enzimelor pectolitice, iar 
Meloidogyne incognita – doar enzime pectolitice. În colaborare cu doctorul Viliercio 
David (SUA, San-Francisco) a fost elaborată metoda de obţinere a unei suspensii sterile 
de nematode parazite din ţesutul afectat (Bumbu I., Melnic M.). 

Deasemenea au fost urmărite procesele patologice, care au loc în planta-gazdă 
(tomate, castraveţi, cartof, ceapă, usturoi) sub influenţa nematodelor parazite din genurile 
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Meloidogyne şi Ditylenchus: dereglările cantitative şi calitative ale aminoacizilor 
liberi, conţinutului de azot, albuminelor, hidrocarburilor. Au fost efectuate cercetări 
pentru a urmări procesele de imunitate, oxidare şi reducere a metabolismului ţesutului 
afectat în dependenţă de intensitatea invaziei cu nematode parazite, studiul schimbului 
nucleic în plantele rezistente de tomate şi castraveţi etc. (Bumbu I., Toderaş I., 
Ocopnîi N., Spassky A., Melnic M.). În rezultatul cercetărilor au fost obţinute brevete 
de invenţie şi patente, precum şi susţinute o teză de doctor (M.Melnic) şi 2 teze de  
doctor habilitat (Ocopnîi N., Bumbu I).

Cu ajutorul microscopului electronic, au fost urmărite procesele de hipertrofiere 
a celulelor ţesutului atacat, formarea celulelor gigant-polinucleice, apariţiei primelor 
simptome patologice la plantele de tomate şi castraveţi atacate de speciile Meloidogyne 
– M. incognita, M. javanica. S-a stabilit că dereglările morfofiziologice care au loc în 
celulele gigantice în cazul bolii de meloidoginoză a sistemului radicular al tomatelor, 
sunt iniţiate în momentul inoculării cu M. incognita. În partea apicală a nematodei 
se formează celule polinucleice (20-25 nuclee) numite celule gigantice, care ating în 
diametru 250-300 mikroni. Nematonecroza rădăcinii afectate apare după un interval de 
30 zile din momentul invaziei (Cojocaru Gh.). 

În colaborare cu Centrul Nematologic Agrar din Belgia şi Departamentul 
Nematologic al Universităţii din California (SUA) (Moens M., Brown D., De 
Ley I., King I.), au fost efectuate cercetări la nivel molecular pentru identificarea 
speciilor din genul Xiphinema şi testată metoda de fixare a nematodelor cu utilizarea  
soluţiei DESS (Poiras L.).

Au fost urmărite legităţile de formare şi dezvoltare a faunei nematodelor în bio- şi 
agrocenoze în monocultură şi asolamente. S-a stabilit gradul de toleranţă la peste 100 
specii de plante de cultură, decorative şi perene către nematodele de tulpină şi galicole, 
pe baza cărora au fost întocmite asolamente de înaltă eficacitate de curăţire a solului 
(Nesterov P., Bumbu I., Ocopnîi N., Batâr A., Melnic M., Cojocaru Gh., Bivol A., 
Liseţkaia L., Dementieva S.). 

Au fost elaborate noi tehnologii de producere a usturoiului semincer liber 
de nematode (Bumbu I., Melnic M.), metoda de însănătoşire a cartofului 
semincer de boala de ditilenhoză şi îmbunătăţirea calităţii acestuia (Bumbu I.), 
metode de selecţie a soiurilor şi liniilor de tomate (Ocopnîi N., Sadîchin A.), 
recomendări de protecţie a culturilor floricole de către nematodele galicole în  
spaţii protejate (Batâr A.).

Printre cercetările importante ale fitonematologilor sunt metodele biologice în 
diminuarea impactului de către nematodele parazite. Asemenea cercetări au fost iniţiate 
în colaborare cu Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM. În perioada anilor  
2003-2015 a fost testată acţiunea nematocidă şi evidenţiate tulpini de microorganisme 
cu perspectivă de utilizare în controlul biologic al nematodelor parazite din genul 
Ditylenchus. În total au fost cercetate cca 30 tulpini din genurile Arthrobotrys, 
Coremia, Mycelia, Streptomyces, Pseudomonas, Rhizobium, Azotobacter, Bacillus etc., 
dintre care prin gradul de antagonism sau deosebit  în jurul de 10 tulpini din genurile 
Arthrobotrys (A. oligospora), Streptomyces (Str. levoris 22, Str. levoris 22 var K-1, Str. 
massasporeus 36-111), Rhizobium (Rh. japonicum ) , Pseudomonas (4 RBN,  2RŞB, 
3 RŞB, P. fluorescens), Azotobacter (RRA8). Toxicitatea microorganismelor asupra 
plantelor de cultură a fost urmărită paralel (Toderaş I., Erhan D., Rusu Ş., Melnic M., 
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Onofraş L., Todiraş V.). În anii 2011-2012 au fost iniţiate cercetări cu utilizarea bacteriilor 
Pseudomonas, Bacillus, Streptomyces în controlul biologic asupra nematodelor galicole 
Meloidogyne (M incognita) la tomate în spaţii protejate (Poiras L., Iurcu-Străistaru E., 
Toderaş I., Burţeva S., Bivol A.). Rezultatul cercetărilor s-a finalizat cu obţinerea a 
două brevete de invenţii.

În laboratorul de Parazitologie şi Helmintologie pe parcursul acestor ani au fost 
pregătite şi susţinute 6 teze de doctor habilitat (Andreico Olga., Nesterov P., Ocopnâi 
N., Bumbu I., Castraveţ I.,  Erhan D.) şi  27 de teze de doctor în ştiinţe.

În ultimii 10 ani colaboratorii laboratorului de Parazitologie şi Helmintologie au 
publicat cca 400 lucrări ştiinţifice, inclusiv 8 monografii, 12 brevete de invenţii, care au 
fost apreciate cu 6 medalii de aur, 8 – de argint şi 9 de bronz la Expoziţiile Naţionale şi 
Internaţionale, 136 de articole în reviste Naţionale şi Internaţionale, 4 manuale pentru 
studenţii instituţiilor superioare de învăţământ, 12 lucrări metodice, cca 600 comunicări 
la Conferinţe şi Simpozioane Naţionale şi Internaţionale.

Rezultatele cercetărilor fundamentale sunt larg aplicate în medicina umană 
şi veterinară, precum şi în sectorul agrar, contribuind la diminuarea extensivităţii 
maladiilor parazitare la om, plante şi animale, reprezentând tezaurul ştiinţific necesar 
activităţii de cercetare, monitorizare, diagnostic, tratament, prevenire şi combatere a 
parazitozelor la animale şi plante în mod coerent, necesităţilor practice. 

În activitatea sa rodnică ca om de ştiinţă şi mentor, academicianul Alexei Spassky 
şi-a adus aportul în pregătirea a peste 50 doctori şi doctori habilitaţi în domeniul 
biologiei, fitopatologiei, medicinei umane şi veterinare. 

Institutul a efectuat şi continuă inventarierea faunei de animale vertebrate şi 
nevertebrate terestre, edafice şi acvatice, fiind deja semnalate şi confirmate cca 14700 
unităţi taxonomice de animale, inclusiv 70 specii de mamifere, 281 – păsări, 13 - reptile, 
13 – amfibieni, 82 – peşti, peste 12500 specii de insecte şi căpuşe – fitofage, 1200 – 
zooparaziţi, 400 – fitonematozi, 650 – protozoare etc. 

Peste 1500 specii, 100 genuri, 20 familii, 2 subordine recente şi 160 specii de 
animale fosile sunt descrise ca noutate pentru ştiinţă. Concomitent a fost elucidată 
importanţa economică, sanitară şi estetică a speciilor comune de animale, propusă o nouă 
sistemă de clasificare zoologică a 5 familii din clasa cestodelor, schema clasificării şi 
nomenclatura unor genuri şi specii de cestode, revăzută taxonomia viermilor cilindrici, 
elaborat sistemul biogeocenologic al unor grupe de fitonematode şi helminţi plaţi.

Cercetări în domeniul sistematicii și filogeniei moleculare. Fiind ferm convins 
că numai prin complementarea metodologiilor clasice ale biologiei generale, zoologiei, 
hidrobiologiei, ihtiologiei, entomologiei, parazitologiei cu metodologiile de vârf ale 
geneticii şi biologiei moleculare pot fi identificate cu precizie speciile și valorificate 
posibilităţi performante de utilizare rațională a diversităţii lumii animale, academicianul 
Ion Toderaș a fondat în anul 2007 laboratorul de Sistematică și Filogenie Moleculară, 
în baza căruia în anul 2014 a fost instituit  Centrul de Cercetare a Invaziilor Biologice 
în cadrul Institutului de Zoologie al AȘM. Academicianul I. Toderaş este promotorul 
ajustării şi aplicării metodologiilor ADN-barcoding, analizelor cariologice în studiul 
animalelor, completării Băncilor de Gene internaționale cu secvenţe de ADN  pentru 
speciile de animale din Republica Moldova.

Astfel prin aplicarea metodelor molecular-biologice au fost identificaţi reprezentanţii 
complexului Anopheles maculipennis şi Culex pipiens,  stabilită componenţa faunistică 
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a speciilor de Culicidae  şi identificate, în rezultatul analizei fenotopice  şi genotipice, 
formele autogene  şi neautogene de Culex pipiens pipiens, ceea ce este foarte important 
pentru Baza Europeană de date. În premieră a fost evaluată distribuţia, preferinţa 
biotopică, efectivul  şi dinamica activităţii sezoniere de atac a  ţânţarilor asupra omului 
în condiţiile Republicii Moldova, studiat polimorfismul speiser intern de transcripţie 
(ITS2) ADN al țânțarilor din complexul  Anopheles maculipennis şi efectuat studiul 
zoogeografic al faunei regionale. A fost inventariată componenţa faunistică a speciilor 
de Culicidae  şi identificate, în rezultatul analizei fenotopice  şi genotipice, formele 
autogene  şi neautogene de Culex pipiens pipiens, depozitată în Baza Europeană 
de date şi precizată lista speciilor - vectori potenţiali ai maladiilor transmisibile  
(acad. Toderaș I., Șuleșco T.). 

În premieră au fost dezarhivate mono- şi poliinvaziile din colecţii, efectuată 
analiza comparativă a complexului de patogeni ai speciei Ixodes ricinus, descifrate 
particularităţile interacțiunilor parazit – gazdă ale speciei Borrelia burgdorferi și  unele 
animale mici de laborator in vivo (acad. Toderaș I., Movilă A., Munteanu N.).

Au fost acceptate şi depuse în Banca de Gene a Centrului Naţional de Informaţie 
Biotehnologică (SUA) 16 secvenţe lineare de ADN  pentru 3 specii de căpuşe ixodide 
– vectori a bolilor emergente,  3 specii de Babezia, 2 specii de Rickettsia şi Anaplasma.  
A fost editată lucrarea fundamentală ”Lyme disease” (ISBN: 978-953-51-
0057-7), 2012, în colaborare cu centrele ştiinţifice prestigioase din SUA, Anglia, 
Ungaria, Polonia, Suedia, Croaţia, editată de  INTEH OPEN SCIENCES ș.a.  
(acad. Toderaș I., Movilă A.).

În premieră a fost demonstrată vectorizarea de către  Sitona lineatus (coleoptera) 
a 3-i specii de ciuperci fitopatogene: Penicillium polonicum (Won, 2008), Rhizopus 
stolonifer, care provoacă daune importante culturilor agricole, şi Torula caligans cu 
grad înalt de dăunare culturilor agricole pentru care a fost efectuată analiza filogenetică 
(acad. Toderaș I., Munteanu N., Moldovan A.).

A fost inițiată barcodarea colembolelor (46 specii) identificate în Republica 
Moldova, genele fiind depozitate în ”Museum of biodiversity, University of Guelph, 
Biodiversity Institute of Ontario”, Canada (Bușmachiu G.).

Unul din rezultatele remarcabile obținute constă în cercetările genetice 
asupra ADN-ului speciilor de peşti și înregistrarea pentru prima oară în r. Prut a 
speciei invazive Benthophilus  nudus (Berg, 1898) (acad. Toderaș I., Dohotaru I.,  
Bulat Dm., Bulat Dn.). 

Pregătirea cadrelor. Din momentul fondării sale Institutul a pregătit 40 doctori 
habilitaţi şi peste 130 de doctori în ştiinţe biologice. În această perioadă la institut şi-au 
făcut studii prin doctorat peste 200 persoane şi postdoctorat - 9 persoane.

Publicații relevante. Institutul a publicat peste 100 monografii, 97 culegeri, 
42 broşuri şi recomandări, mii de articole şi referate ştiinţifice. Semnificativ pentru 
activitatea institutului este lansarea a trei ediţii a Cărţii Roşii a Republicii Moldova, 
monografiei în 6 volume „Lumea Animală a Moldovei”, autorilor căreia li s-au 
decernat Premiul de Stat al Republicii Moldova în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii (1989) 
şi a monografiei în 4 volume „Peşti, reptile, amfibieni” (2003), „Mamifere” (2004), 
„Păsări” (2006), „Nevertebrate” (2007) din seria „Lumea Animală a Moldovei” a 
Colecţiei Naţionale de Carte „Lumea vegetală şi Lumea animală a Moldovei”, autorilor 
căreia li s-a decernat Premiul Național al Republicii Moldova ediția 2013.
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Printre cele mai reprezentative lucrări pot fi enumerate: Животный мир Молдавии 
în 6 volume (Млекопитающие (1978), Птицы (1979, Рыбы, земноводные, 
пресныкаюсчеся (1981), Насекомые (1983), Мшанки, моллюски, членистоногие 
(1984), Простейшие, губки, кишечнополостные, черви (1986)); monografii: 
Кучурганский лиман-охладитель Молдавской ГРЭС (1973), Палеоценозы раннего 
плейстоцена Нижнего Приднестровья(1988), Остракоды континентального 
плейстоцена (1989), Неогеновые черепахи Молдавии (1989), Редкие и исчезающие 
виды птиц и их охрана (1989), Четвертичный период. Палеография и литология 
(1989), Фауна биоценотических оазисов и ее практическое значение (1990), 
Экосистема Нижнего Днестра в условиях усиленного антропогенного воздействия 
(1990), Хищные, хоботные и копытные раннего плейстоцена юго-запада СССР 
(1990), Плейстоцен Тирасполя (1971), Фауна позднего кайнозоя междуречья 
Днестр-Прут (1978), Птицы Молдавии,  T.1-2 (Iu. Averin, I. Ganea, G. Uspenski, 
1970-1971), Птицы – истребители вредных насекомых  (I. Ganea, M. Litvac, 1976), 
Териофауна плейстоцена Молдавии (A. David, 1980), Формирование териофауны 
Молдавии в антропогене(A. David, 1982), Функциональное значение хирономид в 
экосистемах водоемов  Молдавии (I. Toderaş, 1984), Свободноживущие инфузории 
водоемов Молдавии (T. Cioric), Биопродукционные процессы в водохранилищах-
охладителях ТЭС. (1988). Фитопаразитические и свободноживущие нематоды 
Юго-Запада СССР (P. Nesterov, 1979), Класс круглых червей (P. Nesterov, 1989), 
Паразиты врановых птиц, грызунов и зайцеобразных  Мoлдавии (O. Andreico, 
P. Şumilo, 1970), Паразиты млекопитающих  Молдавии (O. Andreico, 1973), 
Гамазовые клещи млекопитающих Днестровско-Прутского междуречья (L. 
Pinciuc, 1976), Токсоплазмоз домашних животных в Молдавии (I.Castraveţ, 
1971), Цестоды птиц СССР  -  гименолипедиды (L. Spasskaia, A. Spassky, 1966), 
Цестоды птиц СССР  -  дилепидиды сухопутных птиц (L. Spasskaia, A. Spassky, 
1977), О таксономии нематод (А. Spassky 1974), Нервная система у  нематод (А. 
Spassky, Iu. Bogoeavlenski, G. Ivanova, 1974),  Акарокомплекс виноградной лозы 
(N. Malicencova şi F.Ciubinişvili, 1980), Филоксера (P. Chiskin, 1977), Коловратки 
водоемов Молдавии (A. Naberеjnîi, 1984), Грызуны Молдавии, Т.2 (M. Lozan, 1971), 
Моллюски и фораминиферы мезозоя Днестровско-Прутского междуречья (L. 
Romanov, M. Danici, 1971), Моллюски меотиса северо-западного Причерноморья  
(V. Roşca, 1973), Палеонтологические и геохимические индикаторы среди 
антропогена юго-запада СССР (C.Negadaev-Niconov, A. Hubka, 1980), două 
ediţii a Cărţii Roşii a Republicii Moldova, monografia în 6 volume, „Lumea animală a 
Moldovei” (sugerată şi promovată de acad. Teodor Furdui), monografia în 4 volume: 
„Peşti, Amfibieni, Reptile, (2003), „Mamifere”(2004), „Păsări” (2006), „Nevertebrate” 
(în tipar), din seria „Lumea  Animală şi Lumea Vegetală a Moldovei”.

Aprecieri
Pe parcursul anilor au obţinut titluri de academicieni ai AŞM - Alexei Spassky 

(1961), Mihail Iaroşenco (1970), Ion Ganea (1992), de academician de onoare al 
AŞM – Nicolae Botnariuc (2003), de membru corespondent al AŞM – Ion Toderaş 
(2000). Din momentul fondării sale Institutul a pregătit 40 doctori habilitaţi şi peste 
130 de doctori în ştiinţe biologice. 5 teze de excelență au fost menționate de către 
Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare al Republicii Moldova (doctor în 
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biologie  Zamornea Maria, doctor habilitat în biologie Alexei Andreev, doctor habilitat 
în biologie Galina Bușmachiu, doctor în biologie Șuleșco Tatiana, doctor habilitat  
în biologie Arcadie Capcelea).

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost apreciate prin decernarea Premiului 
de Stat în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii (Hotărârea Comitetului Central al PCUS 
şi Consiliului de  Miniştri al RSSM nr. 243 din 11.10.1989) dlor  A. Munteanu, B. 
Vereşceaghin, M. Vladimirov, A. Naberejnâi, Iu. Averin,  T. Cioric, I. Ganea, A. Spassky  
şi  G. Uspenschi, pentru monografia în 6 volume „Животный мир Молдавии”, 
Chişinău 1979-1983; menţionarea cu premiile Prezidiului AŞM: Ganea I.,  
Zubcov N., pentru monografia „Радиолокационная орнитология” (1994); M. Vicol - 
pentru ciclul de lucrări  „Protozoarele şi rolul lor în procesele biologice ale ecosistemele 
acvatice  din Republica Moldova” (1996); A. David, pentru ciclul de lucrări „Evoluţia 
tereofaunei Moldovei în Pleistocen” (1996); Laurenţia Ungureanu, pentru ciclul de 
lucrări “Legităţile succesionale de bază ale comunităţilor fitoplanctonice în ecosistemele 
acvatice principale ale Republicii Moldova în condiţiile impactului antropic” (1999); 
Elena Zubcov, Laurenţia Ungureanu, Nina Boicenco, pentru ciclul de lucrări ştiinţifice 
“Legităţile migraţiei substanţelor chimice şi rolul lor în funcţionarea grupelor principale 
de hidrobionţi în ecosistemele acvatice ale Moldovei” (2003); Natalia Zubcov- pentru 
rezultate remarcabile în cercetare - dezvoltare obţinute în 2003, (2004).

 Cercetătorii institutului au fost menţionaţi cu titlul onorific “Om emerit “: şef 
de Secţie Plaeozoologie Anatol David (1996), cerc.şt.coord. Boris Veresceaghin 
(2001), dr. hab., șef al laboratorului Ihtiologie și Acvacultură Usatîi Marin (2010) și 
academicianului Ion Toderaş (2014).

Medalia Dimitrie Cantemir a fost conferită Institutului de Zoologie al AȘM 
cu prilejul  jubileului de 50 ani (2011), Dlui academician Ion Toderaș cu prilejul 
aniversării de 60 ani (2008), Dnei profesor, doctor habilitat Elena Zubcov cu prilejul  
aniversării de 65 ani (2014), Dlui  profesor, doctor habilitat Usatîi Marin cu prilejul   
aniversării de 65 ani (2014).

Originalitatea şi competitivitatea investigaţiilor institutului este confirmată prin 
obţinerea a 12 proiecte /granturi din străinătate, 28 medalii de aur, 14 de argint și 5 de 
bronz, multiple diplome la Expoziţiile de inventică internaţionale din SUA, Anglia, 
Belgia, Elveţia, România ş. a.

În anul 2007 academicianul Ion Toderaș a fost desemnat „Inventatorul anului” în 
cadrul Concursului Naţional pentru susţinerea ştiinţei şi a inovării „Econom – 2007” 
organizat de Banca de Economii şi Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare 
Tehnologică al AŞM. Printre aprecierile valoroase se numără Premiul şi medalia de 
aur - OMPI, Medalia de aur – ”Eminente servicii aduse cauzei progresului” (ICEPEC-
Bruxelles), Comandor al Ordinului „Merite de l’invention” (Belgia), Diploma şi Medalia 
HENRY COANDĂ Clasa I, pentru merite deosebite în Creativitatea Inovațională -2013, 
Diplomă şi Medalie CHARTE. Pour la contribution à la stimulation, au dèveloppement 
et à la promotion de la créativité  à “Brussels Innova/Eureka” Bruxelles-2013; 
Diploma and Medalie of Commander. Number of the cross 15118, a High Commision 
of the Invention Award. Brussels, 20th November 2015, acordate academicianului 
Ion Toderaş. La Expoziția Internațională Specializată ”Infoinvent 2013” Juriul 
internațional a acordat Institutului de Zoologie Trofeul OMPI “Întreprindere inovatoare 
în anul 2013”, iar tânărului cercetător Anna Moldovanu -Medalia de aur OMPI  
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“Cel mai bun inventator junior”.
Institutul de Zoologie a fost acreditat în anul  2005 (Hotărârea nr. 8/AC din 

19.01.2006) pe profilul „Zoologie, diversitatea şi valorificarea durabilă a lumii 
animale în ecosistemele acvatice şi terestre” (Certificat de acreditare seria I nr. 
003), în anul 2010 (Hotărârea nr. AC-07/1-1 din 25.11.2010) pe profilul „Zoologia, 
diversitatea, monitoringul şi valorificarea durabilă a lumii animale în ecosistemele 
acvatice şi terestre” (aprecierea performanței – bine) (Certificat de acreditare 
seria I nr. 022) și în anul 2015 (Hotărârea nr. AC-7/1.1 din 21.12.2015) pe profilul 
”Sistematica, evoluția și valorificarea sustenabilă a diversității lumii animale, 
monitoringul ecosistemelor acvatice și terestre” (aprecierea performanței – foarte 
bine, cu calificativul Organizație cu recunoaștere internațională (categoria A)  
(Certificat de acreditare seria I nr. 044).

Bibliografie selectivă
Melnic Maria, Erhan Dumitru, Poiras Larisa. 1. Școala fitonematologică în Republica 

Moldova (în memoria profesorului Petru Nesterov). Chișinău, 2009. 178 p.
Toderaș Ion, Munteanu Andrei, Vicol Mircea.2.  Realizările și perspectivele investigațiilor 

științifice ale Institutului de Zoologie. Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. 
Științe bilogice și chimice. Nr. 3 (282),1996, p. 49-55.

Верещагин Б.В., Кискин П.Х., Остафичук В.Г.3.  Состояние и перспективы 
энтомологических исследований в Молдавии. Известия АН МССР. Сер. биол. и хим. наук 
№3, «Штиинца», Кишинев, 1986. с. 52-55.

Ганя И.М, 4.  Мунтяну А.И. Успехи и перспективы зоологических исследований 
в АН Молдавской ССР. Известия АН МССР. Сер. биол. и хим. наук №4, «Штиинца», 
Кишинев, 1984. с. 43-48.

Ганя И.М.,5.   Мунтяну А.И.  Териологические и орнитологические исследования 
в Институте зоологии и физиологии. Известия АН МССР. Сер. биол. и хим. наук №3, 
«Штиинца», Кишинев, 1986. с. 49-52.

Спасский А.А.6.  Краткие итоги гельминтологических исследований в АН МССР. 
Известия АН МССР. Сер. биол. и хим. наук №3, «Штиинца», Кишинев, 1986. с. 44-48.

Чорик Ф.П., Зеленин А.М.7.  Основные достижения гидробиологии и ихтиологии. 
Известия АН МССР. Сер. биол. и хим. наук №3, «Штиинца», Кишинев, 1986. с. 56-60.

Институт зоологии и физиологии Академии наук Молдавской ССР. Кишинев, 8. 
«Тимпул», 1987, 44 с.

La perfectarea materialelor incluse în articol și-au adus contribuția cercetătorii 
științifici ai Institutului de Zoologie al AȘM: 

Munteanu Andrei, doctor, profesor universitar; David Anatolie, doctor habilitat, 1. 
profesor cercetător; Zubcov Nicolai, doctor, conferențiar cercetător; Bogdea Larisa, doctor, 
conferențiar cercetător; Nistreanu Victoria, doctor, conferențiar cercetător (Ornitologie, 
Teriologie, Herpetologie, Plaeozoologie);

Derjanschi Valeriu, doctor habilitat, profesor cercetător; Baban Elena, doctor, 2. 
conferențiar cercetător (Entomologie);

Zubcov Elena, doctor habilitat, profesor cercetător; Vicol Mircea, doctor, conferențiar 3. 
cercetător (Hidrobiologie, Protozoologie);

Usatîi Marin, doctor habilitat, profesor universitar (Ihtiologie); 4. 
Erhan Dumitru, doctor habilitat, profesor cercetător; Rusu Ștefan, doctor, conferențiar 5. 

cercetător; Melnic Maria, doctor, conferențiar cercetător (Parazitologie).
Cebotari Valentina, doctor, conferențiar cercetător (Apicultură)  6. 
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   GRĂDINA BOTANICĂ (INSTITUT)  A ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A 
MOLDOVEI LA 65 ANI –  TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR.

A. Teleuţă,  A. Ciubotaru, M. Colţun, A. Cutcovschi -Muștuc

La mijlocul secolului trecut (septembrie 1946), în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului RSSM, în componenţa Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a ex-
URSS, a fost creat Sectorul de Botanică, ca mai târziu, în anul 1950, el să fie denumit 
Grădină Botanică.

În acelaşi an, pe valea 
râuleţului Durleşti, care desparte 
or. Chişinău de suburbia Buiucani, 
au fost alocate 64 ha de teren, 
menite pentru construcţia Grădinii 
Botanice, însă, deja la al cincilea an, 
au apărut probleme serioase de gen 
pedohidrologic, schimbări negative 
în dezvoltarea multor specii de 
arbori şi arbuşti.

În vara a. 1964, în urma 
unor consultări cu participarea 
specialiştilor în domeniu, directorul 
Alexandru Ciubotaru reuşeşte să 
obţină un nou teritoriu, pe care a 
şi fost pus începutul proiectării 
şi construcţiei actualei Grădini 
Botanice. Acest teren a fost alocat la 27 septembrie 1965.

Momentul iniţial a fost propunerea noului director (A. Ciubotaru, VIII.1964) de a 
selecta un nou teren pentru construcţia Grădinii Botanice, susţinută de către Prezidiul 
AŞM  şi aprobată prin Dispoziţia №919 a Guvernului RSSM, acum 50 de ani în urmă. 

Sarcina de proiectare, formulată de direcţia Grădinii Botanice, prevedea ca 
pe o suprafaţă de teren de 80 -100 ha să fie proiectat complexul Grădinii Botanice 
contemporane, cu diferite expoziţii de teren, pe variate tipuri de soluri, inclusiv lunci 
însorite, coline, cu prezenţa apei curgătoare. Vorba era de soluri cu deosebite proprietăţi 
pedologice, favorabile dezvoltării speciilor autohtone şi (în deosebi) alohtone. Se cerea 
ca noul teren să fie legat de viitoarele artere inginereşti şi de  căile de comunicare 
orăşeneşti, lipsit de construcţii administrative şi locuinţe şi totodată să fie maximal 
posibil asemănător cu nerepetatul landşaft  Moldav.

Al II-lea moment - conceptul construcţiei  Grădinii Botanice formulat de noi, a fost 
inclus în Sarcina de proiectare, completată cu condiţiile Departamentului de arhitectură 
urbanistică a Municipiului Chişinău. Materialele menţionate au fost parte componentă 
a Contractului de proiectare a Complexului Grădinii Botanice. Proiectantul general - 
Filiala de Proiectare din Ленинград a Institutului Unional GIPRONII (1965-1971). 
Planul general de construcţie a Grădinii Botanice, elaborat în 1971, a fost comunicat  
de A. Ciubotaru, analizat şi acceptat la Sesiunea Unională a Grădinilor Botanice 
(preşedinte acad. N. Ţiţin, în septembrie 1971, Chiţşinău).  

Foto. 1. Directorul A. Ciubotaru asupra 
Planului general de construcţie a Grădinii 
Botanice.
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Lucrările de construcţie a Grădinii Botanice, au 
fost demarate în primăvara anului 1972. Amintim 
că colecţiile  şi expoziţiile de plante erbacee în teren 
deschis şi protejat au fost proiectate de către Grădina 
Botanică a AŞM.

Conform raionării  terenului Grădinii Botanice  se 
prevedea ca:

În I-a zonă – să fie amplasate obiectele  cu destinaţie 
expoziţională, cum ar fi: dendrariu, flora Moldovei, 
expoziţiile de plante ornamentale,  rozariu (grădina de 
trandafiri),   lianariu (grădina plantelor liane), grădina cu 
creştere dirijată, rocariu - grădina japoneză, siringariu 
(grădina de liliac), alpinariu  (grădina plantelor alpine). 
În partea centrală (afundată), pe urmele unui râuleţ,   
se prevedea amplasarea sistemei de lacuri decorative 
cu flora acvatică, sectorul de floră est-asiatică. Intrarea 
centrală, cu aranjarea expoziţională de fond (plante 
tropicale şi subtropicale) a fost prevăzută în partea 
de E W, iar Blocul principal de laboratoare, inclusiv 
obiecte gospodăreşti în partea de SE.

Zona a II-a includea suprafeţe pentru colecţii cu 
destinaţie experimentală, situate în partea de SW a 
terenului mărginit de magistrala Chişinău – Aeroport, 
şi tot odată, fiind destinată pentru diferite grupe de plante şi cercetări ştiinţifice, zonă, 
care poate fi frecventată numai de colaboratorii GB şi excursii specializate. Tot aici se 
prevedea construcţia serelor pentru obţinerea materialului săditor, a unei căsuţe vegetale, 
a pepinieriei dendrologice, a staţiunii de pompare ş.a. În total, în această zonă au fost 
planificate şi  construite  12 obiecte, 
cum ar fi: depozite pentru păstrarea 
materialului semincer, uscătorii de 
plante, garajul, cazangeria, staţiunea  
transformatoare  electrică ş.a. 

Prima etapă mai prevedea 
construcţia gardului metalic, a 
sistemului de irigare subterană pe toată 
suprafaţa GB, construcţia blocului 
administrativ (sala festivă, ierbarul 
republican, ospătăria), a reţelelor 
inginereşti, construcţia drumurilor 
asfaltate şi de ţară; construcţia verde 
– colecţiile şi expoziţiile în teren 
deschis şi protejat. 

Etapa a doua prevedea 
construcţia intrării centrale, a 
oranjeriei de fond (expoziţia plantelor 

Foto. 2. 1972. Terenul 
viitoarei Grădini Botanice în 
aşteptarea vegetalelor. Primul 
arbore (tei) este sădit de primul 
preşedinte al AŞM Iachim 
Grosu împreună cu directorul 
GB, dr. A. Ciubotaru.

Foto. 3. Aprobare a primei grile a 
gardului metalic al Grădinii Botanice. De la 
stînga: directorul GB dr. hab. A. Ciubotaru, 
membrul Prezidiului AŞM acad. Artem 
Lazarev, preşedintele AŞM Iachim Grosu,  
acad. Timofei Ursu.
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tropicale şi subtropicale), finisarea bibliotecii ştiinţifice, a Ierbarului republican, 
a Muzeului Botanic, a sălii de conferinţe, amenajarea terenului în zona acvatică, a 
podurilor decorative ş.a.

La începutul anului 1988, majoritatea sarcinilor trasate  de Planul General (de facto 
prima etapă) au fost finisate: construcţia obiectelor capitale au fost finanţate din fondurile 
bugetare unionale, locale (republicane) şi gospodăreşti. Din ultimele au fost construite 
şi următoarele obiecte: gardul metalic cu o lungime de 3,4 km, complexul de sere pentru 
dislocarea temporală a plantelor tropicale şi subtropicale, blocul biotehnologic, lacurile 
decorative, irigarea subterană  ş.a.

Direcţiile principale de activitate ale Grădinii Botanice au fost: (1) cercetarea 
vegetaţiei, florei şi resurselor naturale ale Moldovei; (2) elaborarea bazelor ştiinţifice 
de înverzire ale oraşelor şi satelor republicii; (3) crearea Grădini Botanice Republicane 
la nivel înalt ştiinţific şi arhitectural-peisagistic.

Pentru a familiariza cititorul cu toate acestea, ar fi necesar efectuarea unei succinte 
treceri în revistă a principalelor realizări ale Grădinii Botanice, devenite deja fapt 
istoric, patrimoniu al ştiinţei şi culturii Republicii Moldova. Să le luăm, deci, pe rând:
1. Inventarierea florei spontane a Republicii Moldova, în urma căreia au fost descrise 

peste 1900 specii de plante superioare (V. Andreev, T. Geideman, L. Nicolaeva,  
G. Simonov);

2. Cercetarea rămăşiţelor paleobotanice a permis descrierea a cca 150 specii de plante 
fosile (A. Negru, A. Ştefîrţă, V. Cantemir );

3. Determinarea structurii taxonomice a cca 2000 specii a florei de alge (V. Şalaru,  
V. Şalaru - junior);

4. Raionarea geobotanică a vegetaţiei Moldovei (T. Geideman, C. Vitco,  
Gh. Postolache); 

5. Formularea noilor principii ale gametogenezei, fondarea teoriei homeostatice a dublei 
fecundări, paşaportizarea cariologică a plantelor de cultură monocotiledonate şi a 
unor plante din flora spontană (A. Ciubotaru, A. Maşcovici, V. Celac, L. Toderaş);

6. Efectuarea resintezei prunului domestic (V. Rîbin);
7. Acumularea din diferite regiuni geografice şi introducerea pe teritoriul GB şi a 

Republicii Moldova a cca 12.000 specii, soiuri, ecotipuri autohtone şi alohtone 
(V. Sava, K. Dvoreaninova, N. Şarova, I. Comanici, Şt. Topală, A. Palancian,  
Şt. Manic, A. Teleuţă);

8. Au fost finalizate lucrările principale în construcţia verde şi capitală - I etapă;
9. Create, aclimatizate şi introduse pe baza hibridării şi selecţiei  peste 100 de soiuri, 

hibrizi, ecotipuri (V. Sava, I. Comanici, K. Dvoreaninova, Ş. Manole, E. Mania);
10. Organizarea editării unui şir de monografii: «Arborii şi arbuştii Republicii Moldova», 

Vol. I-III (V. Andreev); «Determinatorul florii Moldave», ed. I, II (T. Geideman); 
«Lumea vegetală a Moldovei», Vol. I-V (T. Geideman, Gh. Postolache, Ş. Manic, 
G. Simonov); lucrări monografice în domeniul anatomiei comparate «Anatomia 
Curcubitaceelor» (B. Matienco, Ciobanu), a embriologei comparate, experimentale, 
ultrastructurale, agroecologice şi evolutive (A. Ciubotaru, V. Celac, A. Moşcovici, 
L. Toderaş);

11. Organizarea Consiliului Ştiinţific Specializat pe lângă Grădina Botanică (A. 
Ciubotaru); 
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12. Obţinerea titlului de instituţie ştiinţifică pentru Grădina Botanică;
13. Selectarea şi pregătirea cadrelor ştiinţifice naţionale în Moldova şi în centrele 

ştiinţifice de profil din fosta URSS (au fost pregătiţi peste 120 de doctori , inclusiv 
peste 20 de doctori habilitaţi); 

14. Ca semn de recunoştinţă a nivelului înalt ştiinţific, Grădina Botanică a organizat 
Congrese naţionale şi internaţionale (Congresul Botanic Unional, Conferinţe 
Unionale în domeniul microscopiei electronice, Congresul Embriologilor, 
Simpozioane internaţionale în domeniul introducerii, aclimatizării şi amenajării, 
Simpozioane în domeniul conservării biodiversităţii s.a.);

15. Au fost create legături ştiinţifico-informative cu mai bine de 140 de Grădini Botanice 
şi cu cercetători ştiinţifici din diferite ţări, prin schimbul de seminţe, participarea cu 
comunicări ştiinţifice la diferite simpozioane, lecţii publice, etc; 

16. Mai bine de două decenii GB (I) a AŞM a participat activ în cercetarea a două 
probleme Unionale: a) introducerea şi aclimatizarea plantelor, b) studierea lumii 
vegetale, a reproducerii, ocrotirii şi folosirii ei raţionale; 

17. Organizarea Bibliotecii ştiinţifice a GB (I)  a AŞM;
18. Organizarea ediţiei seriale: «Revista Botanică», categoria B;
19. Deschiderea Grădinii Botanice ca obiect de arhitectură peisajeră,  iluminare şi 

popularizare a botanicii contemporane (2001);
20. Implementarea investigaţiilor botanicii aplicative în economia naţională  

a Moldovei.
Dacă e să continuăm şirul înfăptuirilor, ar trebui să pomenim neapărat şi de 

introducerea în flora republicii a cca 400  specii de plante, fondarea Erbarului 
republican (Andreev, Geideman), ce include cca 200.000 foi, crearea genofondului 
actual al Grădinii Botanice cu 6000 specii de plante, amenajarea Parcului Dendrariu 
(or. Chişinău) şi multe altele.

Sunt recunoscute şi apreciate dincolo de hotarele ţării şi publicaţiile fundamentale ale 
Grădinii Botanice, printre care  «Определитель высших растений», «Determinatorul 
plantelor vasculare», «Растительный мир Молдавии» (în 5 volume), «Анатомия 
растений», «Эмбриология кукурузы», «Ultrastructura plantelor», «Ультраструктура 
каротиноидопластов (хромопластов)», «Эмбриология возделываемых растений» 
(în 2 volume), «Кариология винограда», «Эмбриология хвойных», «Водоросли 
Молдавии»,” „ Lumea vegetala” (4 volume), „Floricultura”, „Plante medicinale”, 
„Dendrologia”„ Flora Basarabiei”, „Cartea Roşie” (3 ediţii), în total peste 80 de  
monografii pe diferite culturi etc.

În acest context, merită să fie menţionate şi personalităţile care au contribuit  
nemijlocit la crearea şi dezvoltarea Grădinii Botanice: membru-corespondent Tatiana 
Gheideman, directorul acestei instituţii în perioada 1950-1964, academicianul A. 
Ciubotaru (director 1964-1987; 1995-2006), prof. universitar V. Andreev, academicienii 
A. Negru, V. Rîbin, B. Matienco, doctorii habilitaţi în ştiinţe biologice I. Rudenco, 
I. Comanici, V. Sava, V. Florea, M. Bodrug, Ş. Topală, Gh. Postolache, A. Ştefîrţă, 
V. Celac, A. Teleuţă, V. Codreanu, Gh. Simonov, C. Andon; K. Dvoreaninova, 
Ş. Manic, A. Palancian, V. Ţimbalâ, V. Ciocoi, N. Ciorchină, V. Cantemir,  
E. Mania, E. Daşchevici ş.a.
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Vorbind despre dezvoltarea Grădinii Botanice, ca instituţie ştiinţifică şi monument 
peisajer patrimonial al or. Chişinău, este necesar să accentuăm rolul academicianului 
Alexandru Ciubotaru în crearea ei ca instituţie ştiinţifico-culturală, care s-a aflat în 
fruntea acesteia aproape 45 de ani.

La baza proiectării şi construcţiei Grădinii Botanice a fost pus principiul ecologo-
sistematic cu distribuirea speciilor de plante pe familii. În majoritatea cazurilor, 
grupurile de plante au fost amplasate în stil de landşaft, fapt ce facilitează orientarea pe 
teren şi studierea vegetaţiei, totodată, corespunzând cerinţelor compoziţionale estetice 
şi exigenţelor ecologice ale speciilor de plante.

Pe parcursul anilor a fost construit blocul de laboratoare, create colecţii şi expoziţii 
de plante, precum sunt: Dendrariul (expoziţiile fam. Rosaceae, Fagaceae, Fabaceae 
etc.), Pinariul (speciile de plante rişinoase), flora Moldovei (expoziţia vegetaţiei de 
stepă, forestieră, acvatică etc.), Grădina de trandafiri (Rozariul), Grădina de pomi cu 
creştere dirijată, Grădina alpină (Alpinariu); Grădina de piatră (Rocariu), Grădina 
de liane (Lianariul), Sectorul de floricultură, Sectorul Resurse vegetale, Sectorul 
plante tropicale şi subtropicale etc. Genofondul total al Grădinii Botanice însumează 
6 mii specii, varietăţi şi ecotipuri. În centrul Grădinii Botanice au fost construite 
patru lacuri decorative cu apă curgătoare, care aflându-se la diferite nivele, asanează  
partea centrală a GB.

Pe parcursul a mai bine de patru decenii, principala sarcină în activitatea 
colectivului Grădinii Botanice a fost mobilizarea şi introducerea diferitor specii de  
arbori şi arbuşti, plante floricole, furajere, tehnice, aromatice şi medicinale. Totodată, 
au fost efectuate cercetări sistematice, privind flora şi resursele vegetale ale Moldovei, 
fiind elaborate bazele ştiinţifice ale creării şi amenajării spaţiilor verzi. O deosebită 
atenţie  a fost acordată pregătirii cadrelor naţionale de înaltă calificare, care şi-au 
adus suportul la construcţia Grădinii Botanice – obiectiv arhitectural - peisagistic  
după toate cerinţele ştiinţifice.

Graţie eforturilor depuse, la 8 mai 2001 Grădina Botanică, pentru prima dată, a 
fost deschisă pentru vizitatori. Actualmente, activitatea ştiinţifică este orientată spre 
studierea florei şi resurselor vegetale ale Moldovei, conservării diversităţii lumii 
vegetale, folosirea pe larg a speciilor valoroase pentru economia naţională, dezvoltarea 
de mai departe a Grădinii Botanice ca prestigios centru ştiinţific şi de educaţie ecologică, 
de propagare a artei peisajere şi amenajare a localităţilor urbane şi rurale.

Cercetările fitocenotice s-au soldat cu întocmirea şi editarea microraionării 
geobotanice, elaborarea clasificării tipurilor de păduri, a recomandărilor în vederea 
organizării rezervaţiilor naturale şi lucrărilor de amenajare silvică. Un deosebit succes 
au avut investigaţiile în domeniul selecţiei şi ameliorării plantelor, pe parcursul anilor 
fiind create şi raionate peste 130 de soiuri de plante floricole, aromatice, furajere şi 
alimentare.

În Grădina Botanică au fost fondate şi activează prestigioase şcoli ştiinţifice: în 
domeniul geobotanicii şi floristicii (membru-corespondent Tatiana Gheideman), 
a hibridării distante (acad. V. Rîbin), citoembriologiei plantelor (acad. Alexandru 
Ciubotaru), anatomiei plantelor (acad. Boris Matienco), algologiei (membru-
corespondent Vasile Şalaru), paleobotanicii (acad. Andrei Negru).
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Din anul 1975, în cadrul Grădinii Botanice funcţionează Consiliul specializat pentru 
susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat în biologie (organizator şi preşedinte, 
acad. Alexandru Ciubotaru). În acelaşi an, prin Hotărârea Comitetului de Stat pentru 
Ştiinţă al URSS, Grădina Botanică a obţinut statutul de instituţie ştiinţifică, în cadrul 
căreia  au fost pregătiţi circa 100 doctori şi peste 20 doctori habilitaţi în diverse domenii 
ale botanicii contemporane. 

De-a lungul anilor, Grădina Botanică a fost iniţiatorul, organizatorul şi coorganizatorul 
multor simpozioane, conferinţe, congrese, întruniri. Aici au avut loc Congresul VI 
Unional al Societăţii Botaniştilor din fosta URSS (1978), un şir de conferinţe unionale 
cu genericul “Microscopia electronică şi aplicarea ei în studii botanice” (1965, 1981), 
congresele V şi IX unionale pe embriologia plantelor (1971, 1976), şase simpozioane 
cu tema “Bazele ştiinţifice ale înverzirii localităţilor rurale şi urbane (1982-1997, 2000), 
Simpozionul internaţional “Conservarea diversităţii vegetale “in situ” şi “ex situ”. Rolul 
Grădinilor Botanice” (2003-2010-2012-2014-2015).

Beneficiind de o suprafaţă de 104 ha, localizată în partea de Sud-Vest a oraşului 
Chişinău şi împărţită  aproape în părţi egale pe vâlceaua Valea Crucii, pe care cândva 
curgea un râuleţ ce-şi seca apele în arşiţa lunii lui cuptor, Grădina Botanică, reflectă o 
creaţie arhitectural peisajeră.

Strategia de dezvoltare în perspectivă a Grădinii Botanice vizează atingerea  unor 
obiective majore:

1. Alinierea la standardele internaţionale privind misiunea, structura şi 
managementul, organizarea pe compartimente care reflectă de fapt misiunea ce revine 
acestei instituţii în cadrul sistemului social:

• Compartimentul de conservare a plantelor
• Compartimentul de cercetare
• Compartimentul de educaţie ecologică şi învăţământ
În acest sens se preconizează evaluarea acestor structuri în forma în care ele există 

în momentul de faţă în Grădina Botanică, urmată de revigorarea lor organizatorică 
şi managerială cerută de scopul pentru care au fost create. Atingerea acestui obiectiv 
presupune totodată perfecţionarea şi pregătirea cadrelor ştiinţifice, care să asigure 
funcţionarea optimă a subunităţilor menţionate.

2. Perfecţionarea personalului în conformitate cu politica Europeană privind 
cercetarea ştiinţifică, conservarea şi managementul diversităţii vegetale.

3. Accesarea unor proiecte naţionale şi internaţionale orientate către evaluarea, 
protecţia şi conservarea diversităţii vegetale.

4. Asigurarea unor modalităţi adiţionale de finanţare.
Grădina Botanică ar putea desfăşura pe bază de activitate bilaterală şi informaţională 

o serie de activităţi cu unităţi de stat sau particulare din ţară sau din străinătate:
• contracte bilaterale de cercetare ştiinţifică, informaţii în domeniul adaptării şi 

aclimatizării speciilor decorative şi valoroase în alimentare şi medicină;
• contracte de amenajare a spaţiilor interioare şi/sau exterioare;
• participarea în componenţa expediţiilor botanice internaţionale;
• elaborarea şi donarea-transmiterea unor seturi de materiale didactice pentru 

învăţământul preuniversitar, precum şi folosirea expoziţiilor şi colecţiilor ca material 
didactic.
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GB este autorul propunerii de creare a două Grădini Botanice didactice şi de 
iluminare pe lângă universităţile din oraşele Bălţi şi Cahul, de creare şi protejare a 
parcurilor dendrologice din ţară, cu diferită destinaţie, în scopul asanării mediului 
ambiant şi fortificării sănătăţii populaţiei (odihnă, recreaţie, agrement, educaţie, etc.). 
Am fost şi rămânem antrenaţi în crearea parcului Arboretum (de altfel a parcului 
„Unirea”, consacrat aderării RM la Uniunea Europeană), teritoriu special unit de GB 
prin subterana Grădina Botanică – Arboretum.

Atingerea obiectivelor descrise anterior presupune elaborarea unui plan în colaborare 
cu municipiul Chişinău şi structurile de stat, reorganizarea conceptuală şi umană a 
compartimentelor din cadrul Grădinii Botanice, asigurarea accesului la informaţia de 
specialitate la nivel naţional şi internaţional şi formarea unei echipe competitive de 
specialişti în taxonomie vegetală.

În perspectiva dezvoltării Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei urmează a fi  luată o hotărâre de Guvern privitor la „Etapa a II-a a construcţiei 
GB (I) a AŞM”, se are în vedere: Intrarea centrală,  Oranjeria de Fond, Muzeul Botanic, 
Reţeaua de poduri decorative şi alei, amenajarea spaţiului acvatic, construcţia noilor 
expoziţii ştiinţifico-educative, etc. Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei asigură conservarea diversităţii biologice (o problemă stringentă care 
stă în faţa Grădinilor Botanice din Europa şi nu numai) în afara habitatelor naturale  
(„ex situ”) în zona de Centru a Republicii Moldova, însă rămân neacoperite cu activităţi 
de conservare a diversităţii biologice zona de Nord şi Sud a republicii, probleme ce 
ar putea fi rezolvate prin crearea Grădinilor Botanice amintite mai sus. La realizarea 
celor menţionate mai sus se consideră oportună crearea unei grădini botanice în Bălţi  
(zona de Nord) şi altei grădini botanice în Cahul (zona de Sud). 

Unul din rolurile esenţiale pe care trebuie să le joace grădina botanică, este 
acela de a fi centru de informare, educaţie agroecologică şi instruire în domeniul 
amenajării şi horticulturii decorative. Obiectivul principal pentru viitor este de 
a contribui la îmbogăţirea cunoştinţelor umane asupra lumii vegetale. Aceasta ar fi 
ideea principală în materie de planificare a educaţiei, care implică elaborarea unor 
programe cât mai eficace pentru dezvoltarea în continuare a construcţiei verzi şi  
capitale a Grădinilor Botanice.

Este momentul oportun să amintim, că pe parcursul creării Grădinii Botanice 
colectivul ei a avut susţinere din partea multor personalităţi ştiinţifice şi de stat: primului 
preşedinte al AŞM acad. I. Grosul, I. Bodiul, A. Corobcianul, A. Lupan, preşedintelui 
Uniunii Grădinilor Botanice, acad. N. Ţiţin, mem. cores. P. Lapin (Moscova), acad.  
A. Grodzinskii (Kiev), acad. V. Smolskii (Minsc), acad. Emil Pop (Cluj-Napoca), acad. 
C. Toma, prof. M. Mititiuc (Iaşi), prof. Andrei Marin, prof. Anca Sîrbu (Bucureţşti), 
acad. A. Spaskii, acad. A. Andrieş, acad. Gh. Duca (preşedintele Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei), acad. M. Lupaşcu, acad. T. Furdui (AŞM) ş.a.
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INSTITUTUL DE ECOLOGIE ŞI GEOGRAFIE: 
REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE 

Dediu Ion, Ursu Andrei, Nedealcov Maria, Stegărescu Vasile, Bejan Iurie, 
Bulimaga Constantin, Boboc Nicolae, Begu Adam,  Tărîţă Anatol, Sîrodoev 

Ghenadie, Bacal Petru, Cocîrţă Petru.

Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (IEG) a 
fost înfiinţat în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire 
la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării” nr. 1326 din 14 
decembrie 2005 prin contopirea Institutului Naţional de Ecologie al Ministerului 
Ecologiei şi Resurselor Naturale şi Institutului de Geografie al AŞM, astăzi aflându-se 
în subordonare dublă – Academiei de Ştiinţe şi Ministerului Mediului.

Institutul Naţional de Ecologie (INECO) a fost înfiinţat la 30 decembrie 1990 
prin hotărârea Prezidiului Parlamentului Republicii Moldova în baza: Direcţiei 
Ştiinţă, Monitoring şi Normative ecologice a Departamentului Protecţiei Mediului 
Înconjurător, Staţiunii silvice şi experimentale cu ocolul silvic experimental Hârbovăţ; 
Centrului tehnologic şi de proiectări, secţiilor ştiinţifice ale rezervaţiilor „Codru” şi 
„Iagorlâc”, Secţiei de protecţie a plantelor din Străşeni, Staţiunii pedologice din or. 
Tighina. Din anul 1992 Institutul s-a aflat în subordonare dublă: Departamentului 
de Stat pentru Protecţia Mediului Înconjurător şi Resurse Naturale, subordonat 
Parlamentului (mai târziu – Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale) şi Academiei  
de Ştiinţe a Moldovei.

Aşadar, INECO a fost fondat ca instituţie nouă, specializată în domeniul 
ecologiei, însă nicidecum pe loc gol. Vom menţiona că istoria cercetărilor 
ştiinţifice ale naturii Moldovei cuprinde cel puţin 2000 de ani, începând cu Herodot  
(484-420 î.Hr.), Strabon (63-16 î.Hr.), Dioscorides Padanios Anazarbeus (anii 70 
d.Hr.), Gr. Ureche (1590-1647), M. Costin (1633-1691), I. Neculce (1672-1745),  
D. Cantemir (1673-1723), etc. 

A fost o perioadă fructuoasă de cercetări pe tot parcursul secolelor XIX – XX. 
Vom aminti doar lucrările naturaliştilor care au vizitat episodic Basarabia, precum şi a 
celor care au activat în cadrul Muzeului de Istorie Naturală din Chişinău, creat în 1889, 
Societăţii Naturaliştilor şi Amatorilor Ştiinţelor Naturale, înfiinţată în 1904. Aici vom 
menţiona că primele încercări de a studia fertilitatea solului şi nutriţia plantelor din 
punct de vedere al concepţiei minimului ecologic a lui Iu. fon Liebig (1840), precursorul 
ecologiei lui E. Haeckel (1866), au fost efectuate la noi de agrochimistul Prof. Dr. H. 
Vasiliu, şeful Catedrei de chimie generală şi a solului pe lângă Facultatea de ştiinţe 
agricole din Chişinău a Universităţii din Iaşi, care a funcţionat în perioada interbelică. 

În perioada sovietică au fost efectuate importante cercetări în domeniul 
hidrobiologiei (ecologiei acvatice) de către şcoala ştiinţifică a acad. M.F. Iaroşenko, 
din care a făcut parte şi unul dintre autorii acestei lucrări (Ion Dediu). Nu vom trece 
nici peste studiul vegetaţiei, complexelor faunistice şi a., efectuat de colaboratorii 
Grădinii Botanice, Institutului de Zoologie al AŞM I. Ganea, Ia. Prinţ, Iu. Averin, G. 
Uspenschi, R. Şumilo, M. Lozan ş. a., Universităţii de Stat din Chişinău A. Grimalschi, 
V. Cepurnov, M. Burnaşev, V. Dolghii, Ia. Dmitriev, A. Poddubnîi, M. Lozan, I. Dediu,  
I. Melian, I. Toderaş, ş.a. 
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Din primul an de existenţă, colectivul INECO 
(director – fondator fiind, prof. univ., Preşedintele 
Departamentului de Stat pentru Protecţia Mediului 
Înconjurător şi Resurse Naturale (1990-1994) Ion 
Dediu) şi-a pus ca scop studiul complex al ecosistemelor 
naturale şi antropizate, ca obiecte centrale de cercetări 
ale ecologiei ca ştiinţă. Investigaţiile au demarat la 
începutul a. 1991, în cadrul Comenzii de Stat privind 
cercetările ştiinţifice fundamentale şi prioritare, finanţate 
din bugetul naţional, INECO fiind desemnat în calitate de 
coordonator general al direcţiei principale: „Elaborarea 
bazelor ştiinţifice de restabilire şi protecţie a mediului 
înconjurător, crearea monitoringului ecologic şi a băncii 
de date pentru informaţia ecologică”, cu durata de 
cercetare 1991-1995. Chiar de la început, Institutul, ca 
autoritatea centrală de cercetări ecologice şi ordonator 
de finanţe, a creat un colectiv interdepartamental 
impunător de cercetători – colaboratori ai diferitor 
instituţii de cercetare-dezvoltare din AŞM, universităţi 
şi institute din R. Moldova. Obiectivele finale ale 
cercetărilor s-au axat pe evaluarea stării componentelor 
naturale ale ecosistemelor din ţară (aerul, apa, solul, 
subsolul, vegetaţia, zoocenozele, pădurile, ariile protejate de stat, starea igienico-
sanitară a mediului etc.).

Pentru efectuarea acestor cercetări, a fost aplicată metodologia sistemică, unica 
corespunzătoare sarcinilor puse în faţa INECO, deoarece ecosistemele naturale 
şi antropizate sunt mult prea complexe, ca să fie studiate în maniera autecologică  
de până atunci.

Implementarea metodologiei sistemice (ecosistemice) a fost posibilă numai 
datorită faptului că, în cercetări a fost antrenat un colectiv de buni specialişti din toate 
domeniile respective, cu o experienţă ştiinţifică pe măsura cerinţelor la zi a ecologiei, 

protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor 
naturale. Acest colectiv a acceptat şi implementat 
această metodologie, care a fost asigurată cu metodele 
adecvate, aparataj, instalaţii şi logistică existente la 
moment. Aşa că o astfel de organizare a ştiinţei nu a 
putut da decât rezultatele scontate. 

Rezultatele primilor 5 ani de cercetare ale INECO, 
în colaborare cu partenerii săi din alte instituţii din ţară 
şi străinătate (România, Ucraina, Rusia, Ungaria etc.) 
nu s-au lăsat mult aşteptate. Aici vom menţiona numai 
câteva realizări principale, poate cele mai importante 
până în prezent: 1. Programul Naţional Strategic şi  
Planul de Acţiuni pentru Protecţia Mediului 
Republicii Moldova până în 2020 (cu susţinerea 

Directorul Institutului 
Naţional de Ecologie 
(1990-2001); director 
onorific viager IEG (2001- 
prezent), membru cor.  
AŞM Ion Dediu
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Băncii Mondiale), aprobat prin Decret prezidenţial (M. Snegur) şi apreciat înalt de 
Conferinţa Paneuropeană a Miniştrilor Mediului de la Sofia, Bulgaria (1995); 2. 
Planul Naţional de Protecţie a Mediului Republicii Moldova (1995-1998), aprobat de 
Guvern şi Banca Mondială; 3. Strategia Conservării Diversităţii Biologice şi Peisajere 
a Republicii Moldova (1996, prima versiune), aprobată de Departamentul Protecţia 
Mediului Înconjurător. Totodată, INECO, împreună cu colegii din alte instituţii  
(Grădina Botanică, Institutul de Zoologie, Universitatea de Stat) a pus bazele Cărţii 
Roşii, ed. II. În afară de aceasta, cercetătorii Institutului au început (la iniţiativa noastră), 
în colaborare cu instituţiile cointeresate din ţară, elaborarea strategiilor şi planurilor 
de acţiuni încă în 4 domenii, nu mai puţin importante: 1. strategia naţională privind 
educaţia ecologică; 2. studiul fenomenului, prognozarea şi combaterea consecinţelor 
calamităţilor (hazardelor) naturale şi tehnogene; 3. studiul schimbărilor climatice în 
contextul fenomenului deşertificării terenurilor din RM; 4. studiul fenomenului global 
privind distrugerea (epuizarea) stratului de ozon. Aceste probleme rămân şi astăzi în 
centrul atenţiei Autorităţii Centrale de Mediu (ACM) şi a Institutului de Ecologie şi 
Geografie (IEG). Aici este oportun să menţionăm că şi aceste probleme sunt abordate 
sistemic, prognostic şi din punct de vedere al strategiei transfrontaliere. 

O altă problemă extrem de actuală, din punct de vedere al colaborării ştiinţifice 
internaţionale (regionale), prezintă studiul complex al mediului înconjurător şi al 
resurselor naturale din bazinul Dunării. ACM împreună cu INECO chiar din 1991 s-au 
încadrat în acest mare proiect, cercetările în cadrul căruia continuă până în prezent.

Din punct de vedere aplicativ, pe noi permanent ne-au interesat aspectele practice 
ale legislaţiei, standardelor şi normativelor de mediu, iniţiind crearea Comitetelor 
Naţionale de Standardizare în toate domeniile de mediu. În aceste Comitete colaboratorii 
Institutului joacă rolul principal. Astfel INECO şi astăzi IEG au contribuit esenţial la 
armonizarea legislaţiei de mediu a R. Moldova la cea europeană şi mondială în contextul 
aderării ţării noastre la Uniunea Europeană. 

Din 1996, spre regret, Comanda de Stat privind cercetările ştiinţifice în domeniul 
ecologiei în marea lor majoritate s-au concentrat exclusiv în INECO. Ceilalţi parteneri 
s-au retras până în prezent în instituţiile lor, situaţia rămânând regretabilă. Pe de 
altă parte, vom menţiona pozitiv faptul, că în situaţia creată cercetările colectivului 
nostru au devenit mai concentrate asupra problemelor prioritare de cercetare, în 
cadrul problemei: „Elaborarea bazelor ştiinţifice ale conservării şi folosirii raţionale 
a resurselor ecosistemelor naturale şi antropizate în vederea dezvoltării durabile şi 
creării unui sistem integrat de securitate ecologică” (1996-2000). De fapt, această 
direcţie principală de cercetare rămâne promovată prioritar până în prezent de  
către institutul nostru. 

Ca bază pentru formularea scopurilor şi obiectivelor cercetărilor în cadrul acestei 
probleme, au servit cele trei documente fundamentale adoptate de istorica Conferinţă 
ONU „Mediu şi Dezvoltare” de la Rio de Janeiro (1992): Agenda 21, Convenţia 
privind Conservarea Biodiversităţii, Convenţia privind Schimbările Climatice (toate 
semnate, având mandatul oficial, de către academicianul Ion Dediu, Preşedintele 
Departamentului de Stat pentru Protecţia Mediului Înconjurător şi Resurse Naturale). 
Toate laboratoarele Institutului şi-au desfăşurat cercetările în contextul acestor 
convenţii, respectând, bineînţeles, principiul continuităţii cercetărilor precedente şi 
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a metodologiei abordării sistemice. În rezultatul 
muncii ştiinţifice din primii 5 ani de existenţă a 
INECO, colectivul de cercetători a reuşit să evalueze 
starea de facto nu numai a componentei abiotice 
a ecosistemelor naturale/antropizate, dar şi să 
evidenţieze structura biotică şi starea ecosistemelor 
naturale specifice, în special ale ariilor protejate. 
S-a mai stabilit că calitatea componentelor acestor 
ecosisteme continuă să fie determinată atât de factorii 
antropici locali (restructurarea terenurilor agricole, 
micşorarea considerabilă a presiunii chimicalelor, 
dar şi continuarea distrugerii fâşiilor forestiere 
de protecţie, ignorarea totală a legii cu privire la 
zonele şi fâşiile de protecţie ale râurilor şi bazinelor 
de apă, haosul în amplasarea deşeurilor, tăierile 
rase în rezervaţiile ştiinţifice etc.), cât şi de factorii 
transfrontalieri (poluarea atmosferei, a apei râurilor 
Nistru şi Prut, lipsa unei strategii coerente privind 
colaborarea ştiinţifică şi managerială internaţională 
în acest domeniu etc.).

Dintre realizările obţinute în urma implementării rezultatelor cercetărilor din 
perioada anilor 1996-2000 (efectuate în colaborare şi cu colegii din alte organizaţii), 
vom menţiona următoarele: editarea Cărţii Roşii, Ed. II (2001), aprobată de Ministerul 
Mediului; Strategia Naţională şi Planul de Acţiune în domeniul Conservării Diversităţii 
Biologice (2002), aprobată de Parlamentul şi Guvernul ţării; Planul Strategic de Acţiuni 

pentru bazinul fluviului Dunărea (1995-2005), revizuit 
în 1999 (Viena, Austria); Programul de reducere a 
poluării Dunării, editat la Viena, Austria, în 5 volume 
(1998); Evaluarea managementului şi planului de acţiuni 
pentru mediul fluviului Dunărea (în 6 volume, Viena, 
Austria); Managementul balanţei nutrienţilor în bazinul 
Dunării, aprobat, ca şi cele 3 documente precedente, 
de Secretariatul Internaţional al Programului dunărean 
pentru mediul înconjurător (Viena, Austria); Sistemul 
Informaţional de Alarmă pentru situaţiile de accidente 
ecologice, aprobat de acelaşi Secretariat Internaţional 
şi ACM a RM (1999); Concepţia, Structura, Principiile 
de Organizare, Indicii Standard ai Monitoringului 
Ecologic Integrat al RM, aprobată de Ministerul 
Mediului (10.11.1998); Regulamentul privind auditul 

ecologic al întreprinderilor, aprobat de Ministerul Mediului (08.04.1998); Regulamentul 
privind evaluarea impactului întreprinderilor privatizate asupra mediului înconjurător 
(08.04.1998); Concepţia, principiile şi sistemul de informatizare în domeniul protecţiei 
mediului, aprobată de ACM (1996); Concepţia Naţională şi Planul de acţiuni pentru 
agricultura ecologică (organică, biologică) (1999), aprobată de Parlament şi Guvern; 

Semnarea oficială de către 
dl. Ion Dediu a Convenţiei pentru 
Conservarea Biodiversităţii,  
Rio de Janeiro, 5 iunie 1992
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Planul naţional de acţiune pentru combaterea schimbărilor climatice, aprobat de ACM; 
Strategia instruirii şi educaţiei ecologice în RM, aprobată de ACM; Strategia şi Planul 
de acţiuni pentru protecţia şi managementul mediului şi a resurselor naturale ale r. 
Prut (2001), aprobat de TACIS şi ACM; Strategia şi planul de acţiuni pentru protecţia 
mediului municipiului Chişinău, aprobat de Prefectura mun. Chişinău (2001) ş.a.

Următoarea etapă a cercetărilor ştiinţifice ale INECO în cadrul Comenzii de Stat 
se referă la perioada 2001-2005, când colectivele laboratoarelor şi-au consolidat 
eforturile asupra unor probleme fundamentale şi aplicative (inspirate de starea extrem 
de alarmantă a mediului înconjurător şi a resurselor naturale), cum sunt: elaborarea 
modalităţilor de conservare a biodiversităţii şi productivitatea ecosistemelor naturale; 
elaborarea criteriilor biologice de conservare şi ameliorare a solului cu productivitate 
redusă; evaluarea impactului principalelor sectoare ale economiei naţionale asupra 
stării atmosferei şi elaborarea programelor de protecţie; evaluarea stării ecologice a 
resurselor acvatice; elaborarea bazelor ştiinţifice pentru managementul deşeurilor în 
vederea valorificării lor şi reducerii impactului acestora asupra mediului; elaborarea 
bazelor ştiinţifice ale managementului ecologic; evaluarea complexă a stării radiologice 
în sistemul „sol-plantă” în RM şi elaborarea metodelor şi tehnologiilor de diminuare 
a acumulării radionuclizilor în agrocenoze; perfecţionarea criteriilor şi indicilor 
de monitoring ecologic în vederea armonizării lor cu cerinţele standard europene şi 
internaţionale; elaborarea bazei ştiinţifice de modernizare şi completare a legislaţiei 
şi actelor normativ-metodice a Republicii Moldova în domeniul protecţiei mediului şi 
ecologiei în cadrul concepţiei de dezvoltare durabilă etc. O noutate importantă pentru 
INECO a constituit-o cercetările (2002-2005) în domeniul ecobioindicaţiei şi elaborării 
paşapoartelor ecologice ale ariilor protejate actuale şi prognozate. Din 2004, au demarat 
cercetările în cadrul temei: Starea ecosistemelor naturale reprezentative: argumentarea 
ştiinţifică a regimului lor de protecţie şi de extindere a ariilor naturale protejate. 

Evaluând realizările de activitate a INECO (până la comasarea din 2005 cu Institutul 
de Geografie), vom menţiona în primul rând o amplasare mai eficientă în cercetări a 
resurselor umane, dotarea tehnică a devenit mai calitativă; un accent deosebit s-a pus 
pe întinerirea colectivului; pregătirea cadrelor de înaltă calificare; a fost îmbogăţită şi 
reamenajată Biblioteca ştiinţifică; Rapoartele Naţionale anuale despre Starea Mediului 
au devenit mai interesante şi mai cuprinzătoare. În afară de revista „Mediul Înconjurător”, 
pe care INECO o editează deja de 15 ani împreună cu Institutul Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Mediu (ICIM) al României, de 4 ani noi edităm, împreună cu ACM, 
revista „Mediul Ambiant”. Printre realizările aplicative importante, vom menţiona 
elaborarea, publicarea şi aprobarea de către Ministerul mediului a instrucţiunilor 
privind compensarea prejudiciilor provocate de către factorii antropici componenţilor 
principali ai mediului (apelor, aerului, solurilor, subsolului, biodiversităţii etc.). 
Merită să fie menţionată încă o realizare metodologică şi aplicativă: implementarea în 
cercetările ecologice a principiilor SIG (Sistemul Informaţional Geografic), precum şi 
(pentru prima dată în RM) elaborarea proiectului Concepţiei SIG ecologic. 

Rezultatele cercetărilor au fost apreciate la justa lor valoare de către comunitatea 
ştiinţifică naţională şi internaţională. Totodată însă, vom menţiona că aceste realizări, 
care în majoritatea lor absolută poartă un caracter nu numai fundamental, dar şi aplicativ, 
continuă să se implementeze în practică foarte încet. 
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Cercetările geografice în cadrul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei au fost iniţiate în anul 1946, 
când s-a creat Secţia de Economie şi Geografie a 
Bazei (Filialei) Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe 
a URSS, reorganizată în anul 1960 în Secţia de 
Geografie şi Cartografie a Institutului de Economie. 
Crearea în 1965 a Secţiei de Geografie cu statut de 
(subdiviziune) organizaţie ştiinţifică de sine stătătoare 
a stimulat aprofundarea şi extinderea cercetărilor 
geografice (m. cor. AŞ RSSM M.M. Radul). 

Până în anul 1979 Secţia de Geografie a activat 
în componenţa Secţiei de Ştiinţe Fizico-Tehnice 
şi Matematice, iar din aprilie a aceluiaşi an, a fost 
transferată în Secţia de Ştiinţe Biologice şi Chimice.

Problema fundamentală pe care geografii urmau 
s-o abordeze în activitatea sa de cercetare ţinea de 
efectuarea investigaţiilor geografice complexe şi 
elaborarea bazelor ştiinţifice ale utilizării raţionale a 
resurselor naturale, ameliorarea mediului ambiant în condiţiile valorificării intensive a 
potenţialului natural. Pentru rezolvarea eficientă a problemei se impunea inventarierea 
detaliată a resurselor naturale, precum şi a condiţiilor funcţionării lor, evidenţierea 
formelor de utilizare a resurselor naturale, evaluarea consecinţelor interacţiunii 
„societate-natură”.

În domeniul geografiei fizice se efectuează cercetări geomorfologice, climatice, 
hidrologice, precum şi cele ce ţin de geografia solului, biogeografie şi geografia 
peisajului (landşaftelor).

Vaste cercetări geomorfologice s-au desfăşurat în legătură cu valorificarea intensă a 
terenurilor accidentate, proiectarea şi construirea drumurilor auto şi a liniilor electrice de 
înaltă tensiune, precum şi a altor obiecte inginereşti, explorarea şi evaluarea resurselor 
subsolului. Au fost elaborate diferite scheme de raionare geomorfologică a teritoriului 
Republicii Moldova. Studiului au fost supuse aspectele endogene şi exogene ale 
procesului de modificare a reliefului, evidenţiate legităţile de formare a structurilor 
geomorfologice, efectuată tipizarea lor genetică şi morfologică. Rezultate importante 
au fost obţinute în studierea principalelor procese geomorfologice exogene – eroziunii 
şi alunecărilor de teren – şi interacţiunea lor. În rezultatul cercetărilor efectuate au fost 
stabilite legităţile dezvoltării procesului de alunecare şi elaborate măsurile de prevenire 
şi combatere a lor. Au fost expuse aspectele de evaluare a condiţiilor de amplasare, 
construire şi exploatare a obiectelor inginereşti, cu precădere ale celor liniare.

Cercetările climatice au fost orientate spre studierea resurselor climatice şi 
agroclimatice în scopul evidenţierii specificului repartiţiei lor în timp şi spaţiu, evaluării 
fenomenelor climatice de risc pe teritoriul republicii. În această perioadă de timp, are 
loc organizarea observaţiilor microclimatice, unicele în tot spaţiul ex-sovietic, unice, 
prin faptul, că acestea au servit ca model de cercetare şi pentru unele ţări din Europa, 
cum ar fi Polonia şi Germania. Observaţiile microclimatice organizate pe teritoriul 
Republicii Moldova au servit ca puncte de reper în descifrarea imaginilor obţinute prin 

Şeful Secţiei de geografie 
a AŞ RSSM (1965-1971), 
membru cor. M.M. Radul
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teledetecţie, privind starea ecologică a semănăturilor agricole, iar din echipa care lua 
parte la acest experiment făceau parte savanţi străini, inclusiv şi câţiva din domeniul 
cosmonauticii. Astfel, coeficienţii de recalculare a parametrilor climatici obţinuţi pentru 
diferite forme de relief au fost decisivi în estimarea gradului de veridicitate a modelelor 
cartografice elaborate ulterior prin intermediul tehnicilor de calcul. 

Cercetările hidrologice au fost direcţionate pe studierea apelor de suprafaţă, 
determinarea caracterului şi a intensităţii declanşării proceselor şi fenomenelor 
hidrologice de risc în scopul elaborării măsurilor eficiente de combatere a inundaţiilor 
catastrofale, utilizarea raţională a resurselor de apă. Arealul preocupărilor ştiinţifice 
în domeniul hidrologiei a cuprins, de asemenea, studiul regimului ploilor torenţiale, 
influenţa acestora asupra regimului hidrologic al râurilor, colmatarea lacurilor de 
acumulare şi a iazurilor, formarea scurgerii de pantă, etc.

Cercetările pedologo-geografice iniţial au fost efectuate în comun cu specialiştii 
Institutului de Pedologie şi Agrochimie. Cercetările realizate de către acad. N. Dimo 
au permis stabilirea diversităţii şi repartiţiei teritoriale a tipurilor şi subtipurilor de 
soluri. În baza rezultatelor studiului în domeniul geografiei solului au fost elaborate 
hărţi pedologice, inclusiv harta pedologică a Republicii Moldova la scara 1:750000. 
A fost efectuată cartografierea şi raionarea pedologică a teritoriului republicii, bazate 
pe evaluarea complexă a condiţiilor naturale, bilanţului suprafeţelor solurilor şi 
corelaţiei între bunurile agricole, precum şi cartografierea cernoziomurilor Moldovei. 
S-au elaborat hărţile geochimice care reflectă conţinutul microelementelor din sol. La 
categoria realizărilor importante se atribuie microraionarea pedologico-geografică a 
Moldovei (A. Ursu, 1973), fiind evidenţiate 80 de microraioane, care necesită abordări 
diferenţiate în utilizarea lor agricolă. S-a cercetat învelişul de sol în vederea amplasării 
plantaţiilor multianuale; a fost evidenţiată structura suprafeţelor de sol; a fost efectuată 
evaluarea comparativă a principalelor proprietăţi agronomice ale solului, precum şi a 
influenţei eroziunii şi alunecărilor de teren asupra stabilităţii învelişului de sol.

În aceiaşi perioadă de timp s-au desfăşurat ample cercetări în domeniul 
landşaftologiei. Primele scheme de regionare peisagistică a teritoriului Republicii 
Moldova apar la mijlocul secolului al XX-lea. În paralel cu aceasta, s-au iniţiat cercetări 
detaliate a structurii morfologice a landşafturilor. În consecinţă, în anii’70, a fost 
elaborată metodica de cartografiere a tipurilor de terenuri pe principii landşaftice: fiind 
evidenţiată periodicitatea anomaliilor în repartiţia spaţio-temporală a precipitaţiilor 
şi temperaturilor precum şi influenţa acestora asupra formării landşafturilor. Au fost 
elaborate îndrumări metodice pentru utilizarea structurii morfologice a landşafturilor 
în elaborarea proiectelor de organizare a teritoriului.

În anii 70-80 ai secolului XX i-au amploare cercetările privind studierea 
schimbărilor ecologice care au avut loc în mediul natural al Republicii Moldovei sub 
influenţa activităţii economice; au fost formulate problemele teoretice şi metodice de 
evaluare a acestei activităţi în condiţiile concentrării şi specializării producerii agricole. 
În lucrarea colectivă „Прогноз возможных изменений в природной среде под 
влиянием хозяйственной деятельности на территории Молдавской ССР”, Этап 
второй «Неблагоприятные экологические ситуации, пути их предупреждения 
и устранения» (1986), sunt evidenţiate problemele ecologice cu care se confruntă 
republica şi cauzele apariţiei acestora; evaluată influenţa factorilor antropogeni 
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asupra sănătăţii populaţiei şi formulate recomandări privind prevenirea şi lichidarea 
consecinţelor ecologice nefavorabile şi principiile de organizare a monitoringului 
mediului înconjurător.

În domeniul geografiei economice au fost realizate o serie de lucrări ce ţin de 
regionarea economico-geografică a teritoriului Moldovei, de amplasare a forţelor 
de producţie şi utilizarea raţională a resurselor naturale. Paralel cu efectuarea 
cercetărilor teoretice şi economico-geografice complexe pe raioane, au fost abordate 
probleme cu privire la amplasarea teritorială a unor ramuri ale industriei, trăsăturile 
caracteristice ale aşezărilor rurale, geografia consumului populaţiei din republică 
şi a deservirii populaţiei rurale, specificul proceselor de migraţie internă şi externă, 
dezvoltarea transportului, relaţiilor economico-comerciale ale Moldovei în cadrul  
fostei URSS şi pe plan mondial.

O atenţie sporită se acordă cartografierii resurselor naturale şi elaborării hărţilor 
tematice: geomorfologice, climatice, pedologice, botanice, a landşafturilor, economico-
geografice, etc. Au fost alcătuite şi editate un set de atlase (Атлас Украинской ССР и 
Молдавской ССР, 1962, Атлас Молдавской ССР, 1978, 
Атлас Молдавской ССР, 1990), precum şi diverse hărţi 
tematice: harta geologică, harta solurilor, harta depozitelor 
cuaternare, harta politico-administrativă. Pentru elaborarea 
şi pregătirea pentru editare a „Атлас Молдавской ССР 
(1978)”, colaboratorii Secţiei de Geografie V. Proca, A. 
Levadniuc şi M. Mucilo au fost menţionaţi cu Premiul 
de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi 
tehnicii. În cele 300 de hărţi erau reflectate condiţiile 
şi resursele naturale, repartizarea şi caracterizarea lor 
cantitativă şi calitativă; resursele forţelor de muncă şi 

procesele migratorii; 
repartizarea ramurilor 
economiei naţionale; instituţiilor de cultură. S-au 
efectuat cercetări cartografice privind elaborarea 
pronosticului eventualelor schimbări ale mediului 
natural sub influenţa activităţii economice. Direcţia 
prioritară în activitatea de cartografiere era asigurarea 
instituţiilor de învăţământ cu materiale didactice 
cartografice. 

În anul 1992 pe baza Secţiei de Geografie a AŞM 
a fost fondat Institutul de Geografie al AŞM (acad. 
T. Constantinov). În cadrul Institutului funcţionau 
5 laboratoare (Geomorfologie dinamică, Geografie 
şi evoluţia solurilor, Landşaftologie, Geoecologie 
regională, Climatologie cu grupul de geoinformatică) 
cu 71 angajaţi, inclusiv cercetători ştiinţifici 22, din 
ei academicieni – 2, doctori habilitaţi – 2, doctori în 
ştiinţă – 15, cercetători fără grad ştiinţific – 3. 

Directorul Institutului de 
Geografie AŞM (1992-2005), 
Institutului de Ecologie şi 
Geografie (2006-2010) acad. 
T. Constantinov
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Sarcina de bază formulată în statutul noului institut s-a referit la organizarea şi 
efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative pentru evidenţierea 
modificărilor intervenite în complexele teritoriale naturale, a mecanismului funcţionării 
lor, estimarea stării componentelor de mediu, protecţiei şi folosirii raţionale a 
potenţialului natural.

Volumul impunător a informaţiei acumulate a determinat necesitatea elaborării noilor 
metode de prelucrare şi analiză a bazelor de date, care ar fi contribuit la soluţionarea 
operativă a problemelor de importanţă practică şi de organizare a terenului.

Astfel, apare necesitatea implementării Sistemelor Informaţionale Geografice 
(SIG), care oferă posibilitatea de acumulare, stocare, prelucrare, completare, păstrare 
a unui volum mare de informaţie. Anul 1993 semnifică începutul unei colaborări 
fructuoase a geografilor de pe ambele maluri ale Prutului. Cu participarea directă a 
doamnei academician Tatiana Constantinov şi a profesorului universitar Ioan Donisă 
de la Universitatea “Al.I.Cuza” din Iaşi, România, a fost pusă baza utilizării Sistemelor 
Informaţionale Geografice (SIG). Începând cu anul 1993, Institutul de Geografie 
devine coorganizator al Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Sisteme Informaţionale 
Geografice”. Acest eveniment a însemnat începutul elaborării unei noi metodologii în 
geografie, şi anume, cea geoinformaţională. 

Rezultatele cercetărilor obţinute în baza acestui instrument de cercetare anual sunt 
raportate în cadrul simpozioanelor internaţionale desfăşurate cu regularitate atât în 
România, cât şi în Republica Moldova. Majoritatea lucrărilor prezentate la Simpozion 
au fost reflectate în 23 volume, editate în cadrul Analelor ştiinţifice ale Universităţii 
„Al. I. Cuza” din Iaşi, secţia Geografie şi în 4 volume intitulate„ Geographia technica”, 
publicate sub egida „Cluj University Press”. 

Întocmirea SIG-lui Regional prevedea şi prevede şi astăzi, crearea continuă a 
bazelor informaţionale de date privind: potenţialul natural al teritoriului Republicii 
Moldova per ansamblu şi a unităţilor naturale (landşafturi) şi administrative (comune, 
raioane) separat. Studiul morfologic al landşafturilor, restituirea câmpurilor climatice, 
estimarea stării geoecologice a terenurilor, etc; elaborarea metodelor de expertiză a 
datelor, de evidenţiere a tendinţelor de modificare a componentelor mediului, de 
modelare spaţială a fenomenelor şi proceselor naturale, întocmirea hărţilor, atlaselor 
(format electronic) – aceasta a fost şi rămâne a fi misiunea Sistemelor Informaţionale 
Geografice – instrument modern în cercetările geografice şi ecologice. 

În domeniul cercetărilor cu caracter aplicativ, au fost create bazele de date 
ale subsistemelor Geomorfologie, Climă, Soluri, Landşafturi, Impact antropic, 
Calamităţi naturale, Resurse de apă; a fost alcătuit modelul numeric al altitudinilor 
teritoriului republicii, la scara 1:200 000; a fost elaborată metodologia cartografierii 
potenţialului topoclimatic; în comun cu Institutul pentru Pomicultură a fost evaluat 
regimul termic din perioada rece a anului şi anume din punctul de vedere a iernării  
culturilor sâmburoase termofile.

Principalele rezultate obţinute de Institutul de Geografie până la comasare sunt: 
harta proceselor geomorfologice actuale cu delimitarea elementelor de relief (1:200 
000), evidenţierea legităţilor dezvoltării şi particularităţilor localizării proceselor de 
alunecare, eroziune, carstice, de curgere de noroi, surpare etc; metodica evaluării 
complexe a influenţei proceselor geomorfologice exogene asupra stării landşafturilor 
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republicii şi tipizarea lor ecologo-geomorfologică; 
modificările sezoniere ale indicilor climatici; 
elaborarea registrului iernilor şi a secetelor după 
gradul de intensitate; evidenţierea ponderii factorilor 
fizico-geografici regionali în formarea câmpurilor 
climatice; gradul de stabilitate privind transformarea 
tehnogenă a solurilor pe terenurile agricole, 
însoţită de modificarea profilului natural al solului, 
diminuarea capacităţilor productive, stabilităţii 
antierozionale şi de intensificare a altor procese de 
degradare a solurilor; particularităţile potenţialului 
landşafturilor de stepă din nordul republicii şi 
structura actuală a lor. Estimarea rolului factorilor 
naturali zonali, azonali şi antropici în formarea 
regimului de scurgere de suprafaţă şi subterană şi 
a gradului stabilităţii geoecologice din bazinul r. 
Prut; factorii responsabili de formarea potenţialului 
şi modificarea structurii landşafturilor, formele 
de utilizare a lor; specificul indicilor demografici în perioada de tranziţie; geografia 
surselor de poluare a mediului ambiant; tipizarea teritoriului republicii după tipul de 
utilizare; setul de hărţi ce ţin de evidenţierea şi evaluarea situaţiilor geoecologice din 
republică.

În cadrul Institutului de Geografie, activează două şcoli ştiinţifice. Şcoala 
academicianului Andrei Ursu, care efectuează investigaţii în domeniul biogeografiei 
şi evoluţiei solurilor. O atenţie deosebită în acest domeniu este acordată studiului 
transformării tehnogenetice a solurilor şi consecinţelor ei; elaborării noilor clasificări 
a solurilor de pe teritoriul Republicii Moldova bazate pe principiile pedologiei 
contemporane, corelării unităţilor ei de bază cu unităţile respective ale clasificării 
precedente, ale sistemului românesc de clasificare a solurilor şi ale Legendei 
FAO/UNESCO; actualizării sistemului de unităţi taxonomice ale regionării  
pedogeografice a republicii.    

Şcoala academicianului Tatiana Constantinov a fost şi rămâne a fi preocupată de 
problemele privind evaluarea resurselor climatice şi agroclimatice pe terenuri cu relief 
neomogen, utilizând pe larg tehnologiile informaţionale. Astfel, au fost concentrate 
eforturile asupra creării sistemului informaţional „Clima”, bază pentru elaborarea 
hărţilor ce reflectă resursele climatice şi agroclimatice, inclusiv şi a hărţilor digitale, 
care reflectă diversitatea topoclimatică a landşafturilor republicii.

Institutul de Geografie menţine strânse relaţii de colaborare cu mai multe instituţii 
academice şi de profil, universităţi, inclusiv are acorduri de colaborare bilaterală cu 
Institutul de Geografie al Academiei Române, Institutul de Geografie şi Organizare 
a Teritoriului al Academiei de Ştiinţe din Polonia, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi 
(România), Institutul de Fizică a Terrei al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, etc. 

Rezultatele obţinute de Institut completează şi aprofundează cunoştinţele despre 
mediul geografic al Republicii Moldova, diferenţierea lui temporală şi spaţială, despre 
starea actuală şi legităţile de modificare a componentelor landşafturilor sub acţiunea 

Şeful Laboratorului geografia 
solurilor (1992-2010), acad. 
 A. ursu
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factorilor naturali şi antropici. Aceste rezultate servesc drept bază ştiinţifică pentru 
luarea deciziilor oficiale (naţionale) privind protecţia mediului ambiant, folosirea 
raţională a resurselor naturale, organizarea optimă a teritoriului, planificarea măsurilor 
pentru ameliorarea situaţiei geoecologice.

Aportul principal în dezvoltarea Institutului de Geografie îi aparţine membrului 
corespondent M. M. Radul, dr. în geografie V. Proca, dr. hab. A. Levadniuc, 
academicienilor Tatiana Constantinov şi A. Ursu, iar a Institutului Naţional de Ecologie 
– membrului corespondent I. Dediu, care a fost şi fondatorul lui.

Şeful Secţiei de geografie (1971-
1982), dr. în geografie V. Proca

Şeful-interimar al Secţiei de 
geografie, dr. în geografie A. Levadniuc

Misiunea Institutului unit de Ecologie şi Geografie (IEG) constă în organizarea şi 
efectuarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicate privind evoluţia, structura, 
funcţionarea sistemelor ecologice şi geografice şi componentelor de bază ale acestora, 
modificarea lor sub acţiunea factorilor biotici, abiotici şi antropici, în vederea protecţiei 
mediului ambiant, folosirii raţionale a resurselor naturale, evaluării impactului antropic 
precum şi asigurarea securităţii ecologice, dezvoltării durabile a economiei ţării, 
pregătirea cadrelor de înaltă calificare prin doctorat şi postdoctorat la specialităţile: 
ecologie, protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale, 
meteorologie, climatologie şi agrometeorologie, radioecologie, ecoturism.

Conform Statutului, direcţiile principale de cercetare ale Institutului de Ecologie şi 
Geografie sunt: 

Dinamica şi evoluţia geo- şi ecosistemelor naturale şi antropizate în context - 
local, regional şi transfrontalier; 
Elaborarea sistemului geoinformaţional de mediu şi de resurse naturale;- 
Monitoringul integrat de mediu şi reconstrucţia ecologică.- 

Obiectivele generale:
Studiul dinamicii şi evidenţierea tendinţelor de modificare a componentelor • 
geo- şi ecosistemelor sub influenţa factorilor naturali şi antropici;
Evaluarea factorilor ce condiţionează apariţia situaţiilor geoecologice • 
nefavorabile;
Optimizarea structurii geosistemelor în scopul asigurării funcţionării  • 
stabile a lor;
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Elaborarea Sistemului Geoinformaţional de mediu şi de resurse naturale;• 
Crearea bazei informaţionale pentru monitoringul integrat;• 
Pregătirea cadrelor de înaltă calificare • 

În cadrul IEG în prezent activează 146 persoane, dintre care 87 în funcţii de cercetători 
ştiinţifici, inclusiv 7 doctori habilitaţi şi 32 de doctori în ştiinţe. Printre colaboratorii 
institutului se numără 1 membru titular al AŞM şi 1 membru corespondent al AŞM, 
inclusiv 2 membri de onoare (A. Ursu şi I. Dediu) ai Academiei de Ştiinţe agricole 
şi silvice „Gheorghe Ionescu – Şişeşti” din România, 1 membru titular (I. Dediu) al 
Academiei oamenilor de ştiinţă din România. De menţionat, că 37% din numărul total 
al angajaţilor îl constituie tinerii sub 35 ani.

Pe parcursul existenţei sale IEG a reuşit în mare măsură să-şi realizeze obiectivele 
stipulate în Statut şi în proiectele de cercetare. De exemplu, au fost efectuate studii 
în baza proiectelor instituţionale, din Programele de Stat, de Transfer Tehnologic şi 
activităţi conexe cercetării. A fost elaborat şi implementat Sistemul Informaţional 
Geografic în cercetarea mediului înconjurător; editate anual, 1993-2015 (în colaborare 
cu Universitatea ”Al.I.Cuza” din Iaşi, România) lucrările Simpozionului Ştiinţific 
Internaţional „Sisteme Informaţionale Geografice”. 

Având subordonare dublă, Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Autorităţii Centrale 
de Mediu (ACM), Institutul permanent efectuează activităţi la solicitarea Ministerului 
Mediului: avize la proiecte de legi şi alte acte normative privind protecţia mediului 
ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale, elaborarea şi editarea o dată la patru 
ani a Raportului Naţional privind Starea mediului în Republica Moldova, ultimul pentru 
perioada anilor 2007-2010, Cartea Roşie (ed. II şi III), Strategia şi Planul strategic de 
acţiuni pentru conservarea biodiversităţii, etc. 

Pentru dezvoltarea cercetărilor ecologice şi geografice o importanţă semnificativă o 
are colaborarea cu colegii din republică (USM, UnASM, Grădina Botanică, Institutul de 
Zoologie, Institutul de Chimie, US Tiraspol, ACM, etc.) şi din străinătate, cu obţinerea 
de granturi internaţionale în domeniul cercetării. În scopul soluţionării problemelor 
de mediu se colaborează activ cu Primăria Chişinău în domeniul ecourbanisticii, etc. 
Diseminarea rezultatelor ştiinţifice are loc prin participarea activă a cercetătorilor 
institutului la diferite conferinţe, simpozioane, mese rotunde, etc.

Reieşind din atribuţiile principale ale Institutului de a efectua expertize şi 
avize ecologice a tehnologiilor şi instalaţiilor noi la nivel naţional sau de import se 
colaborează eficient cu agenţii economici (expertize ecologice, evaluarea impactului 
asupra mediului prin conlucrarea specialiştilor din diferite laboratoare ale institutului 
în domeniile ecologie, chimie, geografie, geologie, etc.) fapt care a contribuit la 
implementarea cercetărilor ştiinţifice în sfera economică, socială şi culturală.

În prezent IEG editează în colaborare cu alte instituţii trei reviste ştiinţifice: 
„Buletinul AŞM. Ştiinţele Vieţii” (ISSN 1857-064X), „Mediul Ambiant” (ISSN 1810-
9551) şi „Noosfera” (ISSN 1857-3517). Revistele reprezintă o importantă sursă de 
schimb şi de colaborare cu partenerii naţionali şi străini din aproximativ 10 centre 
de cercetare din mai multe ţări. În schimbul surselor editate, Biblioteca ştiinţifică a 
institutului beneficiază de ediţii de specialitate. Aceste reviste servesc ca sursă de 
schimb şi pentru Biblioteca ştiinţifică AŞM, care efectuează schimb de literatură cu 
circa 120 centre ştiinţifice din 40 de ţări, fapt ce contribuie la diversificarea surselor de 
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informaţie a cercetătorilor din RM.
Conform Hotărârii Prezidiului Parlamentului Republicii Moldova din 14 iunie 1993, 

nr. 1494-XII, Institutul Naţional de Ecologie a fost abilitat în calitate de Punct Naţional 
Focal INFOTERRA – UNEP al Republicii Moldova. În prezent Punctul Naţional Focal 
este patronat de Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM. 

În anii 1993-2015 s-a reuşit crearea unui compartiment valoros INFOTERRA cu un 
lot de cca. 700 de publicaţii, care în comun cu materialele informaţionale din diferite 
surse naţionale şi internaţionale este parte componentă a fondului Bibliotecii IEG.

Materialele informaţionale sunt accesibile pentru experţii şi specialiştii în domeniu 
şi sunt utilizate pe larg la propagarea şi conştientizarea ecologică, la elaborarea diferitor 
documente oficiale la nivel naţional: strategiilor, planurilor, rapoartelor naţionale, 
proiectelor de legi şi altor acte normative etc.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 414 din 02.05.2000, Institutul Naţional 
de Ecologie (INECO), actualmente succesorul acestuia – Institutul de Ecologie şi 
Geografie (IEG), subdiviziune a Autorităţii Centrale pentru Mediu, este responsabil 
de formarea şi ţinerea Băncii de date a Cadastrului obiectelor şi complexelor din 
fondul Ariilor Naturale Protejate de Stat (ANPS). Până în prezent au fost elaborate şi 
transmise Direcţiei Resurse Naturale şi Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului 
193 paşapoarte ecologice a ANPS (din cele 307 existente), inclusiv 102 din bazinul 
fl. Dunării, publicate în lucrarea „Starea mediului şi patrimoniul natural al bazinului 
Dunării (în limitele Republicii Moldova)” şi 91 din cadrul bazinului fl. Nistru. Pe site-
ul Institutului (www.ieg.asm.md) este plasată Harta interactivă a ANPS, inclusiv cu 
informaţii succinte despre ele, care la moment cuprinde toate ariile, incluse în Legea nr. 
1538-XIII din 25.02.1998, cu paşapoartele celor 102 ANPS din bazinul râului Prut, în 
proces de amplasare fiind paşapoartele ANPS din cadrul bazinului fl. Nistru.

Una dintre cele mai importante şi dificile probleme ale IEG o constituie atragerea şi 
menţinerea tineretului în sfera de cercetare. Deşi Institutul în fiecare an atrage suficienţi 
pretendenţi talentaţi la doctorat, din anumite motive (material, locativ, etc.) unii tineri 
abandonează studiile.

Institutul de Ecologie şi Geografie contribuie activ la pregătirea specialiştilor de 
calificare înaltă prin 3 Consilii ştiinţifice specializate de susţinere a tezelor de doctor şi 
doctor habilitat la următoarele specialităţi: 

153.05 Meteorologie, climatologie şi agrometeorologie;•	
166.01 Ecologie;•	
166.02 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor •	

naturale.
Structural Institutul a suferit în ultimii ani numeroase rectificări şi optimizări. 

În prezent în IEG funcţionează 6 laboratoare:
Ecosisteme naturale şi antropizate1. , şef. Tărîţă Anatol dr., conf. cerc., lucrează 

în INECO din 1992, în IEG din 2006.
Ecourbanistică2. , şef Bulimaga Constantin, dr. hab., conf. cerc., lucrează în 

INECO din 1992, în IEG din 2006.
Impact ecologic şi reglementări de mediu3. , şef Bacal Petru, dr., conf. univ., 

lucrează în IEG din 2012.
Geomorfologie şi ecopedologie4. , şef Sîrodoev Ghenadii, dr., conf. cerc., lucrează 

în IG din 2001, în IEG din 2006.
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Climatologie şi riscuri de mediu5. , şef Nedealcov Maria, dr. hab., conf. cerc., 
lucrează în IG din 1982, în IEG din 2006.

Geografia peisajelor6. , şef Boboc Nicolae, dr., conf. univ., lucrează în IG din 
2004, în IEG din 2006.

Staţionarul ecologic „Hînceşti”, şef Zacasovschi Raisa, lucrează în INECO din 7. 
1992, în IEG din 2006. 

Grupul de cercetare Ecobiochimie silvică, şef Gociu Dmitrii, dr., lucrează în 8. 
IEG din 2014.

Următoarea etapă a cercetărilor ştiinţifice, deja în cadrul IEG, se referă la perioada 
2006-2010, când colectivele laboratoarelor fostelor institute şi-au consolidat eforturile 
asupra unor probleme fundamentale şi aplicative, cum sunt: evidenţierea particularităţilor 
regionale ale formării potenţialului geoecologic al landşafturilor; evaluarea complexă 
a stării, modului de utilizare şi de protecţie a unităţilor teritoriale regionale; structura, 
funcţionalitatea, stabilitatea, dinamica şi bioproductivitatea ecosistemelor naturale şi 
antropizate din Republica Moldova; analiza şi evaluarea tendinţelor de modificare a 
climei şi impactul acestor modificări asupra productivităţii culturilor agricole, elaborarea 
modelului undei cinematice a viiturilor şi evaluarea zonelor de risc în caz de inundaţii 
pe râurile din Republica Moldova; zonarea Ariilor Ecologic Vulnerabile în Republica 
Moldova: aplicări a tehnicii GIS; legităţile de răspândire pe pante a solurilor spălate 
şi înnămolite (aluviale), utilizarea raţională şi protecţia lor (studiu comparativ de caz 
ale Zonei Centrale Necernoziomice a Rusiei şi regiunii de sud a Republicii Moldova); 
cercetarea proceselor erozive pentru conservarea solurilor în agrolandşafturile de 
silvostepă din Europa de Est, în condiţiile naturale diverse (studiu comparativ de caz 
ale regiunii Belgorod din Federaţia Rusă şi Republicii Moldova); studierea influenţei 
regimului termo-hidrodinamic din bazinul Mării Negre asupra schimbărilor de climă 
de pe teritoriul Republicii Moldova; utilizarea sistemelor geoinformaţionale şi a datelor 
de teledetecţie în elaborarea principiilor structural funcţionale pentru organizarea 
monitoringului geoecologic al teritoriilor din regiunile agricole intens valorificate. 

Realizarea proiectului instituţional „Crearea bazelor ştiinţifico-informaţionale 
pentru optimizarea organizării teritoriale în condiţiile actuale de modificare a mediului” 
(2011-2014) a fost condiţionată de faptul, că în ultima perioadă, atât în aspect naţional, 
cât şi pe plan internaţional (transfrontalier), s-a manifestat interesul deosebit faţă de 
organizarea şi funcţionarea unor sisteme capabile să monitorizeze modificările globale 
de mediu. Cele mai recente rapoarte de evaluare a schimbărilor de climă, elaborate de 
către Comitetul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC), relevă faptul, 
că schimbările climatice au deja un impact semnificativ asupra ecosistemelor naturale, 
inclusiv şi asupra agroecosistemelor şi a peisajelor în complex. În legătură cu aceasta, 
a apărut necesitatea actualizării bazei de date pe un suport ştiinţific, fapt ce ar permite 
evidenţierea tendinţelor de modificare a reliefului, solului, climei, etc. 

Relieful, o componentă principală a geosistemelor, asigură diversitatea peisagistică. 
Rolul proceselor exogene în formarea diferitor geosisteme încă nu este studiat 
suficient. Până în prezent astfel de cercetări necesită utilizarea tehnologiilor SIG şi a 
teledetecţiei la scară largă. Există foarte puţine cercetări privind stabilirea direcţiilor şi 
a gradului de modificare a resurselor funciare ale republicii în dependenţă de modul de 
utilizare. Are loc scăderea conţinutului de humus, activizarea proceselor de degradare. 
Îngrăşămintele organice se folosesc în cantităţi nesemnificative. Lipseşte informaţia 
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cu privire la lucrările şi volumul măsurilor de combatere 
a eroziunii solurilor, precum şi a altor măsuri privind 
protecţia resurselor funciare. Peisajele naturale ale RM 
pe parcursul a două secole au fost intens valorificate. În 
consecinţă, se înregistrează un grad înalt de destabilizare 
a stării ecologice a geosistemului, în primul rând, a 
componentelor biotice, pedologice, hidrologice. 

Cercetările efectuate au permis concretizarea 
specificului unităţilor peisagistice, acumularea surselor 
informaţionale satelitare, a fotografiilor aeriene, a 
softurilor moderne, etc. Apare posibilitatea efectuării 
regionării fizico-geografice pe verticală în sistem 
automat, graţie dezvoltării continue a Sistemelor  
Informaţionale Geografice. 

Creşte rolul utilizării metodelor contemporane de cercetare, în speţă: metodele 
statistice de analiză temporală (Forecast, analiza mediilor glisante (Smoothing) şi a 
trendului (Trend Analysis); metodele de interpolare - Kriging, Splaine, Minimum 
Curvature, Radial Basic; de analiză sistemică şi paradigma morfodinamică. Interpretarea 
mecanismelor geomorfologice de formare a geosistemelor se realizează cu utilizarea 
metodelor itinerante şi de expediţie, tehnologii SIG; Geoiconice mixte. În studiul 
landşaftic pe larg se utilizează Soft-urile ArcGIS cu extensiile: ArcEditor, 3DAnalist, 
Geostatistical Analist, Maplex ş.a., a teledetecţiei, fotografiilor aeriene, imaginilor 
satelitare, analiza comparativă a materialelor cartografice, GPS cu rezoluţie mare, 
metode statistice în evaluarea stării peisajelor, verificarea rezultatelor prin cercetări 
de teren. Metodele de cercetare în ecologia peisajului, în ultimele două decenii, au 
evoluat deosebit de rapid (de exemplu, Turner şi Gardner, 1991; Klopatek şi Gardner, 
1999; Farina, 2000). Aceste metode includ abordări şi instrumente pentru colectarea, 
analiza, cât şi integrarea datelor spaţiale şi non-spaţiale, a imaginilor satelitare şi 
ortofotoplanurilor, a sistemelor de poziţionare globală (GPS), etc. 

S-a definitivat metodologia de identificare a unităţilor elementare de peisaj şi s-a 
creat baza de date geospaţiale a unităţilor elementare de peisaj (inclusiv prin analiza 
metricilor peisajului şi prin prisma modelului secvenţial). Sub conducerea nemijlocită 
a dr. N. Boboc, are loc evaluarea structurii sistemelor peisagistice, identificate în teren 
(unităţile peisagistice locale, pâlcurile) şi cartografiate în laborator în sistem automat cu 
utilizarea SIG, din Câmpia Prutului Mijlociu şi Codrii de Vest.

La compartimentul „Evaluarea tendinţelor regionale de modificare a resurselor 
climatice, ţinând cont de schimbările globale ale climei”, au fost evidenţiate tendinţele 
de schimbare a regimului de căldură şi umiditate pe teritoriul republicii şi estimat 
impactul acestor schimbări asupra productivităţii unor culturi agricole. Alternarea 
frecventă a perioadelor uscate cu cele umede a determinat elaborarea unor noi indici 
climatici în cadrul laboratorului de Climatologie şi Riscuri de Mediu. Elaborarea 
Indicelui perioadelor uscate (Izu) a permis evidenţierea gradului de aridizare a climei 
în perioada lunilor de vară (V-VIII) - perioadă sensibilă în creşterea şi dezvoltarea unor 
culturi agricole. În prezent, acest indice este utilizat în cercetările şi tezele de doctorat din 
ţările vecine (Ucraina, România). A fost elaborat Indicele exceselor pluviometrice (Ip), 
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care serveşte drept indicator al gradului de periculozitate 
din punctul de vedere al declanşării inundaţiilor în timpul 
manifestării precipitaţiilor abundente. Pentru prima 
dată, au fost elaborate hărţi digitale ce reflectă repartiţia 
spaţială a fazelor de dezvoltare a unor grupuri de culturi 
agricole. A fost elaborat Coeficientul pretabilităţii climei 
pentru calitatea strugurilor (CNR), care denotă că, 
începând cu anul 2005, datorită creşterii temperaturii 
din luna august, calitatea strugurilor este stabil înaltă. În 
cadrul laboratorului apar 6 monografii de specialitate, 
dar cea mai mare realizare a colectivului de climatologi 
este elaborarea şi  editarea Atlasului Resursele Climatice 
ale Republicii Moldova (2013), monografiile Resursele 
agroclimatice în contextul schimbărilor de climă (2012) 
şi Fundamentarea dezvoltării durabile a viticulturii în dependenţă de climă (2014), 
care relevă resursele agroclimatice actuale şi posibilitatea utilizării acestora în scopul 
amenajării corecte a terenurilor. 

În acest context, menţionăm, că unele din realizările obţinute au fost implementate 
în practica agricolă şi confirmate prin acte de implementare. În vederea asigurării 
domeniului cu cadre calificate de muncă, de către cercetătorii laboratorului au fost 
elaborate suporturi didactice universitare: Meteorologie şi climatologie - pentru uzul 
studenţilor (2012); Meteorologie aplicată. Activităţi practice (2012); Managementul 
mediului - suport didactic (2014), Meteorologie şi climatologie (manual) (2015).

Reducerea continuă a fertilităţii solurilor şi degradarea diversităţii pedologice pe 
teritoriul Republicii Moldova a înaintat în faţa cercetătorilor pedologi sarcina de a 
crea o bază informaţională a bilanţului funciar în variantă computerizată cu scopul 
monitorizării resurselor funciare şi calităţilor lor, pentru stabilirea tendinţelor şi 
direcţiilor de dezvoltare a fondului funciar şi evoluţiei învelişului de sol în trecut, 
prezent şi viitor la nivel de comună, raion, regiune şi ţară. Analiza factorilor naturali şi 
antropici care provoacă degradarea terenurilor permite a constata înrăutăţirea continuă 
a calităţii solurilor: au crescut suprafeţele solurilor erodate, afectate de alunecări de 
teren, deteriorate antropic – salinizate, solonetizate, degradate ca rezultat al irigării, 
desfundate, etc. 

O altă finalitate a proiectului a fost elaborarea modelului spaţial a distribuţiei 
alunecărilor de teren din zona de stepă, evidenţiindu-se dependenţa acestora de structura 
geologică şi specificul reliefului. Au fost identificate legităţile de localizare a ravenelor 
în funcţie de condiţiile geologo-geomorfologice din cadrul zonei de stepă, elaborat 
modelul cartografic al proceselor de ravinare şi harta digitală a riscului de dezvoltare a 
ravenelor. Cele din urmă a permis elaborarea Subsistemului Informaţional Geografic 
„Riscurile geomorfologice externe” pentru regiunea de sud.

Unele realizări ştiinţifice au fost implementate în cadrul Institutului de Cercetări 
pentru Culturile de Cîmp „Selecţia” şi a Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi 
Tehnologii Alimentare din Republica Moldova, fiind certificate cu acte de implementare. 
Beneficiari a rezultatelor obţinute au fost şi autorităţile publice locale (com. Doina, 
r-nul Cahul), persoane private („Consoliterra” SRL, „Agrinvest Company” SRL). 
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Rezultatele investigaţiilor obţinute au fost prezentate şi înalt apreciate la numeroase 
conferinţe şi simpozioane internaţionale, printre care menţionăm: România, Slovenia, 
Georgia, Belgia, Belarus, Rusia, Ucraina, etc.

În perioada anilor 2011-2015 cercetătorii IEG au participat în 5 proiecte instituţionale, 
2 proiecte din Programe de Stat, 2 Programe de Transfer Tehnologic, 7 proiecte 
internaţionale, 1 proiect pentru tineri cercetători. 
A fost extinsă cooperarea internaţională, inclusiv 
realizate cercetări într-un proiect susţinut financiar 
de NATO şi din cadrul Programului de colaborare 
multilaterală în domeniul cercetării ştiinţifice al 
Consorţiului ţărilor din regiunea Mării Negre.

În cadrul proiectului „Impactul factorilor 
naturali şi antropici asupra geo- şi ecosistemelor 
de pe teritoriul Republicii Moldova în scopul 
perfecţionării managementului resurselor naturale 
şi conservării ariilor reprezentative” (2011-2014) 
a fost estimată scurgerea de suprafaţă, stabilit 
gradul de toxicitate şi elaborate hărţile toxicităţii 
acesteia şi a stării fitocenozelor din mun. Chişinău. 
Pentru zonele funcţionale a fost stabilită scăderea 
productivităţii fitocenozelor în următoarea 
succesiune: zona parcurilor → zona complexelor locative → CET 1 → zonele 
adiacente CET 1 → СЕТ 2. Creată baza de date privind fluxurile deşeurilor în mun. 
Chişinău. Calculat bilanţul poluanţilor şi prejudiciul adus mediului de SEB Chişinău, 
elaborată metoda de valorificare a nămolului. Identificată o poluare semnificativă a 
apelor freatice cu substanţe organice, ioni de amoniu şi nitriţi în zona adiacentă  
depozitului de deşeuri Ţînţăreni. 

A fost evaluată starea componentelor biotice şi abiotice ale Ariilor Naturale Protejate 
de Stat (ANPS), Monumentelor Naturale Hidrologice (MNH) şi a unor ecosisteme 
reprezentative din bazinul fl. Nistru din zona de nord a RM. Au fost identificate 38 
habitate noi pentru 32 specii rare. Au fost elaborate şi transmise Ministerului Mediului 
paşapoartele ecologice pentru 64 ANPS şi 27 MNH. S-a stabilit, că în ANPS din 
r-nele Soroca şi Floreşti predomină poluarea transfrontalieră cu NOx şi SOx, fapt  
confirmat prin lichenoindicaţie. 

A fost efectuată analiza comparativă a actelor naţionale de mediu (legislative şi 
normative), elaborat gradul de conformitate şi elaborate propuneri de armonizare la 
cerinţele UE şi internaţionale. Au fost transmise spre implementare recomandări către 
Ministerul Mediului şi Institutul Naţional de Standardizare 718 propuneri de preluare 
a actelor de standarde internaţionale (EN, ISO) în calitate de standarde moldoveneşti şi 
de anulare a 465 acte de standarde vechi GOST.

A fost argumentat rolul factorilor natural-geografici şi socio-economici ca premise 
în dezvoltarea durabilă a R. Moldova. A fost evaluată dimensiunea socio-demografică 
a dezvoltării durabile, ca produse ştiinţifice fiind paşaportul socio-uman al localităţilor 
şi barometrul grupurilor etnice. A fost evaluată funcţia de monitorizare şi control a 
obiectivelor ecoturistice şi apreciat potenţialul turistic vitivinicol al R. Moldova.
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Realizarea proiectului „Organizarea spaţială a sistemelor teritoriale sub acţiunea 
factorilor naturali şi antropici” (2015-2018), este determinată de implementarea 
prevederilor la nivel naţional a Convenţiei ONU privind Combaterea Deşertificării, 
a Convenţiei ONU privind Schimbările Climatice, a Convenţiei Peisajelor, precum şi 
Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană printr-o serie de 
Directive privind gestionarea Riscurilor Naturale. În acest context, a fost actualizată 
baza informaţională de date şi identificaţi factorii meteo-climatici de risc asociaţi 
schimbărilor climatice din perioada rece şi caldă a anului. În premieră, se calculează 
expunerea sistemelor teritoriale către manifestarea factorilor meteo-climatici de risc şi se 
elaborează harta digitală a repartiţiei acesteia pe teritoriul Republicii Moldova. În baza 
Sistemelor Informaţionale Geografice, au fost elaborate un set de modele cartografice 
ce reflectă specificul expunerii sistemelor teritoriale către factorii nefavorabili 
pedologici şi geomorfologici. Pentru prima dată se evaluează variabilitatea teritorială 
a parametrilor morfologici ale polipedonului în condiţiile Republicii Moldova. În 
premieră au fost adaptate la nivel regional metodele moderne de analiză a organizării 
spaţiale a diferitelor categorii de unităţi peisagistice şi apreciat sistemul de indicatori, 
care contribuie la fragmentarea şi gradul de stabilitate geoecologică.

Se preconizează ca la finalul investigaţiilor propuse să fie implementat la nivel 
naţional un concept nou de identificare şi estimare a factorilor naturali şi antropici 
de risc, care va permite organizarea optimă a sistemelor teritoriale. Estimarea 
vulnerabilităţii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea factorilor naturali 
şi antropici de risc, având la bază evidenţierea gradului de expunere, a sensibilităţii 
şi capacităţii lui de adaptare – sunt principalele repere care vor sta la baza elaborării 
Atlasului „Factorii Naturali şi Antropici de Risc” – produs elaborat pentru prevenirea 
sau redresarea operativă a situaţiilor excepţionale şi a reducerii prejudiciilor materiale, 
cu precădere în agricultură. 

În cadrul proiectului „Studiul impactului activităţilor economice a Regiunii 
de dezvoltare economică Centru (bazinul r. Răut - arie pilot) în scopul protejării 
potenţialului natural pentru asigurarea dezvoltării durabile” (2015-2018) a fost stabilită 
clasa de calitate a apelor din r. Răut care este de categoria 3 şi 4, fapt ce implică 
necesitatea urgentă de schimbare a managementului în cursul inferior a bazinului r. 
Răut. Acest nivel de toxicitate este caracteristic pentru tot cursul inferior al Răutului şi 
r. Ciuluc, regiunilor adiacente oraşelor Teleneşti şi Orhei. A fost stabilit, că principalele 
surse de poluare cu nutrienţi sunt terenurile agricole, care contribuie cu circa 90% din 
volumul total al compuşilor biogeni. Raportul dintre formele minerale de azot şi fosfor 
constituie 9:1. Biomasa vegetală în zonele umede studiate este redusă în comparaţie 
cu alte zone umede (r. Prut şi fl. Nistru), fapt cauzat de suprapăşunat, de seceta anului 
2015 şi de adâncimea albiei r. Răut în regiunea dată. 

A fost creată baza de date necesară pentru analiza ramurală şi spaţială a impactului 
activităţilor economice asupra mediului şi a pârghiilor economice, normative şi 
administrative de reglementare a impactului.

În cadrul proiectului de cercetări aplicative „Evaluarea integrată a impactului 
antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi extinderii Ariilor 
Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE” (2015-2018) a fost 
stabilit că în majoritatea ANPS cercetate elementele specifice corespund categoriei de 
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protecţie şi starea lor este satisfăcătoare. Elementele specifice ale RNS Cobâleni şi 
Vâşcăuţi întrunesc caracteristicele categoriei de Rezervaţie peisajeră. ANPS servesc ca 
habitate favorabile pentru numeroase specii rare de floră şi faună, iar pentru 5 specii de 
plante – arii naturale noi de răspândire. Nivelul fondului radiologic gama extern în cadrul 
ANPS studiate se încadrează în limitele multianuale 11,5-20,15 μR/h şi nu depăşeşte 
nivelul de avertizare (25 μR/h). Impactul antropic dominant se datorează surselor 
transfrontaliere cu originea emisiilor preponderent din Polonia, Turcia, România şi 
Ucraina. Impactul poluării atmosferice asupra ecosistemelor prin precipitaţiile umede 
şi uscate indică un efect de acidifiere cu risc scăzut, fiind la nivel de 3,1 kg N/ha şi 4,9 
kg S/ha în zona Orheiului şi 3,3 kg N/ha şi 5,5 kg S/ha în zona lacului Beleu. Gradul 
de poluare a aerului cu SO2, conform lichenoindicaţiei (GECA), a fost stabilit ca: curat 
– în RNS Vâşcăuţi; slab poluat – RNS Cobâleni; moderat poluat – în RNS Ghiliceni, 
RNS Teleneşti, RP Pohrebeni şi RP Trebujeni. Diversitatea faunistică a lacului Beleu 
şi a celor adiacente este relativ înaltă, reprezentată de animale vertebrate acvatice, cea 
mai numeroasă şi mai diversă fiind clasa păsărilor. 

A fost stabilit că arboretele de stejar pufos provin în totalitatea lor din lăstari. Astfel 
la aplicarea tehnologiilor moderne de reconstrucţie ecologică a arboretelor degradate 
şi la crearea culturilor silvice noi este necesar de utilizat materiale reproductive de 
provenienţă locală.

Cercetările ştiinţifice realizate în cadrul Institutului de Ecologie şi Geografie au fost 
expuse în cca 1800 de publicaţii, inclusiv în mai mult de 50 de monografii şi culegeri 
tematice de articole, 6 atlase, etc. 

Sarcinile pe viitor ale IEG constau în: consolidarea realizărilor ştiinţifice obţinute 
până în prezent, promovarea lor insistentă în sensul implementării în domeniile unde 
sunt solicitate; perfecţionarea metodologiei de cercetare, punându-se accent pe metodele 
moderne de analiză matematico-statistică a informaţiei, de modelare matematică a 
funcţionării, evoluţiei şi productivităţii ecosistemelor naturale şi antropizate, precum şi 
pe modele matematice de prognozare geoecologică. De rând cu extinderea cercetărilor 
aplicative, trebuie să aprofundăm în mod obligatoriu cercetările fundamentale 
(teoretice), care şi ele până în prezent sunt clasificate de către autorităţi într-un cadru 
birocratic dur; printre alte probleme ale ecologiei aplicative, se pune sarcina prioritară, 
poate cea mai mare restanţă a noastră – evaluarea capacităţii ecologice a teritoriului 
naţional al Republicii Moldova. 

Continuarea, cu aceiaşi insistenţă permanentă, a perfecţionării cadrelor, ţinându-
se cont de pregătirea lor teoretică, practică, managerială, civică, calităţi care sunt şi 
vor fi unica noastă şansă de supravieţuire, printr-o competiţie acerbă în noile condiţii 
ale Uniunii Europene, în care ţara noastră doreşte să se integreze. Şi dacă a venit 
vorba de UE, marea datorie a ecologilor şi geografilor constă în a contribui serios şi 
cu responsabilitate la perfectarea capitolului Protecţia Mediului în Planul de Acţiuni 
privind pregătirea ţării noastre pentru aderarea la această foarte râvnită organizaţie 
europeană. Să nu uităm că aderarea la UE este nu numai un deosebit favor, o cinste şi 
onoare, dar şi o imensă responsabilitate. 

Unica şansă pentru realizarea imperativului integrării europene rămâne şi în 
continuare perfecţionarea şi implementarea Strategiei Dezvoltării Durabile a Republicii 
Moldova, coautor şi coordonator principal al căreia este şi IEG. 
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Se cere o mai concretă şi mai extinsă colaborare internaţională în context 
transfrontalier şi intrabazinal şi în ultima instanţă, a dezvoltării durabile a ţării noastre. 
Numai pe această cale vom fi trataţi ca parteneri egali şi competitivi, numai aşa vom 
supravieţui în competiţia minţilor luminate de pe mapamond.

Aceiaşi tactică şi strategie se cere, indiscutabil, adoptată şi în context intern al 
competiţiei valorilor intelectuale abordând sistemic toate problemele ce stau în faţa 
noastră. Dacă nu vom respecta cu stricteţe această conduită inteligentă, nici colegii 
noştri din ţară nu ne vor recunoaşte la justa valoare realizările noastre ştiinţifice. 

Deviza civică a ecologiştilor şi geografilor este unica: „Un om curat, într-o ţară 
curată, într-o lume curată”. 

 Dacă vom medita global şi vom acţiona local, vom avea o natură, o ţară şi un 
popor prosper şi stimat de lume. Să ţinem permanent cont de axioma „timpul se scurge 
ireversibil şi irecuperabil”. De altfel, ignorând acest adevăr incontestabil, urmaşii noştri 
din puţinul ce-l avem vor moşteni şi mai puţin.

Dar, să fim optimişti şi să credem în forţa intelectuală a comunităţii noastre 
academice. Deci, într-un ceas bun mai departe. Aşa să ne ajute Dumnezeu!
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INSTITUTUL DE CHIMIE AL AŞM – REALIZĂRI 
ŞI PERSPECTIVE

Tudor Lupaşcu, Aculina Arîcu, Maria Cocu

Ştiinţa chimică contemporană mondială se caracterizează prin realizări de proporţii 
atât privind obţinerea a noi substanţe cu proprietăţi deosebite la scară nano, cât şi în 
domeniul metodelor noi de analiză, inclusiv celor cuanto-chimice. În fond, toate aceste 
domenii ale chimiei moderne sunt prezente şi se dezvoltă intens în Institutul de Chimie 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Investigaţiile în domeniul chimiei îşi au începutul în Republica Moldova în 1951 
în grupul analitic de pe lângă Secţia de Pedologie a Filialei Moldoveneşti a Academiei 
de Ştiinţe a fostei URSS, cu cercetări în domeniul chimiei compuşilor coordinativi ai 
cobaltului. Ele s-au extins după formarea în anul 1956 a Secţiei de Chimie Anorganică 
a Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a URSS, amploarea lor intensificîndu-se 
în urma fondării Institutului de Chimie la 15 aprilie 1959, care a devenit centrul de bază 
al dezvoltării ştiinţei chimice în republică.

Baza direcţiilor ştiinţifice ale Institutului de Chimie al AŞM a fost pusă de cunoscuţii 
savanţi, membri ai Academiei, fondatori ai unor şcoli ştiinţifice în Moldova: Antonie 
Ablov (1905-1978) - şcoala de chimie a compuşilor coordinativi; Gheorghe Lazurievski 
(1906-1987) - şcoala de chimie organică şi bioorganică, Iurie Lealicov (1909-1976) - 
şcoala polarografică din Moldova, organizator şi conducător al cercetărilor în domeniul 
metodelor fizico-chimice de analiză. Ulterior au fost create şcoli ştiinţifice noi: сhimie 
cuantică – condusă de academicianul Isaak Bersuker; сhimie organica, bioorganica, 
chimie a compuşilor naturali şi fiziologic activi - condusă de academicianul Pavel 
Vlad; сhimie a compuşilor coordinativi, macrociclici şi supramoleculari - condusă 
de academicianul Nicolae Gărbălău; chimie ecologică – condusă de academicianul 
Gheorghe Duca; сhimie bioanorganică - condusă de academicianul Constantin Turtă. 

A fost pusă baza şcolii ştiinţifice în domeniul chimiei adsorbanţilor de către membrul 
corespondent, profesorul Tudor Lupaşcu. 

Institutul de Chimie al AŞM 
este unicul institut de profil din 
ţară, are experienţă bogată de 
activitate şi include cercetări 
ştiinţifice în diverse domenii  
ale chimiei contemporane.  

Potenţialul ştiinţific al 
Institutului constituie: 107 
cercetători ştiinţifici, inclusiv 
- 3 membri titulari ai AŞM, 
2 membri corespondenţi, 12 
doctori habilitaţi şi 50 doctori în 
chimie.

Laboratoarele institutului pe parcursul anilor au realizat cercetări în cadrul a trei 
direcţi de cercetare:

 1. Sinteza dirijată şi studiul compuşilor coordinativi cu diverse proprietăţi utile;
Obiectivele de bază au fost: elaborarea şi realizarea metodelor originale de sinteză a 
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compuşilor coordinativi mono- şi polinucleari ai metalelor de tranziţie şi ai biometalelor 
cu liganzi polifuncţionali şi polidentaţi, care au contribuit la lărgirea cunoştinţelor 
fundamentale din chimia contemporană coordinativă şi noile ei compartimente – 
chimia macrociclică şi supramoleculară. Metodele elaborate au permis de a elabora 
noi compuşi cu proprietăţi practic utile pentru industria uşoară, agricultură, medicină, 
veterinărie, energetică.

A fost pusă baza cercetărilor teoretice fundamentale a mecanismelor reacţiilor 
chimice în problemele de fotoliză a apei şi de prognozare a noilor nanocatalizatori pe 
baza compuşilor coordinativi.

Cercetările au fost axate pe stabilirea structurii geometrice şi electronice a compuşilor 
obţinuţi şi realizarea studiului lor comparativ privind proprietăţile chimice şi fizico-
chimice, în special cele de potenţiali magneţi moleculari, catalizatori, transportori de 
ioni, reactivi pentru electrozi ion-selectivi, preparate medicinale şi veterinare, reglatori 
de creştere a plantelor, etc.

2. Sinteza dirijată a compuşilor organici biologic activi, inclusiv a  
compuşilor naturali;

Obiectivele au fost direcţionate spre dezvoltarea bazelor teoretice ale sintezei 
dirijate a substanţelor organice noi cu activitate biologică, care au condus la 
crearea noilor preparate utile pentru industrie, medicină, agricultură. Cercetările 
au fost axate pe metodele moderne de sinteză, inclusiv transformările fotolitice,  
electroorganice, catalitice ş. a.

Ca obiecte de studii au servit sesquiterpenoidele drimanice ce posedă un spectru 
vast de activitate biologică şi diterpenoidele biciclice labdanice, produsele de scindare 
ale cărora au proprietăţi practic importante pentru industria alimentară, parfumerie, 
industria tutunului şi farmaceutică. Au fost elaborate metode originale structural şi 
regioselective de sinteză a acestor compuşi şi a derivaţilor heterociclici ce conţin oxigen, 
azot, sulf - substanţe cu posibilităţi mari de folosire în farmaceutică şi agricultură.

3. Cercetarea şi evidenţierea proceselor chimice şi fizico-chimice în 
mediul acvatic, elaborarea metodelor de control analitic al ecosistemelor şi a  
tehnologiilor nonpoluante;

Obiectivele au fost axate pe dezvoltarea bazelor cunoaşterii proceselor şi 
mecanismelor chimice, fizico-chimice, care au condus la obţinerea adsorbanţilor cu 
proprietăţi bine definite. Au fost stabilite procesele şi mecanismele redox de transformare 
şi imobilizare a poluanţilor în sistemele acvatice. Au fost elaborate metode şi tehnici 
noi de control analitic al substanţelor chimice în diverse obiecte ale mediului.

Ca obiecte de studii au servit apele naturale şi reziduale, produsele secundare 
provenite de la prelucrarea materiei prime agricole, deşeurile industriale, etc. Rezultatele 
cercetărilor s-au soldat cu noi tehnologii de tratare a mediului şi cu noi preparate pentru 
protecţia sănătăţii omului.

Pe parcurs Institutul de Chimie a suportat diverse modificări structurale şi a 
direcţiilor de cercetare.

Una dintre măsurile ce ar da posibilitatea de a obţine rezultate ştiinţifice notorii în 
domeniul științelor reale, cu reducerea cheltuielilor, este organizarea centrelor corpo-
rative de cercetare şi de utilizare a aparatajului ştiinţific performant. Scopul principal 
al centrelor constă în concentrarea resurselor intelectuale într-un anumit domeniu şi în 
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asigurarea cercetărilor ştiinţifice cu măsurători de performanţă, dezvoltarea metodelor 
de studiu, implementarea rezultatelor ştiinţfice, ameliorarea procesului de pregătire a 
cadrelor cu studii superioare şi ştiinţifice, precum şi rezolvarea unor probleme de profil 
ale agenţilor economici din ţară. Tocmai de acest aspect am fost ghidaţi în realizarea 
modificărilor care au fost efectuate în structura Institutului de Chimie al ASM. 

În anul 2006 în cadrul Institutului de Chimie sub conducerea academicianului Gh. 
Duca a fost creat Centrul „Chimie Fizică şi Nanocompozite” şi s-au iniţiat cercetările 
ştiinţifice în scopul obţinerii nanoparticulelor. Centrul avea ca sarcină studiul proceselor 
de formare şi elaborarea metodelor de obţinere ale nanoparticulelor solicitate în 
nanoelectronică, elaborarea tehnologiilor performante de obţinere a preparatelor noi 
necesare economiei naţionale, asigurarea cercetărilor ştiinţifice cu măsurători de 
performanţă ale diferitor proprietăţi ale obiectelor de studiu din toate instituţiile ce 
practică cercetarea în domeniul chimiei, ameliorarea procesului de instruire a tineretului 
studios, precum şi pregătirea cadrelor de înaltă calificare prin sistemul de masterat, 
doctorat şi postdoctorat. În componenţa Centrului activau patru laboratoare: Laboratorul 
Chimie Cuantică, Cinetică Chimică şi Rezonanţa Magnetică, şef de laborator dr. Natalia 
Gorincioi; Laboratorul Chimie Bioanorganică şi Nanocompozite, şef de laborator – 
academician Constantin Turtă; Laboratorul Metode Fizico-Chimice de Cercetare şi 
Analiză, şef de laborator – dr. hab. Igor Povar; Laboratorul Spectroscopie Atomică, şef 
de laborator – Tatiana Mitina.

În scopul concentrării resurselor intelectuale şi materiale disponibile în Institutul de 
Chimie al AŞM în anul 2015 au fost create 3 centre științifice, tematica de cercetare a 
carora corespunde celor trei direcţi de cercetare ale institutului.

În cadrul centrului de Chimie Fizică şi Anorganică au fost concentrate 4 
laboratoare (Laboratorul de chimie Bioanorganică si Nanocompozite, Laboratorul 
de Chimie Cuantică, Cataliză şi Metode Fizice, Laboratorul de Chimie Coordinativă; 
Laboratorul de Metode Fizico-Chimice de Cercetare si Analiză) ce se încadrează în 
tematica profilului de cercetare Sinteza dirijată şi studiul compuşilor coordinativi 
cu diverse proprietăţi utile si cercetarea şi evidenţierea proceselor chimice şi fizico-
chimice in mediul acvatic. În cadrul acestui centru a fost concentrat şi tot echipamentul 
performant ce cuprinde un număr impunător de metode fizice si fizico-chimice 
necesare pentru efectuarea cercetărilor științifice atât în laboratoarele centrului,  
cât şi ale institutului în întregime.

Una dintre cele mai stringente probleme în Republica Moldova este calitatea 
mediului ambiant. Cercetătorii Institutului de Chimie al AŞM sunt preocupaţi de 
această problemă prin: Cercetarea şi evidenţierea proceselor chimice şi fizico-
chimice în mediul acvatic, elaborarea metodelor de control analitic al ecosistemelor 
şi a tehnologiilor nonpoluante. Cele trei laboratoare (Laboratorul Chimie Ecologică, 
Laboratorul de Chimie a Apei şi Laboratorul de Geochimie a mediului) care 
cercetează aceste fenomene au fost unite intr-un nou centru de Chimie Ecologică şi  
Protecție al Mediului Ambiant.

Un caz de succes a cercetătorilor Institutului de Chimie este Sinteza dirijată 
a compuşilor organici biologic activi, inclusiv a celor naturali. Au fost obţinute 
produse biologic active pe bază de compuşi terpenici naturali, care pot fi utilizaţi 
pe larg în industria farmaceutică. Cele doua laboratoare de profil organic din cadrul 
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institutului (Laboratorul de Sinteză Organică şi Biofarmaceutică şi Laboratorul de 
Chimie a Compuşilor Naturali şi Biologic Activi), care sunt preocupate de aceste 
importante cercetări au fost unite în centrul de Chimie Organică si Biologică, tot aici 
fiind concentrat şi tot arsenalul de metode fizico-chimice necesare pentru derularea  
cu succes a acestor cercetări.

Pe parcursul a mai multor ani Institutul de Chimie realizează cercetări ştiinţifice 
în cadrul acordurilor de colaborare cu diverse centre științifice internaționale: 
Universitatea Pavol Jozef Šafárik din Košice, Slovak Republic; Institutul de Probleme 
Nucleare al Universităţii de Stat din Republica Belarus; Institutul de Stat de Tehnologii 
din or. Sankt-Petersburg, Russia; Institutul de Chimie Macromoleculară „P. Poni” al 
Academiei Române; Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii 
Izotopice şi Moleculare (INCDTIM) Cluj-Napoca; Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, 
România; Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei 
şi Radiației (INFLPR) din or. Măgurele, România; Institutul de Cercetări Nucleare 
din or. Dubna, Rusia; Catedra Macromolecule, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, 
Iaşi, România; Universitatea „Politehnica”, 
Bucureşti; Institutul ECOIND, Bucureşti, 
România; Centrul național de Consultanţă pentru 
protecția mediului (UPB-CNC), România; 
Institutul de Chimie a Suprafeţelor „A. A. 
Ciuiko” a ANŞ a Ucrainei; Institutul de Chimie 
Coloidală şi Chimia Apei „A. V. Dumanschii” 
al ANŞ a Ucrainei; Institutul de Chimie fizică 
”Ilie Murgulescu”, Bucureşti, România; 
Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare 
pentru tehnologii Criogenice şi Izotopice, or. Rm. Vâlcea, România; Centrul științifico-
tehnologic din Ucraina (STCU). În cadrul acestor acorduri se efectuează vizite reciproce 
de către cercetătorii Institutului de Chimie al AŞM şi specialiştii în domeniu din 
Institutele şi Universităţile de peste hotare în scopul participării la diverse manifestări 
ştiinţifice, expoziţii, saloane de inventică şi efectuarea cercetărilor ştiinţifice bilaterale 
în domeniile: sinteza compuşilor coordinativi şi a compuşilor din clasa terpenoidelor 

cu proprietăţi biologice; 
soluţionarea unor probleme 
de tratare a mediului ambiant 
şi de folosire raţională 
a resurselor naturale; 
elaborarea tehnologiilor de 
purificare a apelor reziduale 
şi de potabilizare a apelor 
de suprafaţă şi subterane 
folosind procedeele de 
adsorbţie, oxidare, schimb 
de ioni, coagulare etc.; 
pregătirea în comun a 
cadrelor de înaltă calificare; 
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valorificarea rezultatelor ştiinţifice prin publicarea acestora în reviste ştiinţifice de 
specialitate, comunicări la diverse manifestări ştiinţifice internaţionale şi realizarea 
unor brevete de invenţie; pregătirea granturilor şi proiectelor de cercetare ştiinţifică 
comune. Actualmente se realizează cercetări ştiinţifice în comun în cadrul proiectelor 
internaţionale: Proiect bilateral de cercetare în cadrul Programului pentru mobilitate 
AŞM – Consiliul Național pentru Cercetare din Italia; proiect comun de cercetare 
AŞM - Fondul Cercetări Fundamentale din Republica Belarus; proiect din cadrul 
programului STCU - AŞM; proiect din cadrul Programului SCOPES; proiect din 
cadrul programului FP7-PEOPLE-IRSES.

 În colaborare cu colegii de peste hotare se organizează şi conferinţele ştiinţifice 
cu participare internaţională. Pe parcursul ultimilor cinci ani Institutul de Chimie a 
organizat un şir de conferinţe Internaţionale. Cele mai importante dintre acestea sunt: 

- Cea de-a XVIII-a Conferinţă Internaţională “Physical Methods in Coordination 
and Supramolecular Chemistry” dedicată memoriei acad. C. Turtă şi m.c. M. Revenco 
(8 – 9 octombrie 2015);

Conferinţa Internațională dedicată jubileului de 55 de ani de la fondarea −	
Institutului de Chimie al AŞM ( 28-30 mai 2014);

Cea de-a XVII-a Conferinţă Internaţională “Physical Methods in −	
Coordination and Supramolecular Chemistry” (24 – 26 octombrie 2012);

Conferinţa chimiştilor din România şi Republica Moldova cu genericul −	
“Chimia este viaţa noastră, viitorul nostru” dedicată Anului Internaţional al Chimiei 
(5 mai 2011). 

Workshop ”Noi frontiere în chimia compuşilor −	
naturali. Miracolele mării în beneficiul omenirii”, organizat 
în cadrul proiectului comun de cercetare din programul pentru 
mobilitate Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) – Consiliul 
Naţional pentru Cercetare din Italia (CNCI) (2014). 

Începând cu anul 2006 Institutul de Chimie editează de 
2 ori pe an revista în limba engleză „Chemistry Journal of 
Moldova”, care în anul 2015 a fost cotată ISI şi introdusă în 
baza de date: Emerging Sources Citation Index - Chemistry, 
Multidisciplinary - Journal List. În luna decembrie 2015 
revista a trecut din categoria B în categoria A. În revista 
Chemistry Journal of Moldova sunt publicate articolele 
ştiinţifice atât ale savanţilor din ţară cât şi de peste hotare. 

Cele mai relevante rezultate ştiinţifice:

 Chimia compuşilor coordinativi
Investigaţiile în domeniul chimiei compuşilor coordinativi 

s-au extins substanţial după formarea în anul 1956 a Secției 
de Chimie Anorganică a Filialei Moldoveneşti a Academiei 
de Ştiinţe a URSS, din 1975 numită Laborator de Chimie 
a Compuşilor Coordinativi, şeful căruia a fost numit 
academicianul Antonie Ablov. La etapa iniţială tematica 
ştiinţifică era orientată spre realizarea lucrărilor de sinteză a 
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compuşilor coordinativi ai metalelor de tranziţie, în special a dioximinelor cobaltului, 
cuprului, nichelului, fierului, paladiului; cercetarea structurii şi proprietăţilor acestei 
clase de substanţe, aplicând metodele fizice de studiu şi a metodelor de calcul din 
chimia cuantică. Ulterior tematica ştiinţifică s-a extins esenţial, cuprinzând cercetări 
în domeniul proceselor template, sintezei topochimice, în mediu neapos şi alte condiţii 
specifice pentru obţinerea compuşilor coordinativi mono- şi polinucleari noi, inclusiv 
cu liganzi macrociclici şi chelanţi cu proprietăţi programate; sinteza compuşilor 
coordinativi biologic activi ai biometalelor; dezvoltarea teoriei metodelor fizice de 
studiu a compuşilor coodinativi; dezvoltarea teoriei structurii electronice şi vibronice a 
compuşilor cu valenţă mixtă etc., perfecţionarea metodelor cuanto-chimice de studiu, 
precum şi a metodelor de design molecular al sistemelor biologic active, punându-se 
accente pe mecanismul de acţiune a lor.

Folosind spectrele electronice de absorbţie în seria transdioximinelor cobaltului 
trivalent a fost descoperit fenomenul de izomerizare, demonstrat ulterior prin separarea 
în stare cristalină a acestor compuşi şi studierea detaliată a proprietăţilor lor. Au 
fost efectuate cercetări în domeniul chimiei compuşilor coordinativi ai metalelor de 
tranziţie cu tiosemicarbazonele. Pentru prima dată au fost obţinuţi şi studiaţi complecşii 
metalelor cu selenosemicarbazida şi diferite selenosemicarbazone. În timpul cercetărilor 
propietăţilor magnetice ale compuşilor coordinativi ai Fe(III) cu tiosemicarbazonele 
prin metodele bazate pe susceptibilitatea magnetică şi efectul de rezonanţă-gama a fost 
depistată izomeria electronică de spin la unii chelaţi. S-au efectuat cercetări sistematice 
asupra compuşilor complecşi ai Cu(II) cu acizi carboxilici, hidroxicarboxilici şi cu 
aminoacizi. Au fost sintetizaţi şi studiaţi complecşii lantanidelor cu aminele organice. 
Au fost sintetizaţi compuşi ai Co(III) cu di-, tri- şi poliamine. A fost dezvoltată o nouă 
direcţie în domeniul magnetochimiei – teoria interacţiunii magnetice de schimb în clusteri 
polinucleari, ce a dat posibilitate de a descrie mai adecvat dependenţa de temperatură 
a susceptibilităţii magnetice şi a spectrelor rezonanţei electronice de spin a lor. S-au 
efectuat cercetări termogravimetrice ale compuşilor complecşi sintetizaţi. S-au cercetat 
substanţele potenţial magnetice, complecşii cu proprietăţi antitumorale, catalitice etc. 
S-a efectuat sinteza complecşilor fiziologic şi catalitic activi ai microelementelor pe 
bază de dicetone şi dioxime cu bioliganzi. S-au studiat compuşii dioximinelor cobaltului 
(III) cu sulfamidele.

După trecerea în nefiinţă a academicianului Antonie Ablov 
(1978), conducerea Laboratorului de Chimie a Compuşilor 
Coordinativi este preluată de academicianul Nicolae 
Gărbălău, fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul chimiei 
compuşilor coordinativi, macrociclici şi supramoleculari. 
Cercetările din domeniul chimiei compuşilor coordinativi 
includ elaborarea concepţiilor contemporane în chimia 
coordinativă şi supramoleculară, studiul complecşilor 
noi ai 3d-elementelor cu liganzi organici polifuncţionali. 
Obiectul de studiu: sinteza dirijată prin procedee originale 
a compuşilor noi coordinativi şi supramoleculari mono- şi 
polinucleari ai metalelor de tranziţie cu liganzi chelanţi şi 
macrociclici, determinarea structurii şi a proprietăţilor lor 
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specifice, inclusiv a celor practic utile. Au fost elaborate concepţiile şi legităţile de 
bază de asamblare pe cale templată a sistemelor macrociclice şi supramoleculare, cât şi 
a clusterilor înalt polinucleari. 

În anul 2006, după decesul 
academicianului Nicolae Gărbălău, şef al 
laboratorului este ales doctorul habilitat 
Ion Bulhac, iar în anul 2016 ocupă această 
funcţe prin concurs Dr. Diana Dragancea. 
În anul 2006 se schimbă şi denumirea 
laboratorului în Chimie coordinativă.

Elaborarea şi aplicarea unor 
metode originale de sinteză a unor 
compuşi coordinativi ai metalelor 
de tranziție cu α-dioximele, 
acizi carboxilici şi baze Schiff, sub conducerea doctorului habilitat Ion 
Bulhac, au condus la obţinerea de complecşi cu structuri noi şi activităţi  
biologice performante. 

Au fost puşi în evidenţă compuşi cu proprietăţi de stimulatori de creştere şi 
dezvoltare a plantelor de cultură; biocatalizatori ai proceselor de enzimogeneză în unele 
tulpini de fungi, de biosinteză a proteinelor, componenţilor fenolici şi antioxidanţilor 
în cultura microalgelor; sau de inhibitori eficienţi ai proceselor de coroziune a 
oţelului: Polyhedron. 2013. 60. P. 140-150; Inorganica Chimica Acta, 2010,  
v. 363, 2065–2070.

Chimia Bioanorganică
La 18 iunie 1975, în conformitate cu hotărârea Comitetului de Stat pentru Ştiinţă 

şi Tehnică al Consiliului de Miniştri a ex- URSS, a fost lansată o temă prioritară 
de cercetare, care a permis crearea şi fundamentarea unui nou laborator de Chimie 
Bioanorganică, preconizat pentru studiul compuşilor coordinativi dotaţi cu activitate 

biologică. Conducerea acestui laborator i-a fost încredinţată 
doctorului în chimie Dumitru Batîr (1974 - 1988). 

Sinteza şi studiul compuşilor coordinativi ai biometalelor 
a constituit sarcina de bază a cercetărilor în domeniul Chimiei 
Bioanorganice coordonat de academicianul Constantin 
Turtă, fondatorul şcolii ştiinţifice în domeniul chimiei 
bioanorganice şi în domeniul aplicaţiilor spectroscopiei 
Mossbauer în chimie. În anul 2006, odată cu fondarea 
centrului Chimie Fizică şi Nanocompozite, laboratorul 
a fost redenumit în laboratorul Chimie Bioanorganică şi 
Nanocompozite. În anul 2015, după trecerea în nefiinţă a 

academicianului Constantin Turtă, şef al laboratorului este ales doctorul Vasile Lozan. 
Obiectul studiului: compuşi coordinativi ai biometalelor (Fe, Co, Mn, Cu, Zn, Ni) 
cu α- dioxime, baze Schiff şi cu acizi carboxilici, inclusiv, aminoacizi, determinarea 
structurii lor moleculare şi cristaline. A fost determinată structura moleculară şi 
cristalină a clusterilor tri- şi tetranucleari ai fierului(III), mono- şi dimerilor cuprului(II) 
cu aminoacizi şi a dioximaţilor mononucleari ai fierului şi cobaltului. A fost determinată 
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structura electronică a dioximaţilor 
fierului(II) şi (III), a clusterilor homo- 
şi heteronucleari conţinând fier, ceea 
ce a permis de a interpreta mai adecvat 
spectrele compuşilor din această 
serie. Prin metoda spectroscopiei 
Mossbauer şi magnetochimie s-au 
studiat delocalizarea de electroni în 
oxo-carboxilaţii fierului cu valenţa 
mixtă şi izomeria de spin la dioximaţii 
fierului(III). 

Carboxi-clusterul disproziului {[Dy(α−C4H3OCOO)(µ−(α−C4H3O COO))2 
(H2O)3]}n manifestă o relaxare magnetică lentă la 10 K, iar două tipuri de ioni de Dy cu 
înconjurare diferită se comportă ca single-ion magnets (SIM) cu o energie de activare 
diferită, Ueff = 80,5 K şi 32,4 K. La răcire in continuu se ajunge la regimul de tunelare 
cuantică; 5,10,15-trisferocenil-20-(metil 4-benzoat)-porfirinatul de Zn posedă benzi 
de absorbţie in domeniul vizibil demonstrând posibilitatea utilizării lui, după unele 
modificări, in confecţionarea celulelor solare cu coloranţi sensibilizatori eficiente;  
Dalt. Trans, 2013, 42 (28), 10153–10171 

Nanoparticule (NPs, d=11 ± 3 nm) de oxid de fier-crom au fost preparate prin 
descompunerea termică a acetatului μ3-oxo {FeCr2O} în prezenţa dodecilaminei 
şi acidului oleic, în calitate de agenţi de stabilizare, utilizând drept solvent acidul 
tricloracetic. În urma analizei prin difracţie cu raze X pe pulbere şi microscopie optică 
în lumină polarizată, s-a observat că materialul obţinut prezintă o ordonare avansată şi 
anume de cristal smectic. RSC Adv., 2014, 4, 6293.

În plan aplicativ au fost evidenţiate combinaţii coordinative cu proprietăţi anticancer, 
antivirotice, antibacteriene, anticoccide antidot, regulatori de creştere a plantelor, a 
algelor. Preparatul cu proprietăţi anticloroză la viţa de vie “Gajazot” şi preparatul „Cu-
12” au fost recomandate pentru implementare în viticultură.   

Chimia cuantică
Concomitent cu formarea structurilor instituţionale şi extinderea investigaţiilor 

chimice au fost întreprinse o serie de măsuri organizatorice în vederea aplicării 
metodelor fizice de cercetare şi a calculelor cuanto-chimice în chimie, fiind creată în 
acest scop grupa cuantică, reorganizată în 1962 în laboratorul de chimie cuantică în 

frunte cu academicianul Isaak Bersuker, fondator al şcolii 
ştiinţifice de chimie cuantică. De la bun început cercetările 
în domeniul chimiei cuantice au căpătat o mare amploare, 
fiind recunoscute şi înalt apreciate pe plan internaţional. 

S-au efectuat lucrări de calcul a interacţiunilor 
electrono-vibraţionale – efectul şi pseudoefectul lui Jahn-
Teller, au fost elaborate noi metode şi perfecţionate cele 
existente de calcul al structurii electronice şi proprietăţilor 
compuşilor coordinativi, create şi perfecţionate noi 
programe de calcul pentru tehnica de calcul. Studierea 
influenţei structurii electronice asupra configuraţiilor 
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nucleare a sistemelor poliatomice şi dinamica lor a condus la elaborarea concepţiei noi 
în teoria structurii şi particularităţilor sistemelor poliatomice – concepţia interacţiunii 
vibronice, ce s-a soldat cu descoperirea ştiinţifică înregistrată în anul 1978 în Registrul 
de Stat al URSS cu numărul 202 şi titlul „Явление туннельных расщеплений уровней 
энергии многоатомных систем в состоянии электронного вырождения” 
(„Fenomenul de scindare tunel a nivelelor energetice ale sistemelor poliatomice în 
stare de degenerare electronică” ) (I. Bersuker). În baza acestei descoperiri ştiinţifice 
a fost dezvoltată teoria vibronică a segnetoelectricităţii. Atenţie deosebită s-a acordat 
teoriei catalizei, fiind cercetată originea actului elementar în cataliză, relevate noi 
legităţi în formarea structurii cristaline (cristalochimia electronică). A fost elaborată 
interpretarea cuantochimică a transinfluenţei. Rezultate ştiinţifice semnificative au 
fost obţinute în domeniul dezvoltării teoriei metodelor fizice de cercetare a structurii  
şi particularităţilor materialelor. 

Începând cu anul 1993 laboratorul 
de Chimie Cuantică este condus 
de doctorul habilitat, profesorul 
Ivan Ogurţov. Sub conducerea 
Dumnealui au fost cercetate: efecte 
vibronice în stereochimia compuşilor 
coordinativi; efecte ale localizării – 
delocalizării în compuşi coordinativi 
polinucleari şi dezvoltarea lor 
în spectroscopie; proprietăţile 
magnetice şi posibilităţile de 
aplicare a lor în electronica moleculară; efectele vibronice în cristalochimie; efecte 
vibronice şi activarea moleculelor mici în reacţiile chimice catalitice; magnetismul 
în compuşi coordinativi polinucleari; metode de calcul, calculul semiempiric şi 
“ab iniţio” al structurii electronice a compuşilor coordinativi; studiul dependenţei 
“structură – activitate (chimică, biologică, etc.)”; modelarea computerizată şi designul 
compuşilor biologic activi. A fost propusă şi dezvoltată o nouă concepţie în teoria 
moleculelor şi cristalelor – teoria interacţiunilor vibronice; a fost propusă teoria 
polielectronică cuanto-chimică a clusterilor dimeri, trimeri şi tetrameri cu valenţă 
mixtă. În anul 2006 laboratorul a fost transformat în Laboratorul de Chimie Cuantică 
şi Cinetică Chimică cu două grupuri de cerectare: grupul de chimie cuantică şi  
grupul de cinetică chimică.

În anul 2010, după trecerea în nefiinţă a doctorului habilitat, profesorului Ivan 
Ogurţov, şef al laboratorului este numită doctorul Natalia Gorincioi. În anul 2013 în 
componenţa laboratorului au fost transferate alte două grupuri de cercetare: grupul RMN 
şi grupul RES şi spectroscopia laser, iar denumirea laboratorului a fost modificată în 
Laboratorul Chimie Cuantică, Cinetică Chimică şi Rezonanţă Magnetică, ce includea 
cele patru grupuri. În anul 2015, în rezultatul reorganizării institutului, laboratorul a 
fost redenumit în Laboratorul de Chimie Cuantică, Cataliză si Metode Fizice.

A fost dezvoltată în continuare teoria interacţiunilor vibronice. O nouă abordare 
bazată pe Efectul si Pseudo-Efectul Jahn-Teller a fost elaborată pentru interpretarea 
instabilităţii şi schimbărilor structurale ale sistemelor moleculare coordonate la compuşii 
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coordinativi ai metalelor de tranziţie sau adsorbate pe suprafeţe solide. În baza metodei 
electron-conformaţionale s-a realizat identificarea toxicoforului (Tph) şi predicţia 
cantitativă a toxicităţii unei serii de parfumuri alergene: Chem. J. Mold., 2012, 7(1), 
145-156. Prin metoda de calcul de simulare a dinamicii moleculare s-a determinat, că în 
cazul moleculei proteice lactoferina legarea fierului depinde de legarea concomitentă a 
anionului sinergic CO3

2-, care asigură crearea compusului complex stabil de lactoferină 
diferică. În termenii grupurilor de simetrie magnetică în patru culori s-a demonstrat că 
proprietăţile magnetice anomale ale clusterilor trihomonucleari cu degenerare Kramers 
a nivelelor energetice, care conţin ioni Fe(III), Cr(III), Cu(II), V(IV) sau Co(II), sunt 
cauzate de distorsiuni structurale ca consecinţe a existenţei simetriei în raport cu 
reversarea timpului: J. Nanoelectron. Optoelectron, 2011, 6, 381-392.

Chimia compuşilor naturali
În paralel cu chimia anorganică s-a confirmat şi s-a 

dezvoltat chimia compuşilor naturali şi chimia organică, 
al cărei fondator în Moldova a fost academicianul 
Gheorghe Lazurievski. Secţia de Chimie Organică 
fondată in 1956 este cea dea doua unitate structurală a 
Institutului de Chimie, denumită mai tarziu Laborator 
de Chimie a Compuşilor Naturali (1959-1975) condus 
de academicianul Gheorghe Lazurievski. În 1975 acest 
laborator se divizează în două laboratoare: Laboratorul 
de Chimie a Compuşilor Steroidici (sef de laborator 
doctorul în chimie Petru Ciobanu) şi laboratorul de 
Chimie a Izoprenoidelor (sef de laborator doctorul în 

chimie Dumitru Popa). În 1976 are loc reorganizarea şi schimbarea denumirii acestora. 
Primul devine Laborator de Chimie a Plantelor Etero-oleaginoase (conducerea este 
preluata de academicianul Pavel Vlad), iar cel de-al doilea este reprofilat şi condus în 
continuare de Dumitru Popa sub denumirea de Laborator de Chimie a Regulatorilor de 
Creştere şi Dezvoltare a Plantelor. În 1991 are loc comasarea acestor două laboratoare 
intr-o singura unitate de cercetare - Laboratorul de Chimie a Terpenoidelor, condus  
de academicianul Pavel Vlad. 

La etapa iniţială obiectul principal de studiu era cercetarea compoziţiei chimice 
a materiei prime vegetale şi a deşeurilor industriei uleiurilor eterice. Ulterior, arealul 
preocupărilor ştiinţifice includea cercetări fundamentale în scopul elaborarii metodelor 
noi structural-selective şi stereospecifice de sinteză totală şi parţială a compuşilor 
terpenici polifuncţionalizaţi, în primul rând, din clasa sesquiterpenoidelor drimanice 
care posedă o vastă activitate biologică şi studiul lor multilateral.

În cadrul studierii plantelor alcaloidofere au fost supuse unor cercetări detaliate 
brebenocul, rutişorul şi rogozul, din care a fost extrasă o serie de alcaloizi de tipul indolic, 
dintre care doi – brevicolina şi brevicarina sunt compuşi noi din seria β-carbolinică. Au 
fost stabilite structura şi biogeneza lor, s-au realizat multiple transformări chimice ale 
acestor compuşi şi transformările lor reciproce. 

Din deşeurile de la producerea uleului eteric de salvie au fost obţinute şi studiate 
sclareolul şi 13-episclareolul. S-au elaborat metode de izolare a lor şi s-au studiat 
reacţiile de oxidare, hidroclorurare, aminare a acestor substanţe, s-a studiat stereochimia 
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diterpenoidelor din grupa labdanului, căile de obţinere a substanţelor aromatice 
valoroase din sclareol.

Au fost cercetate terpenoidele din plantele locale, ce prezintă interes taxonomic. S-au 
dezvoltat cercetările privind elaborarea stimulatorilor de creştere a plantelor, chimia 
substanţelor odorante şi a uleiurilor eterice. Ulterior obiectul cercetărilor au devenit 
saponinele triterpenice, extrase din diferite plante, precum şi glicozidele steroide.

De-a lungul a 3 decenii în 
fruntea prestigiosului colectiv de 
chimisti organicieni şi bioorga-
nicieni s-a aflat academicianul 
Pavel Vlad, fondatorul 
şcolii ştiinţifice de chimie 
bioorganică, chimie a compuşilor 
naturali şi fiziologic activi şi  
sinteză organică fină .

În domeniul Chimiei 
Terpenoidelor sub conducerea 
academicianului Pavel Vlad s-a realizat studiul compuşilor ce fac parte din una dintre 
cele mai numeroase şi importante clase de compuşi naturali numiţi terpenoide. Obiectele 
de studiu: diterpenoidele labdanice şi sesquiterpenoidele drimanice, metodele de sinteză 
a lor pe baza materiei prime izolate din deşeurile vegetale acumulate în industria de 
producere a uleiurilor eterice, studiul componenţei lor chimice.

 În plan teoretic au fost studiate detaliat produsele de scindare a unei serii de 
labdanoide accesibile, propuse metode originale de sinteză a norlabdanilor; a fost strict 
stabilită stereochimia compuşilor labdanici; elaborate metode semisintetice de obţinere 
a unei serii de sesquiterpenoide drimanice, căi generale de sinteză totală a mono-, 
sesqui-, di- şi sesterpenoidelor ciclice prin ciclizare superacidă a precursorilor alifatici 
şi determinate legităţile acestei reacţii. Au fost elaborate reacţii noi cu caracter general 
pentru chimia organică. 

 În plan aplicativ au fost elaborate şi implementate metodele de reducere 
a norambreinolidei, de obţinere a preparatelor noi cu miros de ambră: ambrol, 
chetoxid, sclareoloxid şi ionoxid de izolare a sclareolului; de obţinere a uleiului de 
fenicul îmbogăţit cu anetol. Au fost elaborate metode de preparare a unui analog al 
ambroxului, de preparare ozonolitică a norambreinolidei şi sclareoloxidului, a unei 
serii alcătuite din mai mult de 20 de compuşi ce posedă miros puternic de ambră din 
clasa norlabdanilor şi homotrichinanilor. Pe baza substanţelor sus menţionate a fost 
realizată o serie de compoziţii aromatizate pentru tutun cât şi sintetizată o serie de 
compuşi drimanici cu activitate biologică potenţială. Toate elaborările sunt protejate cu  
mai mult de 65 brevete de invenţie. Cele implementate şi-au găsit aplicaţie în industria 
parfumerică, a tutunului, în industria uleiurilor eterice şi în prezent se lucrează cu  
compuşi biologic activi.

În anul 2010 şef al laboratorului este ales doctorului  habilitat Nicon Ungur. Începând 
cu anul 2015 laboratorul a fost redenumit în laboratorul de Chimie a Compusilor Naturali 
si Biologic Activi. Sub conducerea doctorul habilitat Nicon Ungur a fost elaborată o 
cale retro-biomimetică de sinteză a diterpenoidelor ent-atisanice – compuşi biologic 
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activi din diterpenoidele accesibile ent-kaurenice şi ent-trachilobanice: Helv. Chim. 
Acta, 2013, 96 (5), 864-871. În baza acidului homodrimenic a fost elaborată o metodă 
eficientă de obţinere a amidelor pirimidinice - compuşi importanţi pentru industria 
farmaceutică. De menţionat, că aceasta este prima sinteză a sesquiterpenoidelor 
homodrimanice cu schelet diazinic: Synlett, 2013, 24 (6), 697-700, Med Chem Res, 
2014, 23, 1559–1568. A fost elaborată o cale de sinteză a terpenoidelor cu schelet 
hallimanic din cele labdanice accesibile. Diterpenoidele halimanice reprezintă compuşi 
cu un spectru larg de activitate citotoxică: Chem. J. Mold., 2011, 6 (1), 110-112. Au fost 
sintetizaţi compuşi drimanici polifuncţionali. Acesti compuşi reprezintă intermediari 
valoroşi pentru sinteza compuşilor drimanici naturali, iar mulţi dintre aceștia posedă 
activitate antimicrobiană şi antifungică: Synthetic Communications, 2013, 43, 3020

Chimia organică
 În 1962 din iniţiativa doctorului in chimie Alexandr Şamşurin a fost fondat 

Laboratorul de Sinteză Organică. Colectivul acestui laborator şi-a început activitatea 
cu obţinerea unor preparate de combatere a dăunătorilor şi a unor substanţe atractante. 
Din 1972 până în 1982 în fruntea laboratorului de Sinteză Organică, numit în 1976 
Laborator de Chimie a Conservanţilor, s-a aflat doctorul habilitat în chimie Grigore 
Junghietu. În 1984 conducerea laboratorului a fost preluată de doctorul în chimie Miron 
Crimer, numit de data aceasta Laborator de Chimie a Pesticidelor, care din 1991 poartă 
denumirea iniţială de Laborator de Sinteză Organică. După trecerea în eternitate a 
savantului Miron Krimer în fruntea Laboratorului de Sinteză Organică devine doctorul 
habilitat în chimie Fliur Macaev. În anul 2015 acest laborator a fost redenumit în 
laboratorul de Sinteză Organică şi Biofarmaceutică.

 În baza studierii materiei prime vegetale au fost elaborate metode de sinteză a 
derivaţilor heterociclici ai indolului pe bază de indolilderivaţi ai piriliului şi s-a cercetat 

detaliat reacţia de condensare 
a indolului şi oxindolului cu 
cetone şi cetoaldehide. Au fost 
realizate lucrări asupra sintezei 
unui şir de atractanţi, hormoni 
juvenili, fitoestrogeni din seria 
cumestanului. A fost elaborată 
o nouă metodă de sinteză a 
esterilor acidului pirocarbonic şi 
s-au cercetat unele transformări 
ale acestora. Au fost sintetizaţi 
noi derivaţi ai 8-oxichinolinei, 
elaborată metoda de sinteză 

a 8 - oxichinolinei. Au fost efectuate cercetări în vederea obţinerii unor preparate 
antibacteriene de mare eficacitate cu menirea de a fi utilizate în calitate de conservanţi ai 
produselor alimentare. S-au studiat proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor pectice şi  
posibilitatea utilizării lor în vinificaţie.

Sinteza, transformările chimice şi studiul structurii combinaţiilor organice din 
chimia compuşilor heterociclici sunt cercetate sub conducerea dr. hab. în ştiinţe chimice 
Fliur Macaev. Obiectele de studiu: hidrocarburi aromatice, combinaţii heterociclice, 
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alcaloizi, steroide – analogi ai vitaminelor grupei D, monoterpeni – carena, carvona; 
perfecţionarea metodelor de purificare a compuşilor naturali – sintoni la sinteza unor 
combinaţii biologic active importante.

În planul cercetărilor fundamentale au fost studiate detaliat reacţiile de alchilare cu 
ajutorul tozilaţilor a unor alcooli naturali, au fost elucidate legităţi de migrare a grupei 
acetil din enolacetaţi şi s-a studiat reactivitatea dicetonelor rezultate. S-au găsit două 
tipuri noi de reciclizare acidă şi bazică a derivaţilor tiocarbamoilaţi ai chinazolin-4-onei 
care permit sinteza unor oxa(tia)diazoli noi.

În domeniul cercetărilor aplicative au fost elaborate şi perfecţionate metodele de 
obţinere a unor preparate importante, utilizate în industria alimentară, agricultură şi 
medicină. Au fost evidenţiate substanţe cu efect psihostimulator, anticonvulsant, sedativ, 
tranchilizant, antimicotic şi de reglare a activităţii cardiace. S-au găsit, de asemenea, 
compuşi cu o activitate tuberculostatică pronunţată. Au fost perfecţionate metodele de 
sinteză a unor intermediari la obţinerea compuşilor fiziologic activi, cum sunt biotina 
(Vitamina H) şi Vitamina D3. Au fost obţinuţi catalizatori noi pentru sinteza de tandem 
regio-, diastereo- şi enantioselectivă a compuşilor din grupul oxindolilor cu activitate de 
inhibiţie faţă de integraza HIV-1: Chemistry: A European Journal, 2012, 18, 14929. Au 
fost obţinute lichide ionice, inclusiv magnetice, propuse ca alternativă pentru solvenţi 
clasici, catalizatori cu utilizare multiplă, extragenţi şi compuşi cu activitate inhibitore 
faţă de celulele canceroase HeLa: Chemical Communications, 2014, 50, 4888. Au 
fost obţinuţi compuşi noi derivaţi ai β-carbolinei, obţinuţi din materie primă vegetală 
autohtonă şi compuşi ciclici cu heteroatomi de sulf şi azot cu activitate sporită faţă de 
formele rezistente de tuberculoză. O parte dintre compuşii obţinuţi au fost încorporaţi 
în sisteme binare cu oligozaharide ciclice, ceea ce a permis reducerea dozei substanţei 
active, menţinându-se activitatea: Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic 
Chemistry, 2012, 74, 129 .

Chimia analitică
Institutul de Chimie a devenit şi un centru important 

al dezvoltării chimiei analitice, al cărei fondator a fost 
academicianul Iurie Lealicov. Laboratorul de Chimie Analitică 
a fost înfiinţat în 1957, când profesorul Iurie Lealicov a pus 
bazele metodelor electrochimice de analiză. 

 Arealul de cercetare a chimiei analitice cuprindea 
direcţiile ce ţineau de elaborarea metodelor de determinare 
a componentelor de bază ale materialelor semiconductoare, 
studierea complecşilor de metale cu liganzi organici şi utilizarea 
lor în analize, elaborarea metodelor electrochimice de analiză 

a cantităţii remanente de pesticide, cercetarea noilor domenii ale polarografiei.
 În cadrul cercetărilor fizico-chimice s-a studiat teoria şi practica metodei 

polarografice. S-a cercetat cinetica proceselor, însoţite de adsorbţia complecşilor 
metalelor pe electrod, precum şi posibilitatea de utilizare a efectului de inhibiţie – 
accelerare a reacţiilor electrochimice la analiza aliajelor, electroliţilor, apelor reziduale 
şi aerului la întreprinderile industriale, argilelor şi calcarelor. La analiza solurilor şi 
apelor naturale s-a folosit curentul catalitic în sistemele complecşilor metal polivalent 
– hidroxiacid-clorat. S-a efectuat analiza materialelor semiconductoare şi a probelor 
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standard de metale neferoase şi aliaje, ce determină cantitatea remanentă de substanţe 
utilizate la protecţia plantelor agricole. Pentru prima dată s-a efectuat calculul cuanto-
chimic al sistemului catalizator-activator-oxidant ce a permis de a pătrunde mai 
profund în mecanismul studiului procesului catalitic. Au fost propuse un şir de metode 
de determinare a substanţelor în diverse obiecte şi medii - în sol, apă, aer, materiale 
vegetale, produse alimentare. Au fost elaborate peste 20 de metode de determinare 
a plumbului, cadmiului, fierului, cuprului, molibdenului, arsenului, titanului şi altor 
elemente în diverse obiecte: aliaje în baza cuprului şi aluminiului, în sol, ape naturale 
şi reziduale, aer, care au fost aplicate pe larg in economia națională.

 Din 1973 şef al Laboratorului de Chimie Analitică (numit un timp şi Laborator 
de Metode Electrochimice de Cercetare) a fost Ion Vatamanu. Din 1991 conducerea 
laboratorului de Chimie Analitică este preluată de către doctorul în chimie Ludmila 
Chiriac. Elaborarea de metode şi tehnici avansate de ridicare 
a selectivităţii şi sensibilităţii metodelor electrochimice de 
analiză a metalelor şi componentelor nocive – în domeniul 
chimiei analitice, în ultimii ani a fost realizată sub conducerea 
dr. habilitat, prof. Mihail Revenco. Au fost folosiţi curenţi 
catalitici şi fenomene de adsorbţie a speciilor în voltametrie; 
polarografia adsorbtivă cu stripping; activarea chimică şi 
electrochimia microelectrozilor din fibră carbon pentru 
determinarea metalelor nocive în apă, sol, etc.; modificarea 
dirijată a reactivilor organici pentru metodele optice; efecte 
de recunoaştere a speciilor prin interacţiuni supramoleculare; 
optimizarea metodelor de analiză în domeniul IR.

 Au fost elaborate metode de analiză a componentelor principale şi a urmelor în 
materiale electronice şi semiconductori; studiat comportamentul unor reactivi organici 
polidentaţi şi polifuncţionali din oxiacizi, indicatorilor metalocromici, coloranţilor 
triazinici, tiosemicarbazonelor în reacţiile cu formare de complecşi şi a fost pus în 
evidenţă impactul acestor interacţiuni asupra selectivităţii şi senzivităţii metodelor 
electrochimice de analiză a metalelor grele. Au fost elaborate metode eficiente de 
analiză a metalelor: plumbului, cuprului, cadmiului, fierului, nichelului, zincului şi 
molibdenului în produse alimentare şi obiecte ale mediului ambiant. Au fost argumentate 
şi testate noi tehnologii de tratare a microelectrozilor din fibră carbon pentru mărirea 
reproductivităţii şi selectivităţii analizelor urmelor de metale.

În a. 2006 odată cu fondarea Centrului Chimie Fizică şi Nanocompozite laboratorul 
a fost reorganizat, transformându-se în 
laboratorul Metode Fizico-Chimice de 
Cercetare şi Analiză, şef al căruia a fost 
numit dr. hab. Igor Povar. Sub conducerea 
D-lui s-a elaborat baza cantitativă a 
teoriei proprietăţilor de tamponare pentru 
sisteme tampon eterogene. Au fost deduse 
expresiile matematice pentru estimarea 
cantitativă a capacităţii de tamponare 
faţă de componentele fazei minerale.  
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S-a stabilit că capacităţile tampon ale componentelor sunt reciproc proporţionale: 
Central European J. Chemistry, 2014, 12(8), 877-885.

S-au prelungit investigaţiile curenţilor catalitici şi fenomenelor de adsorbţie 
a speciilor în voltametrie; polarografiei adsorbtive cu stripping; activării chimice şi 
electrochimiei microelectrozilor din fibră carbon pentru determinarea metalelor nocive 
în apă, sol, etc. S-au elaborat metode de analiză a componentelor principale şi a urmelor 
în materiale electronice şi semiconductori: Can. J. Chem., 2012, 91(8), 721-726 .

 S-a studiat comportamentul unor reagenţi organici polidentaţi şi polifuncţionali 
din oxiacizi, indicatorilor metalocromici, coloranţilor triazinici, tiosemicarbazonelor în 
reacţiile cu formare de complecşi şi a fost pus în evidenţă impactul acestor interacţiuni 
asupra selectivităţii şi sensibilităţii metodelor electrochimice de analiză a metalelor 
grele. Au fost elaborate metode eficiente de analiză a metalelor: Pb, Cu, Cd, Fe, Ni, 
Zn şi Mo în produse alimentare şi obiecte ale mediului ambiant: Revue Roumaine de 
Chimie , 2012, 57 (9-10) .

Chimia ecologică
În ultimele decenii au căpătat amploare cercetările în domeniul chimiei ecologice, 

al cărui fondator este academicianul Gheorghe Duca. 
Şcoala ştiinţifică creata de academicianul Gheorghe 

Duca a dezvăluit mecanismele fundamentale ale catalizei 
omogene, a dezvoltat teoria fenomenului redox în mediul 
ambiant, a elucidat mecanismele de oxidare şi reduce a 
componentelor în procesul de formare a calităţii produselor 
oenologice; a elaborat conceptele tratării fizico-chimice şi 
biochimice a apelor reziduale, tehnologii de valorificare 
a deşeurilor, obţinerii substanţelor medicinale, cosmetice, 
micşorării noxelor din atmosferă, metodelor de estimare a 
riscului chimic în apariţia cancerului pulmonar şi gastro-
intestinal, procedeelor noi de obţinere directă din produse 
secundare a substanţelor biologic active, auditul ecologic, 
educaţiei ecologice, a contribuit la crearea concepţiei redox 

privind acţiunea substanţelor de natură peroxidică asupra  
sistemelor ecologice, etc. 

Laboratorul de Chimie Ecologică din cadrul Institutului de Chimie a trecut 
trei trepte de dezvoltare. A fost înfiinţat sub denumirea de Laborator de Chimie a 
Resurselor Minerale din considerentele, că resursele naturale, minerale şi vegetale, 
este sursa principsală a avuţiei naţionale. La inceput în fruntea laboratorului s-a aflat 
doctorul în chimie Nicolai Lobanov. Doctorul în chimie Valeriu Ropot este cel de-
al doilea şef al laboratorului numit de data aceasta Laboratorul de Resurse Minerale  
şi Chimie a Apei. 

 S-au realizat investigaţii chimice şi fizico-chimice asupra bentonitelor, fiind 
stabilite compoziţia chimică şi proprietăţile adsorbtiv-structurale ale argilelor de pe 
teritoriul Moldovei, condiţiile de activizare termică a bentonitelor, care se utilizează în 
calitate de sorbenţi naturali pentru epurarea diferitor lichide

Cercetările în domeniul studiului absorbanţilor şi al sorbţiei diverşilor compuşi 
nocivi, precum şi studiul legităţilor formării calităţii apelor au avut ca rezultat elaborarea 
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tehnologiilor de epurare a diverselor categorii de ape şi metode de analiză complexă 
a lor, tehnologiilor de utilizare a reziduurilor, obţinute la purificarea apelor, crearea în 
baza lor a tehnologiilor de folosire a apei în ciclu închis, prepararea de cărbuni activi 
cu destinaţie medicinală. 

 Valeriu Ropot a fost urmat de membrul corespondent, doctorul habilitat în chimie 
Tudor Lupascu. Fiind doctor habilitat în chimie fizică şi totodată în protecţia mediului, 
acesta din urmă transformă Laboratorul de Resurse Minerale 
şi Chimia Apei în Laboratorul de Chimie Ecologică. 

 Elaborarea procedeelor de sinteză a adsorbanţilor, 
determinarea capacităţii de adsorbţie şi a parametrilor de 
structură a acestora, utilizarea sistemelor disperse pentru 
protecţia apelor şi a sănătăţii omului sunt sarcinile de bază 
ale cercetărilor în domeniul Chimiei Ecologice conduse 
de mem. cor., dr. habilitat Tudor Lupaşcu. Obiectele de 
studiu: subproduse vegetale autohtone, cărbunii activi 
obţinuţi din aceste surse de materie primă, adsorbanţii 
minerali, sursele de apă de suprafaţă şi reziduale; 
tehnologii de potabilizare a apelor; preparate medicinale  
pe bază de cărbuni activi.

Au fost elaborate bazele teoretice şi practice de sinteză a cărbunilor activi din 
subproduse vegetale regenerabile existente în RM. A fost stabilit mecanismul de 
adsorbţie a substanţelor poluante de natură organică şi anorganică pe cărbuni activi 
obişnuiţi şi oxidaţi. Au fost elaborate procedee de tratare a apelor reziduale şi de 
suprafaţă. Au fost create preparate medicinale pe bază de cărbune activ şi stabilită 
capacitatea acestor preparate pentru detoxificarea organismului uman. S-au studiat 
procesele de modificare a adsorbanţilor minerali şi posibilitatea utilizării acestora 
pentru imobilizarea substanţelor organice şi metalelor grele din mediul acvatic. Au 
fost elaborate compoziţii pentru tencuirea suprafeţelor interioare pe bază de sisteme 
disperse. Procedeele de obţinere a cărbunilor activi şi compoziţiilor pentru tencuire sunt 
acoperite cu 12 brevete de invenţie. Au fost studiate procesele şi stabilite mecanismele 
de imobilizare, migraţiune, transformare a poluanţilor în sistemul apă-substanţe în 
suspensii în fl. Nistru şi râul Prut.

A fost elaborată şi testată în comuna Sculeni, raionul Ungheni o tehnologie de 
tratare a apei de profunzime de ioni de fier şi mangan bivalenţi, bazată pe procesul de 
legare a fierului şi manganului din apă cu formare de produse insolubile, care uşor se 
separă prin filtru cu nisip: Brevet MD nr. 7781. Expertiza ecologică şi sanitară confirmă, 
că tehnologia propusă este eficientă şi apa tratată corespunde normelor ecologice şi 
sanitare privind calitatea apei potabile. A fost elaborată şi testată o nouă tehnologie de 
eliminare din apele subterane a hidrogenului sulfurat. Studiile efectuate au demonstrat că 
implementarea tehnologiei recomandate asigură o eficientă de 100% pentru eliminarea 
hidrogenului sulfurat din apele subterane şi 30% pentru ionii de amoniu: Environmental 
Engineering and Management Journal, 2013, Vol. 12, No. 5, 937-942; Brevet MD 
nr. 4142. Au fost obţinuţi adsorbanţi intercalaţi pe bază de bentonite din Moldova ce 
permite utilizarea lor în calitate de adsorbanţi/catalizatori în tehnologiile de potabilizare 
şi/sau purificare oxidativă a apelor uzate: Studia Universitatis. Revistă ştiinţifică a 
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Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe reale şi ale naturii, 2013, Vol. 66, No. 6(66), 
176-182. A fost preparată crema dermatologică în baza produsului Enoxil – compus 
ecologic pur în calitate de substanţă activă cu proprietăţi antibacteriene amplificate: 
Information and Inovations , Quarterly International Journal, 2012, nr. 1-2, 93-95. 
Central European Journal of Chemistry, 2014, 11, 2-8. Pentru prima data, de către 
Institutul de Chimie a fost obţinută, în anul 2010, o marcă pentru preparatele în baza 
substanţei biologic active „ENOXIL”. 

Propunerile de perspectivă ale Institutului
 Începând cu anul 2008 Institutul activează în conformitate cu direcţia de cercetare: 

Sinteza şi studiul substanţelor noi polifuncţionale, cercetarea proceselor chimice, 
fizico-chimice şi elaborarea metodelor de tratare a mediului ambiant, conform căreia 
au fost trasate unele activităţi de perspectivă.

Vor fi sintetizaţi adsorbanţi carbonici modificaţi cu proprietăţi specifice pentru 
utilizarea lor la potabilizarea apelor din sistemul S.A. „Apă-Canal” şi detoxificarea 
organismului uman pentru utilizare în medicină;

Va fi stabilit conţinutul metalelor grele şi mobilitatea lor la interfaţa sedimente-•	
apă şi stabilite procesele fizico-chimice de transformare a azotului şi fosforului în 
aceste sisteme în procesul de autoepurare a apelor de suprafaţă. Rezultatele cercetărilor 
ştiinţifice vor fi propuse pentru implementare la S.A. „Apă-Canal”;

Se vor elabora metode de determinare şi speciaţie a conţinutului metalelor •	
nocive (Cu, Pb, Zn, Cd) în produse alimentare, care vor fi propuse pentru implementare 
Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;

Vor fi elaborate noi tehnologii de valorificare a produselor secundare din •	
industria vinicolă şi de sinteză a preparatelor noi, care vor fi propuse pentru implementare 
Ministerului Sănătăţii;

Vor fi elaborate metode de sinteză a substanţelor noi biologic active, care vor fi •	
propuse instituţiilor farmaceutice pentru testări preclinice şi clinice în vederea selectării 
lor pentru utilizări practice în medicină; 

Vor fi obţinute biopreparate pentru sporirea calităţii producţiei agricole şi •	
rezistenţei plantelor la factorii biotici şi abiotici, care vor fi recomandate pentru 
implementare Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare;

Vor fi obţinuţi nano catalizatori pentru sinteza organică şi nanoparticole în baza •	
oxizilor fierului cu suprafaţa impregnată cu substanţe biologic active pentru necesităţile 
biomedicinei, care vor fi propuse pentru implementare Ministerului Sănătăţii.

Vor fi obţinute substanţe noi ca parte componentă a celulelor fotoelectrochimice •	
pentru utilizarea energiei solare în procesul de fotoliză a apei, care vor fi recomandate 
agenţilor economici în baza proiectelor de transfer tehnologic;

Vor fi elaborate metode de sinteză a nanocarcaselor metal-organice cu suprafaţă •	
specifică înaltă pentru utilizare în procesele de sorbţie şi de stocare a hidrogenului, în 
scopul utilizării lui ca un agent energetic ecologic pur, care vor fi propuse agenţilor 
economici în baza proiectelor de transfer tehnologic;

Se va efectua sinteza şi studiul compuşilor macro- şi pseudomacrociclici cu •	
contur deschis ai metalelor de tip 3d în calitate de compuşi biologic activi, necesari 
pentru agricultura modernă, care vor fi propuşi pentru implementare Ministerului 
Agriculturii şi Industriei Alimentare.
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ANIVERSĂRI

SAVANT-CHIMIST CU RENUME MONDIAL
Academicianul AURELIAN GULEA la 70 ani de la naştere

Profesor universitar,
doctor hab., academician,
Director al
Departamentului
de Chimie la uSM,
Academician coordonator al
Secţiei de Ştiinţe Naturale şi
Exacte a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Om emerit, Laureat al
Premiului de Stat

Aşa a fost să-i fie soarta academicianului Aurelian Gulea, ca vârsta de 70 ani să 
coincidă cu jubileul de 70 de ani a ştiinţei academice autohtone. Sperăm că această 
simultaneitate nu-i întâmplătoare. A fost o predeterminare certă a succesiuni acestor 
evenimente, percepute ca necesare de a avea la această aniversare a ştiinţei autohtone un 
etalon al oamenilor de ştiinţă, un etalon al potenţialului intelectual naţional, destinaţie 
pe care academicianul A. Gulea a realizat-o pe deplin.

A obţine recunoştinţă mondială în domeniul ştiinţelor chimice, nivelul teoretic şi 
practic de dezvoltare al cărora este foarte înalt, e posibil nu numai graţie potenţialului 
genetic, dar şi a consacrării pe deplin a vieţii sale activităţii ştiinţifice, insistenţii şi 
creativităţii, capacităţi care îi aparţin de mic copil.

Născut la 28 mai 1946 într-o familie de ţărani gospodari de origine veche şi cu o 
istorie multiseculară a lui Petru şi Olga Culea, în satul Baraboi, judeţul Bălţi, Aurelian 
de mic copil a conştientizat că a supravieţui, a obţine ceva în viaţă este posibil numai 
datorită muncii de fiecare zi. „A munci cinstit zi de zi şi a manifesta stimă faţă de 
oameni, indiferent de locul lor în ierarhia socială” a devenit principiul său de viaţă.

A muncit din toate puterile de mic copil, fapt ce i-a permis să devină unul din cei 
mai stimaţi elevi din şcoală, fiind recunoscut ca etalon de comportament şi învăţătură 
şi să absolvească şcoala primară şi studiile medii cu medalie de aur. Fireşte, în viaţa 
sa de copil au fost şi întâmplări hazarde. Până în prezent acad. A.Gulea îşi aminteşte 
un caz hazliu, care a avut loc încă până la şcoală: maică-sa îl trimesese să scoată de pe 
un par al gardului o oală de metal adâncă, care era aşezată acolo pentru a se usca. Pe 
neaşteptate i-a venit ideea să pună oala în cap. S-a întâmplat aşa, că oala i-a acoperit 
capul pe deplin, dar s-o înlăture nu putea. Au venit părinţii în ajutor, care după multe 
încercări, în sfârşit au reuşit să-i elibereze capul de acest necaz. 

Un alt caz, care s-a întâmplat ceva mai târziu, în timpul studiilor medii, când 
împreună cu colegii de clasă se pregăteau la el acasă pentru lecţia de chimie: 
dumnealor hotărâse să vadă cum va exploda amestecul dintre sarea lui Bertole şi 
fosfor. Încercarea s-a soldat cu un zgomot puternic însoţit de o lumină orbitoare,  
că a suferit şi tavanul casei.
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Dragostea faţă de chimie i-a fost trezită de directorul şcolii, profesorul de chimie Ion 
Rusu, care numai ce absolvise Universitatea de Stat din Moldova şi poseda o erudiţie 
largă în chimie, o ţinută inteligentă în societate, capacităţi pe care le-a obţinut viitorul 
academician de la acest profesor de chimie. Nu mai puţin a influenţat asupra preferenţei 
viitoarei profesii de chimist fratele tatălui său, unchiul Emanuil Gulea, viitorul savant 
chimist român, care a făcut studiile la liceul „Aleco Russo” din Chişinău şi la facultatea 
de chimie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.

Deşi absolveşte şcoala medie cu medalie de aur, dar în acel timp, anul 1964, 
medaliaţii nu aveau dreptul de preferinţă de a fi înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ 
superior fără examene suplimentare, Aurelian susţine, de rând cu alţi abiturienţi, 
examene la 5 obiecte, impresionând examinatorii prin cunoştinţele sale profunde şi 
este înmatriculat la facultatea de chimie, prin ce i s-a realizat visul de a deveni specialist 
în chimie. Facultatea de chimie a Universităţii de Stat din Moldova în acel timp era 
completată cu cadre de profesori universitari de cea mai înaltă calificare şi bine 
cunoscuţi în lumea ştiinţifică, printre care academicienii A. Ablov, Gh. Lazurievschi, 
Iu. Lealicov, profesorii universitari Galina Sîrţova, P. Migali, Al. Şamşurin şi al., 
ceea ce, de la sine, prevedea cerinţe înalte faţă de viitorii specialişti în chimie. De 
aceea studenţii din zori până în zori erau preocupaţi în laboratoare sau biblioteca 
universităţii, fapt ce a şi determinat pregătirea profesională distinsă a viitorului profesor  
universitar şi academician A. Gulea.

După absolvirea universităţii, în anul 1969, la propunerea directorului Institutului 
de Chimie al AŞM, este repartizat în acest Institut de a continua studiile în doctorantură. 
Deoarece acad. A. Ablov era cointeresat de a implementa în cercetările consacrate 
chimiei coordinative, tutelate de Dumnealui, a metodei spectroscopiei de rezonanţă 
magnetică nucleară, a fost delegat de a efectua teza de doctor în Institutul Radii V.G. 
Khlopin de pe lângă Comitetul de Stat al energiei Atomice al ex-URSS, or. Leningrad. 
Aici, firesc, a fost nevoit să-şi aprofundeze cunoştinţele în domeniul rezonanţei 
magnetice nucleare la Universitatea de Stat din Leningrad. Cercetările ştiinţifice era 
nevoit să le realizeze după ce colaboratorii de bază ai Institutului terminau ziua de lucru 
şi aparatajul se elibera. În perioada doctoranturii prin metoda de rezonanţă magnetică 
nucleară a acumulat un volum suficient de date experimentale consacrate proceselor 
de solvatare şi complexare în soluţiile de cobalt (II), în baza cărora a fost susţinută 
cu brio teza de doctor la prestigiosul Institut de Chimie Generală şi Anorganică  
N.S.Kurnakov al AŞ din Rusia.

În a. 1972 se reîntoarce la Baştină şi organizează Grupa de rezonanţă magnetică 
nucleară în cadrul Institutului de Chimie al AŞM. În a. 1975, la invitaţia acad. N. 
Gărbălău, şeful catedrei Chimie anorganică a Universităţii de Stat din Moldova, se 
angajează în funcţia de lector superior la această catedră, iar în anii 1979-1983 activează 
ca profesor invitat de chimie generală şi spectroscopie atomică în Algeria, Institutul 
Naţional de Chimie şi Petrol.

Reîntorcându-se din Algeria, Dumnealui, concomitent cu activitatea didactică, 
întreprinde cercetări în planul pregătirii tezei de doctor habilitat. Pe parcursul anilor 
1986-1988, fiind în postdoctorantură, efectuează cercetări ştiinţifice în Institutul 
de Chimie Generală şi Anorganică N.S.Kurnakov, rezultatele cărora în a.1991 sunt 
generalizate în teza de doctor habilitat „Spetroscopia complecşilor de cobalt cu liganzi 
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chelaţi ce conţin setul de atomi donor azot, oxigen şi sulf”, care o susţine în acelaşi 
institut. În a. 1991 este ales şef al Catedrei de Chimie Anorganică a Universităţii de Stat 
din Moldova, iar în a. 1992 i se conferă titlul de profesor universitar. Este fondator al 
laboratorului ştiinţific „Chimie Coordinativă” (a.1994), redenumit recent în laboratorul 
„Materiale avansate în biofarmaceutică şi tehnică” la USM.

Interesele ştiinţifice ale prof. A.Gulea sunt axate pe chimia compuşilor coordinativi 
ai cobaltului, stereochimia şi stereodinamica transformărilor moleculare în combinaţiile 
labile ale cobaltului, asamblarea principiilor bioactive în baza compuşilor coordinativi şi 
aplicarea lor în fotomicrobiologie la sinteza fină dirijată a preparatelor medicamentoase 
ce conţin fluor şi seleniu, sinteza preparatelor cu acţiune inhibitoare a cancerului 
prostatei şi leucemiei, sinteza nanomaterialelor cu proprietăţi netradiţionale catalitice, 
magnetice şi electrice etc. O apreciere înaltă şi largă au obţinut următoarele rezultate:

- pentru prima dată a fost argumentat principiul fundamental şi experimental 
de aplicare a spectroscopiei RMN la cobalt-59 (deplasările chimice, lăţimea 
liniilor, constantele de interacţiune spin-spin, timpul de relaxare) în cercetarea 
stereochimiei combinaţiilor coordinative ale cobaltului (III) şi a fost depistat 
ca pionierat fenomenul de izomerie poliedrică: prismă triunghiulară - octaedru  
la fac- [tris (aminoetilatul)] de cobalt (III);

- a fost elaborată metodologia măsurării parametrilor RMN în dinamica moleculară 
de schimb inter - şi intra - molecular la temperaturi variabile şi aplicarea ei la studiul 
stereodinamic şi stereochimic al schimbului în sistemele de concurenţă a moleculelor 
de solvent şi ligand ai complecşilor labili de cobalt (II);

- au fost aplicate spectrele RMN transformate ale moleculelor paramagnetice ce 
conţin Co (II) în condiţiile de schimb lent (în scara RMN) pentru cercetarea capacităţii 
de reactivitate a liganzilor (dinamica conformaţională, transformările tautomere, 
localizarea centrelor active etc.);

- au fost puse în evidenţă particularităţile structurale şi transformările stereochimice 
în carboxilaţii, dicetonaţii, dioximaţii şi poliaminaţii de cobalt, ce duc la asamblarea 
isomerilor cis-, trans-, fac- şi mer- în poliedrul octaedric a lui Werner;

- s-a demonstrat prezenţa izomeriei de legătură: O,S; N,S; N,O şi N,C la fel ca şi 
izomeria cis-trans în dioximaţii de cobalt (III);

- au fost studiate cu metoda RMN peste 400 combinaţii coordinative, la care s-a 
identificat compoziţia şi structura electronică;

- s-au elaborat metode dinamice originale de RMN, folosite pe larg la studiul 
stereochmiei speciilor labile paramagnetice existente în soluţii ce includ procesele de 
schimb inter-şi intra-molecular, transformările izomerice şi conformaţionale; 

- s-a aprofundat nivelul ştiinţific de investigaţie şi estimare a densităţilor electronice 
de spin în moleculele paramagnetice, folosind metode de separare a deplasărilor de 
contact şi deplasărilor dipolare din spectrele de rezonanţă magnetică nucleară; 

- pentru prima data au fost obţinute noi date despre stereochimia combinaţiilor 
coordinative ale cobaltului şi sistematizaţi parametrii spectrelor RMN la cobalt-
59 în vederea elucidării cineticii şi mecanismelor de reacţie la schimbul inter- şi 
intra-molecular, schimbului de izotopi şi interacţiunilor slabe (formarea asociaţilor,  
perechilor ionice, solvaţilor şi hidraţilor); proceselor catalitice şi echilibrelor de spin; 

- în baza de cercetări fundamentale s-au creat premize de a efectua sinteze fine 
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dirijate ale preparatelor medicamentoase ce conţin fluor şi seleniu la fel şi stimulatori 
de creştere a biomasei şi de fotomicrosinteză a algelor din clasa cianobacteriilor - 
producenţi ai vitaminei B12;

- a fost realizat designul inhibitorilor de proliferare a celulelor tumorale de o nouă 
generaţie, care conţin: a) molecule organice cu setul de atomi donor N, O, S (Se);

b) complecşi ai metalelor nonplatinice ce se deosebesc prin structura geometrică, 
structura electronică, stabilitatea termodinamică şi o toxicitate redusă;

- au fost studiate peste 500 substanţe în calitate de inhibitori ai proliferării celulelor 
de cancer de tipul HL-60 (leucemie mieloidă umană), MCF-7, T47D (cancer la glanda 
mamară), HepG2 (cancer la ficat), LNCaP (cancer la prostată);

- au fost selectate clase noi de substanţe biologic active cu o capacitate de inhibiţie 
sporită la nivel de concentraţii nanomolare ( IC50 = 0,01- 0,001 μM).

Cercetările în acest domeniu extrem de important cu impact benefic pentru societate 
şi in primul rând pentru sănătatea cetăţenilor vor fi valorificate cu eforturi comune în baza 
colaborărilor cu Universitatea de Stat de Medicină şi Farmaceutică „N. Testemiţanu”, 
IMSP Institutul Oncologie din Republica Moldova. Pe plan Internaţional rezultatele 
ştiinţifice vor fi valorificate în baza contractului bilateral Republica Moldova-România 
cu tema „Detecţie si inhibare a cancerului la nivel molecular”, a grantului individual cu 
Guvernul Canadei „Synthèse et caractérisation de nouveaux complexes métal-stéroïde 
comme agents anticancéreux”, în centrul de cercetări Oncologice, Universitatea 
Laval, Canada, proiectului Internaţional Econet cu tema „Methodes netraditionnelles 
de synthese des agents bioactifs avec application en medecine” în colaborare cu 
Universitatea Paul Sabatier, Franţa.

Despre recunoaşterea larga a cercetărilor ştiinţifice ale prof.univ. A. Gulea 
mărturiseşte: alegerea unanimă a Dumnealui ca membru corespondent al AŞM 
(a.2007) şi ca academician (a.2012), decernarea Ordinului “Gloria Muncii” în (a.1995), 
Premiului de Stat (a. 2004) şi a titlului onorific Om Emerit (a.2012), titlului Profesor 
Honoris Causa al Universităţii din Bucureşti, Doctor Honoris Cauza a Universităţii 
G. Bacovia din Bacău, Doctor Honoris Cauza a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi; 
activitatea în calitate de profesor invitat la universităţile din Cluj-Napoca, Iaşi, 
Bucureşti (Romania), Lille, Paris-sud (Franţa), Lausanne (Elveţia), Laval (Canada), 
Freiburg (Germania), Moscova (Rusia), Rice, Huston (SUA), Alger, INH (Algeria); 
numirea în calitate de Expert la Programele Europene INTAS, FP7, Horizont 2020; 
Membru al Juriului Internaţional de la Geneva şi Bruxelles. Organizarea colaborării 
ştiinţifice internaţionale cu universităţile din Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca (România), 
Lille, Paris-sud (Franţa), Lausanne (Elveţia), Freibourg (Germania), Georgia (SUA), 
Laval (Canada) etc. Despre aprecierile înalte şi ample ale activităţii ştiinţifice a acad. A. 
Gulea relatează şi afirmaţiile unor recunoscuţi savanţi: directorul Institutului de Chimie 
Generală şi Anorganică N.S.Kurnakov, academician al AŞ a Rusiei N. T. Cuzneţov: 
„Приоритетные направления научных исследований, в которых Проф. А.П. ГУЛЯ 
внес значимый вклад и которые стали известны и оценены на национальном и 
международном уровне, конкретизированы следующими: Координационная 
Химия соединений кобальта; Многоядерная ЯМР спектроскопия и её применение 
в неорганической химии...”; vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Rusiei acad. 
Iu. A. Buslaev: „Профессором А.П. ГУЛЯ впервые получены новые данные о 
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стереохимии координационных соединений кобальта и систематизированы 
параметры спектров ЯМР кобальта-59 в плане определения кинетики и 
механизмов меж- и внутримолекулярных обменных реакций, изотопного обмена 
и слабых взаимодействий (образование ассоциатов, ионных пар, сольватов 
и гидратов), каталитических процессов и спинового равновесия.”; profesorul 
Departamentului de Chimie medicală a Centrului hospitalic al Universităţii din Quebec 
(Canada) Donald Poirier: „Prof.A.Gulea a développé une vaste et importante direction 
de recherche concernant les méthodes non traditionnelles de synthèse et l’étude 
stéréochimiqiue des combinaisons ayant des applications en médecine”. 

Pentru activitatea ştiinţifică a acad. A. Gulea este caracteristic nivelul înalt creativ şi 
inovaţional. Este autor şi coautor a cca 130 brevete, Laureat al Premiilor si a 3 Medalii 
de Aur OMPI, deţinător a 7 Ordine Internaţionale printre care: Ordinul „Meritul 
Inventiv” al Regatului Belgiei în gradul de Comandor şi de Mare Ofiţer; Cavaler al 
Ordinului Sf. Ioan de Jerusalem, gradul de Comandor; titular al „Medaliei de Aur pentru 
Servicii eminente aduse Cauzei Progresului”, ICEPEC, Bruxelles; Ordinul European 
de Merit în grad de Mare Ofiţer, precum şi a peste 200 medalii de aur, argint si bronz 
la Saloanele Mondiale de Inovaţii, Cercetări si Transfer Tehnologic de la Bruxelles, 
Geneva, Pithsburgh, Nurenberg, SuZhou, Kaosung (China), Seul, Bangkok, Warşovia, 
Moscova, Zagreb, Casablanca, Manila, Sofia, Bucuresti, Iasi, Budapesta, Chişinău.

Este autor a peste 1000 publicaţii ştiinţifice, inclusiv 16 monografii şi manuale (4 
în limba franceză, 1 – în engleză).

A fondat şcoala ştiinţifică în domeniul chimiei anorganice, stereochimiei şi 
stereodinamicii reacţiilor de asamblare a combinaţiilor coordinative, discipolii 
căreia (25 de doctori) contribuie la dezvoltarea direcţiilor prioritare de cercetare  
a acad. A. Gulea. 

Merită o apreciere înaltă şi activitatea managerială a acad. A. Gulea, pe care cu 
succes o îmbină cu cea didactică şi de cercetare ştiinţifică, îndeplinind pe parcurs 
funcţiile de şef al Catedrei de Chimie Anorganică a Universităţii de Stat din Moldova, 
şef al laboratorului de Chimie Coordinativă de pe lângă această catedră, director al 
Departamentului de Chimie la USM, Academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe 
Naturale şi Exacte a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Membru al Consiliului Suprem 
pentru Ştiinţă si Dezvoltare Tehnologica a AŞM. În calitate de Coordonator naţional 
şi membru al Juriului Internaţional al Salonului Mondial Eureka de inovaţii, cercetări 
şi noi tehnologii de la Bruxelles şi Geneva asigură promovarea şi aprecierea pe arena 
mondială a elaborărilor savanţilor şi inventatorilor naţionali.

Academicianul Aurelian Gulea la cei 70 de ani de la naştere, prin lucrările sale 
fundamentale şi practice, a devenit recunoscut ca savant merituos pe scară mondială 
şi poate servi ca etalon al dezvoltării ştiinţei autohtone pe parcursul a 70 de ani de la 
fondarea primelor instituţii ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ce duce 
faima ştiinţei autohtone departe de hotarele ei.

Îi dorim multă sănătate, noi succese în dezvoltarea chimiei şi mulţi ani fericiţi.
Academicienii: Gh. Duca, T. Furdui, V. Rudic, I. Toderaş; 

membrul corespondent T. Lupaşcu;  doctorii în şt. biol.: A. Chirilov, 
Valentina Ciochină.
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