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CONSILIUL SUPREM PENTRU
TIIN I DEZVOLTARE

TEHNOLOGIC  AL ACADEMIEI
DE TIIN E A MOLDOVEI

SUPREME COUNCIL ON SCIENCE
AND TECHNOLOGICAL

DEVELOPMENT OF THE ACADEMY
OF SCIENCES OF MOLDOVA

HOT RÎRE

„ 28 ” mai 2009 Nr.79
mun. Chi in u

Cu privire la rezultatele evalu rii activit ii
tiin ifice, economico-financiare i  manageriale

a Institutului de Zoologie al A. .M.

În conformitate cu Dispozi ia Pre edintelui A. .M., acad. Gh.Duca, nr. 09-64 din
25.03.2009 în scopul evalu rii activit ii tiin ifice, economico-financiare i manageriale a
Institutului de Zoologie al A. .M. a fost creat un grup de lucru, care a studiat planurile,
programele i d rile de seam  privind cercet rile tiin ifice ale subdiviziunilor institutului pentru
perioada anilor 2005-2008, s-a familiarizat cu lucr rile publicate, documentele contabile, a purtat
convorbiri cu efii de laboratoare etc.

În rezultatul analizei activit ii tiin ifice, economico-financiare i manageriale s-a
constatat urm toarele:

1. Direc ia tiin ific  de cercetare a Institutului de Zoologie „Studierea organiz rii
structural-func ionale, dinamicii i evolu iei popula iei i comunit ilor de animale, elaborarea

ilor i metodelor de protec ie i valorificare ra ional  a lumii animale”, se încadreaz  în
Direc iile tiin ifice ale activit ii din sfera tiin ei i inov rii, aprobate de Parlament prin
Hot rîrea nr.160 din 21.07.2005, i este axat  pe studierea problemelor actuale în domeniul
zoologiei.

În perioada anilor 2005-2008 au fost efectuate cercet ri tiin ifice în cadrul a 26 de
proiecte: 6 proiecte institu ionale de cercet ri tiin ifice fundamentale, 1 proiect institu ional de
cercet ri tiin ifice aplicative, 2 proiecte independente pentru tineri cercet tori, 2 proiecte de
transfer tehnologic, un proiect-grant, 4 proiecte interna ionale CRDF-MRDA, 8 proiecte cu
Fondul de Cercet ri Fundamentale din Federa ia Rus , 1 proiect cu Fondul de Cercet ri
Fundamentale din Belarus i un proiect - Comand  de stat.

tre finele anului 2008 în cele 7 laboratoare tiin ifice ale institutului activau 83 de
cercet tori tiin ifici, dintre care 54 de baz i 29 prin cumul.

Printre rezultatele tiin ifice semnificative, ob inute în perioada de referin , pot fi
men ionate:

a) Rezultate tiin ifice cu caracter fundamental:
• Au  fost  identificate  ca  noutate  pentru  tiin  2  specii  de  colembole  i  o  specie  fosil  de

erpi; ca noutate pentru fauna Republicii Moldova au fost determinate 59 specii de insecte,
o specie nou  de molu te, 12 specii  de fitonematode i 4 specii de animale fosile.
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• Au fost ob inute date noi vizând fauna insectelor d un toare i folositoare, care populeaz
ecosistemele naturale i antropizate; apreciat rolul unor specii de vertebrate terestre în
reglarea numeric  a d un torilor culturilor agricole.

• În premier  au fost descifrate interrela iile biologice în sistemul gazd -parazit din focarele
mixte de borelioz  acarian , elaborat designul primerilor universali pentru identificarea
speciilor de vertebrate (reptile, p ri i mamifere) gazde ale acestor infec ii.

• A fost relevat  diversitatea, cuantifica i parametrii cantitativi i func ionali ai
comunit ilor de hidrobion i (micro-macroflor , protozoare, zooplancton i zoobentos),
stabilit  rolul unor specii dominante în migra ia biogeochimic  a elementelor chimice,
evaluat  calitatea apei, echilibrul proceselor produc ional-destruc ionale i capacitatea de
suport a ecosistemelor fl. Nistru i a lacului de acumulare Cuciurgan.

b) Rezultate tiin ifice cu caracter aplicativ:
• A fost editat  colec ia de carte  în 4 volume „Lumea Animal  a Moldovei”, premiat  cu

diplome de merit la expozi ii na ionale i interna ionale de carte din Republica Moldova,
Corea (Seul), Rusia i România.

• A  fost  elaborat  baza  de  date  i  Cadastrul  de  stat  al  regnului  animal  al  R.Moldova;
elaborate m suri de protec ie a speciilor vulnerabile, amenin ate cu dispari ia, incluse în
Cartea Ro ie a Republicii Moldova i recomand ri de valorificare ra ional  a speciilor de
interes economic.

• În colaborare cu Institutul de Microbiologie i Biotehnologie i Institutul de Fiziologie i
Sanocreatologie ale A. .M. a fost ini iat i continu  producerea industrial i utilizarea în
gospod riile apicole ale republicii a preparatelor BioR i „APISPIR”, destinate stimul rii
viabilit ii i productivit ii familiilor de albine, selectat  o tulpin  de actinomicete
eficient  la tratarea locei americane a albinelor.

• Au fost ob inute dou  substan e biologic active, extrase din plante, cu o înalt  eficacitate
(100%) împotriva ectoparazi ilor la p ri. În colaborare cu Institutul de Microbiologie i
Biotehnologie al A M au fost eviden iate 6 tulpini de microorganisme cu ac iune
nematocid  pentru speciile de nematode fitoparazite Ditylenchus dipsaci, D. destructor ,
precum i asupra acarienilor cepei Rhzyogliphus.

• A fost implementat  tehnologia de cre tere a Kefalului pelingas în gospod ria piscicol
„Ghidrin”; elaborate noi remedii de microelemente pentru tratarea icrelor de crap i pe ti
fitofagi, care sporesc viabilitatea acestora cu 25-28 %, iar num rul larvelor i puietului
viabil – de 2-2,5.

• A fost implementat  în sectorul agrar al republicii elaborarea „Procedeul de combatere a
fasciolozei la rumeg toare”, care permite ob inerea produc iei animaliere cantitativ i
calitativ mai sporite.

• Au fost elaborate i brevetate 2 metode originale de combatere a c pu elor prin utilizarea
ciupercii entopatogene i a sporilor microsporidiilor.

Noutatea tiin ific  a cercet rilor este confirmat  prin 29 de cereri de brevete de inven ii,
acordarea a 21 de brevete de inven ii i 6 hot rîri de acordare a brevetului de inven ie. Activitatea
de brevetare a cercet torilor a fost apreciat  cu 21 medalii de aur, 6 medalii de argint, 4 medalii de
bronz, 6 medalii „inventica”, 25 de  diplome i o cup  de aur.

Rezultatele cercet rilor tiin ifice au fost publicate în 495 lucr ri  tiin ifice, inclusiv 14
monografii, 4 culegeri, 4 indica ii metodice, 2 manuale, o bro ur , 302 articole, din care 128
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articole în reviste recenzate na ionale, 76 articole în reviste recenzate interna ionale, 161 teze la
conferin e interna ionale. Au fost implementate 16  elabor ri tiin ifice (2007-2008).

2. Baza tehnico-material  existent , în linii generale, permite de a efectua cercet ri
tiin ifice la un nivel contemporan de studiu în domeniu. În ultimii ani a fost procurat echipament

de performan :

Analizator biochimic Stat-fax 1904 (Awareness Tech.), SUA;
Spectrofotometru T 80, UV-VIS;
Spectrofotometru de absorb ie atomic  AAS Analyst-400;
Cromatograf Clarus-500 FID ECD;
Amplificator PCR etc.

În 2008 Laboratorul hidrobiologie i ecotoxicologie, în baza Acordului de colaborare cu
Agen ia Elve ian  de Cooperare i Dezvoltare pentru Republica Moldova, a primit sub form  de
dona ie echipament în valoare de 1,7 mil. lei.

În anul 2006 în zona de nord a republicii a fost creat Sta ionarul tiin ific polifunc ional
„Brînzeni”, care va servi ca baz  pentru efectuarea studiilor faunistice pe teren.

3. Poten ialul tiin ific la finele anului 2008 era constituit din 83 de cercet tori tiin ifici,
dintre care 1 academician, 10 doctori habilita i, 50 de doctori în tiin e, 12 cercet tori tiin ifici
pîn  la 35 de ani, 11 doctoranzi i 2 postdoctoranzi. O aten ie deosebit  a fost acordat  preg tirii
cadrelor tiin ifice de înalt  calificare. În perioada de referin  în cadrul Institutului au fost
înmatricula i 23 de doctoranzi i 6 postdoctoranzi.  Au fost sus inute 11 teze de doctor în tiin e i
o tez  de doctor habilitat. În anul 2008 î i efectuau studiile prin doctorat 11 doctoranzi i 2
postdoctoranzi. Preg tirea i perfec ionarea cadrelor competitive se efectueaz i în centrele de
elit  din SUA, Fran a, Germania etc.

În acela i timp, Grupul de lucru a constatat c  activitatea managerial i economico-
financiar  nu corespunde în m sur  deplin  cerin elor Codului pentru tiin i inovare,
exigen elor Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic .

1. Nu este determinat  strategia de dezvoltare a cercet rilor tiin ifice în domeniul
zoologiei în viitorul apropiat în condi iile predomin rii biocenozelor antropogenizate i
diminu rii la maxim a celor  naturale.

2. Nu i-au g sit extindere studiile complexe cu caracter biocenotic în comun cu
speciali tii din domeniul botanicii i pedologiei.

3. În structura Institutului nu i-au g sit reflectare Laboratorul apicultur i Laboratorul
resurse cinegetice.

4. Nu este argumentat   suficient necesitatea de a crea în structura Institutului a Centrului
de Biologie General i Molecular , luînd în considera ie direc iile principale de studii
ale Institutului de Zoologie.

5. De i procesul de preg tire a cadrelor de înalt  calificare prin doctorat i postdoctorat
este în ascensiune, calitatea multor teze tiin ifice nu corespunde pe deplin cerin elor
de preg tire a cadrelor de înalt  calificare.

6. Nu este argumentat coraportul dintre cercet torii tiin ifici de baz i cei angaja i prin
cumul.
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7. Mijloacele financiare publice, cît i patrimoniul public sunt utilizate la un nivel
nesatisf tor. Conducerea Institutului n-a înl turat înc lc rile depistate de c tre
Direc ia de control financiar i revizie Chi in u a Serviciului control financiar i
revizie pe lîng  Ministerul Finan elor din 08.05.2007. Lipse te Cartea Mare Extrabuget
pe anii 2005-2006. În Cartea Mare Buget pe anii 2005-2006 nu s-au înscris conturile
„fondurile fixe”, „obiectele de mic  valoare i scurt  durat ”, „materiale”. În Cartea
Mare Buget pe anul 2006 soldurile la conturi nu corespund cu soldurile la sfîr itul
anului. Lipsesc contractele individuale de munc  ale salaria ilor din cadrul proiectelor.
Au fost comise înc lc ri privind salariul planificat i salariul calculat, precum i alte
înc lc ri serioase de ordin financiar.

8. Pîn  în prezent Institutul n-a întreprins m suri concrete în vederea cre rii unui Muzeu
zoologic integru contemporan.

9. Institutul, fiind responsabil de blocul de biologie, nu- i onoreaz  obliga iunile ce in de
securitatea antiincendiar . Institutele din bloc sunt amplasate haotic. Nu se verific
Regulile tehnicii securit ii de exploatare a mijloacelor electrice. Lipsesc planurile de
evacuare din bloc a personalului în caz de incendiu etc. Nu se respect  prevederile
Codului Muncii, nu se acord  alimenta ie de protec ie pentru condi ii nocive.

Reie ind din cele expuse i în scopul eficientiz rii activit ii tiin ifice, economico-
financiare i manageriale a Institutului de Zoologie, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare
Tehnologic  al A. .M. H O T T E :

1. A lua act de Nota informativ  a Grupului de lucru privind evaluarea activit ii
Institutului de Zoologie în perioada anilor 2005 – 2008, prezentat  de pre edintele
Grupului acad. Teodor Furdui, prim-vicepre edinte al A. .M. (se anexeaz ).

2. A obliga conducerea Institutului de Zoologie al A. .M.:
2.1.  elaboreze, în termen de dou  luni, i s  prezinte Biroului Sec iei de tiin e ale

Naturii i Vie ii spre examinare i aprobare strategia de dezvoltare a domeniului
zoologiei, care s-ar baza atît pe necesit ile concrete ale rii în domeniul faunei, cît i
pe vectorul de dezvoltare a tiin ei  mondiale corespunz toare.

2.2.  reexamineze,  în  termen  de  o  lun ,  organigrama  Institutului  de  Zoologie  i  s
prezinte în structura acestuia crearea Laboratoarelor de apicultur i de resurse
cinegetice, precum i optimizarea coraportului dintre colaboratorii de baz i cei
angaja i prin cumul.

2.3.  elaboreze, în termen de dou  luni, conceptul privind crearea unui Muzeu modern al
faunei rii i s  elaboreze un plan de ac iuni concrete în vederea cre rii Muzeului.

2.4.  elaboreze, în termen de dou  luni, planul de perfec ionare a colaboratorilor
Institutului, planurile de lucru ale seminarelor tiin ifice i de profil i s  reexamineze
planurile de preg tire a examenelor de doctorat în vederea sporirii exigen elor fa  de
competitori.

2.5.  întreprind , în termen de o lun , m suri în vederea eficientiz rii substan iale a
activit ii manageriale a conducerii institutului i a laboratoarelor din cadrul acestuia.

2.6.  întreprind  m suri privind eficientizarea sistemului de organizare i inere a
eviden ei contabile, întocmire a rapoartelor financiare conform cerin elor în vigoare, i
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gestionare a  mijloacelor financiare.
2.7.  elaboreze, în termen de o lun , i s  prezinte Biroului Sec iei de tiin e ale Naturii

i Vie ii un plan de reamplasare a institu iilor din blocul de biologie în scopul
concentr rii acestora într-un spa iu compact.

2.8.  examineze rezultatele controlului efectuat i s  informeze, pîn  în luna noiembrie
curent, Consiliul Suprem pentru tiin i Dezvoltare Tehnologic  despre înl turarea
i prevenirea fiec rui neajuns constatat în cadrul evalu rii activit ii tiin ifice i

economico-financiare a Institutului.

3. Controlul asupra execut rii prezentei hot rîri revine dlui dr. hab. Ion Guceac, secretar
tiin ific general al A. .M.

Pre edinte al A. .M.
academician Gh. DUCA

Secretar tiin ific
general al A. .M.
doctor habilitat I.GUCEAC


