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 Ştiinţele biologice, chimice şi ecologice, deşi fuseseră explorate de iluştrii savanţi băştinaşi – 

biologul şi geograful L.S. Berg, botanistul O.I. Jukovski, microbiologul L. A. Tarasevici, pedologul N. A. 

Dimo, medicul N. V. Sklifosovski, chimiştii N. D. Zelinski şi L. V. Pisajevski  ş.a., s-au dezvoltat 

extensiv şi profund după fondarea Filialei Academiei de Ştiinţe a fostei U.R.S.S., în special după 

inaugurarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei în anul 1961 şi crearea în cadrul ei a Secţiei de Ştiinţe 

Biologice şi Agricole cu sarcina principală de a elabora bazele ştiinţifice de sporire a productivităţii 

plantelor cultivate şi a animalelor. 

 Dezvoltarea şi consolidarea ulterioară a Secţiei şi activităţii ei ştiinţifico-organizatorice a fost 

condiţionată de valoarea şi vastitatea problemelor economiei naţionale şi a contribuit la evoluţia şi 

extinderea direcţiilor ştiinţifice de profil, precum şi la modificarea structurii instituţionale. În conformitate 

cu obiectivele prioritare şi structura instituţională se modifica şi titulatura Secţiei: Secţia de Ştiinţe 

Biologice şi Chimice (1964), Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Agricole (2001), Secţia de Ştiinţe 

Biologice, Chimice şi Ecologice (2004). 

Graţie unor savanţi cu renume, invitaţi în instituţiile academice ca V. Andreev, M. Iaroşenko, A. 

Zubkov, N. Dimo, A. Ablov, Iu. Lealikov, Gh. Lazurievski, P. Dvornicov ş. a., pregătirii cadrelor 

naţionale de calificare înaltă şi a concentrării investigaţiilor asupra soluţionării celor mai stringente 

probleme biologice, chimice şi ecologice pentru republică, au fost obţinute rezultate performante 

fundamentale pentru teorie şi practică 

Cu toate că dezvoltarea biologiei, chimiei şi ecologiei era legată de istoria formării şi evoluării 

institutelor pedagogice, agricole şi celui de medicină avea un caracter spontan. Şi numai după crearea 

Bazei, apoi a Filialei Moldoveneşti a Academiei fostei U.R.S.S. s-au iniţiat investigaţii planificate. La 

această etapă atenţia principală firesc a fost orientată spre studierea resurselor naturale, în special a 

florei şi faunei, care prezentau pe teritoriul ţării noastre o „pată albă”. Studiile complexe pe parcursul a mai 

multor decenii a permis de a stabili structura principală atât a florei, cât şi a faunei republicii. 



 2 

In domeniul botanicii a fost efectuată inventarierea florei spontane din Republica Moldova, fiind 

descrise pentru prima oară circa 190 specii de plante superioare; realizată raionarea geobotanică a 

vegetaţiei Moldovei; semnalate şi descrise circa 150 specii de plante fosile; determinată structura 

taxonomică a circa 2000 de specii noi a florei de alge în bazinele hidrografice din republică; formulate noi 

principii ale gametogenezei; elaborată teoria dublei fecundări; s-a efectuat paşaportizarea cariologică a 

plantelor de cultură monocotiledonate, a unor plante din flora spontană a Republicii Moldova şi din 

colecţiile ampelografice din Moldova şi Crimeea, ceea ce a permis de a descrie peste 20 de specii noi; s-

au elaborat concepţiile privind dezvoltarea paralelă a ultrastructurilor celulare vegetale, existenţa tipurilor 

carpohistologice la angiosperme şi zonalităţii histoanatomice, concepţia despre dezvoltarea şi evoluţia 

structurilor carpologice. Din diferite regiuni geografice au fost aduse peste 12 mii de specii, forme şi 

ecotipuri, fiind introduse in flora republicii peste 400 specii de plante, s-a creat Ierbarul republican ce 

include peste 200 mii de foi. Genofondul Grădinii Botanice cuprinde astăzi circa 10 mii de specii, ceea 

ce reprezintă patrimoniul inestimabil al ţării. Este considerabil aportul botaniştilor la crearea şi amenajarea 

dendrariului – primul teren al Grădinii Botanice, Arboretului oraşului şi al Grădinii Botanice actuale, care 

este recunoscută ca monument de arhitectură peisajeră; a fost elaborată concepţia de optimizare a ariilor 

naturale protejate. 

In domeniul zoologiei a fost inventariată fauna terestră, edafică şi acvatică, fiind semnalate şi 

confirmate circa 14700 de unităţi taxonomice, 150 de specii, 100 de genuri, 20 de familii, 2 subordine 

recente şi 160 de specii fosile sunt descrise ca noi pentru ştiinţă, iar circa 140 de specii – ca periclitate, 

vulnerabile şi rare, acestea fiind incluse în Cartea Roşie a republicii. 

Zoologii au: 

· elaborat un nou sistem de clasificare zoologică a 5 familii de cestode, revizuit taxonomia viermilor 

cilindrici, au constituit sistemul biogeocenologic al unor grupe de fitonematode şi helminţi plaţi; 

· au efectuat raionarea zoogeografică, argumentat fondarea zonelor protejate şi a monumentelor 

paleozoologice, elaborat concepţia dezvoltării gospodăriei cinegetice naţionale, strategia 

conservării biodiversităţii faunistice, descoperit trei amplasamente fosilifere de o deosebită 

importanţă ştiinţifică  şi cognitivă care vor fi atestate  ca Monumente ale Naturii  din Republica 

Moldova şi luate sub protecţia statului; 

· au elucidat starea ecologo-faunistică, sanitaro-biologică şi producţional-distrucţională a obiectelor 

acvatice, elaborat pronosticul de lungă durată a stării funcţionale a ecosistemelor acvatice în 

condiţiile presingului antropic, lansat paşapoarte ecologice şi recomandări de sporire a 

productivităţii lor piscicole; 

· au fundamentat o nouă concepţie ştiinţifică despre cuantificarea şi descifrarea rolului funcţional al 

organismelor în circuitul biogeochimic al materiei şi fluxului de energie al ecosistemelor acvatice; 

· au relevat algoritmul ecosistemelor naturale în modificările comunităţilor de vertebrate terestre şi 

corelaţia dintre condiţiile transformate ale mediului şi valenţa ecologică a speciilor şi comunităţilor;  

· au demonstrat că indicii hidrochimici şi hidrobiologici caracterizează apele bazinului r. Prut ca 

eutrofe, relativ  curate – moderat poluate – poluate (clasele  2, 3, 4). 

 

Investigaţiile au fost generalizate şi editate sub formă de tratat în 6 volume „Lumea animală a 

Moldovei”. 



 3 

O atenţie deosebită a fost acordată studierii abiotei, in special landşafturilor. In rezultatul acestor 

investigaţii s-a realizat: 

· cartografierea complexă a naturii, populaţiei, economiei naţionale şi întocmirea Atlasului Republicii 

Moldova - sursă de informaţie pentru instituţiile de învăţământ, organele de conducere şi 

planificare ale republicii; 

· argumentarea valorii estetico-educaţionale şi de unicat a monumentelor naturii de pe teritoriul 

Moldovei, care e necesar să fie luate sub protecţia statului; 

· elaborarea pronosticului modificărilor de mediu în republică, influenţat de activităţi economice, şi a 

recomandărilor pentru prevenirea situaţiilor ecologice nefavorabile; 

· elaborarea Conceptului Sistemului Informaţional Geografic al Republicii Moldova şi crearea 

bazelor de date privind componenţii mediului, condiţiile şi resursele naturale – instrument de 

monitorizare şi evaluare a potenţialului natural al teritoriului în vederea protecţiei şi utilizării lor 

raţionale, conservării diversităţii landşaftice, evidenţierii modificărilor de mediu  sub influenţa 

factorului antropic; 

· studierea multilaterală a învelişului de sol sub aspectul impactului transformării tehnologice şi 

elaborarea unui nou sistem de caracterizare computerizată şi complexă a solurilor din Moldova; 

· elaborarea procedeelor de evaluare a resurselor climatice în condiţiile reliefului fragmentat şi 

modificările globale şi regionale ale climei, utilizând tehnologiile SIG, cunoaşterea cărora se 

impune pentru amplasarea optimă a culturilor agricole; 

· întocmirea Atlasului Republicii Moldova (variantă de autor), care este indispensabil pentru 

procesul didactico-instructiv în instituţiile de învăţământ. 

 

După organizarea în anul 1990 a Institutului Naţional de Ecologie, care in colaborare cu 

institutele Secţiei a elaborat: 

· Programul Naţional Strategic şi Planul de Acţiuni pentru Protecţia Mediului Republicii Moldova 

până în 2020; 

· Strategia Naţională şi Planul de Acţiuni în domeniul Conservării Diversităţii Biologice; 

· Programul de reducere a poluării Dunării, editat la Viena, Austria, în 5 volume, aprobat de 

Secretariatul Internaţional al Programului dunărean pentru mediul înconjurător;  

· Sistemul informaţional de alarmă pentru situaţiile de accidente ecologice, aprobat de acelaşi 

Secretariat Internaţional.  

· Raportul naţional privind starea mediului în Republica Moldova, anii 2002-2004 (în română şi 

engleză); 

· Raportul „Sănătatea copiilor în relaţie cu mediul” RM; 

· 4 instrucţiuni privind calculul prejudiciului cauzat mediului şi resurselor naturale ale RM; 

· Planul local de acţiuni de mediu. Comuna Bulboaca. 
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In fiziologia omului şi a animalelor s-au realizat cercetări ştiinţifice complexe ale mecanismelor 

dezvoltării stresului, adaptării şi dereglărilor funcţionale, rezultatele cărora au permis de a revizui teoria lui 

Hans Selye despre stres şi a elabora o concepţie nouă privind explicarea fenomenelor care se 

contraziceau cu ceea ce confirmau Hans Selye şi urmaşii săi. Ca rezultat al acestor investigaţii, precum şi 

a proceselor de reglare a funcţiilor glandelor endocrine, a sistemului digestiv şi a sistemului nervos central 

în condiţie de stres, au fost elaborate metode şi procedee de profilaxie a consecinţelor negative ale 

stresului, de atenuare a devierilor fiziologice şi psihice, de sporire a posibilităţilor funcţionale ale 

sistemelor fiziologice vitale la om şi animale. 

În baza cercetărilor morfofiziologice etative a fost realizat un sistem nou de periodizare a dezvoltării 

intrauterine şi postnatale a organismului uman, oferind posibilitatea de a determina perioadele stres-

vulnerabile şi favorabile în dezvoltarea ontogenetică a organismului uman.  

Legităţile modificărilor structurale, biochimice, biofizice şi fiziologice ale gameţilor animalelor 

agricole la diferite acţiuni stresogene (răcire, congelare, decongelare), evidenţiate de fiziologii de la 

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, au servit ca bază la elaborarea unor metode efective de 

crioconservare a spermei. 

Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie este fondatorul unui nou domeniu ştiinţific în 

biomedicină – sanocreatologia, destinată să elaboreze bazele ştiinţifice şi practice ale formării şi păstrării 

dirijate a sănătăţii. 

Pentru primă dată a fost determinată unitatea structural-funcţională ce modulează funcţia cordului, 

elaborată clasificarea nivelului de sănătate al cordului şi determinate unele teste de diagnosticare a 

gradelor de sănătate. 

În domeniul fiziologiei şi biochimiei plantelor, ca rezultat al studierii mecanismelor funcţionării 

sistemelor fiziologo-biochimice şi structurale în ontogeneza plantelor cultivate în diferite condiţii ale 

mediului, au fost elaborate: teoria prevenirii şi corecţiei dereglărilor funcţionale la plantele horticole; bazele 

fiziologice de reglare a regimului hidric; modele teoretice ale traficului intracelular al fluxului continuu de 

biosinteză-translocare-localizare a metaboliţilor secundari; evidenţiate particularităţile funcţionării 

aparatului fotosintetic în funcţie de specificul relaţiilor donator-acceptor la plantele pomicole; formulate noi 

direcţii ştiinţifice – „Microelementele in fluxul biogeochimic sol – plantă – produse alimentare şi 

agrobioenergetica”; înaintată şi argumentată concepţia privind rolul cromatinei în procesele de călire şi 

formare a rezistenţei plantelor cerealiere de toamnă; elaborate procedee şi remedii privind obţinerea unor 

niveluri stabile de productivitate în condiţii nefavorabile; metode şi procedee de diagnosticare, estimare şi 

sporire a rezistenţei plantelor. 
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In domeniul geneticii au fost: argumentată ipoteza memoriei ontogenetice la plante; stabilite căile 

de reglare a frecvenţei recombinogenezei ca sursă principală de variabilitate în evoluţie şi ameliorare; 

depistate, izolate şi analizate la nivel molecular o serie de gene ale sistemului reproductiv; elaborate 

primele hărţi genetice cu loci ai factorilor de rezistenţă a plantelor în condiţii nefavorabile ale mediului. S-a 

formulat şi argumentat concepţia organizării şi funcţionării sistemului integrat de rezistenţă a plantelor la 

factorii abiotici; identificate, izolate şi clonate secvenţe reglatoare a unor gene ale sistemului reproductiv la 

tomate, porumb şi melandrium; create biblioteci de ADN care includ peste 220 de genotipuri de tomate, 

porumb, soia, grâu, triticale ş.a. cultivate în Republica Moldova, creaţi vectori  plasmidici şi obţinute plante 

transgenice la cartof. A fost realizată dezvoltarea, evaluarea şi completarea Colecţiei Naţionale de 

Resurse Genetice Vegetale care numără în prezent peste 10 mii mostre de plante; elaborate bazele 

computerizate de informaţie ReGen, Cartoteca, Planta pentru documentarea resurselor genetice, 

stocarea şi utilizarea activă a datelor bibliografice.  

Au fost elaborate tehnologii eficiente de ameliorare şi create peste 40 de soiuri noi de grau, 

triticale, soia, arahide, fasole şi de alte culturi. Din surse vegetale s-a obţinut o clasă nouă de bioreglatori 

naturali de mare perspectivă pentru medicină şi agricultură; în medicina publică au fost aplicate metode 

moleculare de diagnostică а unei serii largi de maladii virale infecţioase, inclusiv а hepatitelor şi 

marcherilor moleculari аle altor maladii umane (cardiopatie ischemică şi infarctul miocardic).  

Cercetările fundamentale in domeniul microbiologiei au permis crearea Colecţiei Naţionale de 

Microorganisme cu perspectivă de utilizare în domeniul fitotehniei, medicinei umane, veterinar, industriei 

alimentare şi de prelucrare; evidenţierea, sistematizarea şi argumentarea utilizării bacteriilor simbiotrofe 

fixatoare de azot în fitotehnie; determinarea unei noi direcţii de cercetare în domeniul sintezei orientate a 

substanţelor bioactive şi utilizării microorganismelor ca obiecte biotehnologice – ficobiotehnologia, care 

permite sporirea randamentului de obţinere a unor substanţe foarte necesare pentru industria alimentară, 

farmaceutică, veterinară etc.; evaluarea unor microorganisme producente de enzime şi elaborarea 

tehnologiilor de producere a acestor substanţe. A fost proiectat şi construit primul aparat destinat 

cercetărilor microbiologice în cosmos – „Oazis-2”. O apreciere înaltă în ţară şi străinătate o au metodele 

de modelare şi dirijare a procesului producţional al agrofitocenozelor de plante furajere. 

Drept rezultat al cercetărilor fundamentale efectuate in domeniul chimiei au fost sintetizate, 

stabilite structurile şi identificate proprietăţile chimice, fizico-chimice şi biologice ale numeroaselor 

substanţe de natură anorganică şi organică. Printre cele mai importante realizări pot fi menţionate: 

metode principial noi de sinteză templată a compuşilor coordinativi, de obţinere a compuşilor mono- şi 

polinucleari bioanorganici, de analiză şi control analitic al poluanţilor mediului; tehnologia de obţinere a 

cărbunelui activ din subproduse vegetale; tehnologii de potabilizare a apelor de suprafaţă şi de epurare a 

apelor reziduale. Pentru prima dată a fost realizată cu succes ciclizarea efectuată cu superacid a 

derivaţilor terpenici în mediu de lichizi ionici; s-a elaborat o cale sintetică originală de obţinere a 

compuşilor austrodorici bioactivi cu schelet carbonic nou; creată concepţia redox privind acţiunea 

substanţelor de natură peroxidică asupra sistemelor ecologice. 

Printre compuşii coordinativi noi sintetizaţi au fost evidenţiaţi catalizatori ai proceselor de oxido-

reducere în procese tehnologice, agenţi anticorosivi,  reglatori ai creşterii plantelor, stimulatori ai 

proceselor biochimice, potenţiale preparate medicinale, un set de compuşi homo- şi heteronucleari ai 

cromului genetic, înrudiţi cu proprietăţi de magneţi moleculari. 
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În urma investigaţiilor institutelor Secţiei au fost elaborate şi înaintate Guvernului Republicii 

Moldova propuneri referitor la obţinerea şi multiplicarea rapidă a noilor soiuri de plante cu caracteristici 

preţioase; la organizarea în baza tehnologiilor noi a producerii preparatelor microbiene, la dezvoltarea 

industriei de prelucrare a materiei prime agricole. 

Instituţiile Secţiei au devenit recunoscute centre ştiinţifice cu profil determinat. Au fost 

fondate şcoli şi direcţii ştiinţifice în domeniile chimiei compuşilor coordinativi (academicienii A. Ablov şi N. 

Gărbălău), chimiei compuşilor naturali (academicienii Gh. Lazurievski şi P. Vlad), chimiei analitice 

(academicianul Iu. Lealikov), chimiei ecologice (academicianul Gh. Duca), chimiei bioanorganice 

(membrul corespondent C. Turtă şi dr. hab. D. Batâr), geobotanicii şi floristicii (membrul corespondent 

T.Gheideman, academicianul A. Negru), citoembriologiei plantelor (academicianul A. Ciubotaru), biologiei 

celulare şi tisulare (academicianul B. Matienco), algologiei (membrul corespondent V. Şalaru), fiziologiei, 

biochimiei şi agrochimiei microelementelor (academicianul S. Toma), fotosintezei (academicianul Gh. 

Şişcanu), formogenezei ereditare (membrul corespondent C. Moraru), agrobioenergeticii  (membrul 

corespondent N. Balaur), biologiei plantelor furajere şi programării recoltelor (academicianul M. Lupaşcu), 

hidrobiologiei (academicianul M. Iaroşenco şi membrul corespondent I. Toderaş), parazitologiei 

(academicianul A. Spassky), ornitologiei (academicianul I. Ganea), microbiologiei (academicianul V. 

Rudic), biogeografiei şi geografiei solului (academicianul A. Ursu), geografiei fizice regionale 

(academicianul T. Constantinov), ecologiei (membrul corespondent I. Dediu), patologiei aterosclerozei 

(academicianul V. Anestiade), fiziologiei clinice şi medicinei tradiţionale (membrul corespondent V. 

Lacusta), fiziologiei stresului, adaptării şi sanocreatologiei (academicianul T. Frudui), geneticii 

(academicianul A. Jucenco, membrul corespondent A. Jacotă). 

Cele expuse mai sus, deşi într-o formă succintă, demonstrează că instituţiile Secţiei au obţinut în 

unele direcţii ale biologiei, chimiei şi geografiei rezultate ce prezintă interes teoretic şi practic, contribuind 

considerabil la dezvoltarea ştiinţei. 

Formarea direcţiilor cercetărilor ştiinţifice, pregătirea cadrelor naţionale şi crearea bazelor formării 

institutelor, care astăzi sunt recunoscute peste hotarele ţării, se datorează în mare măsură activităţii unei 

pleiade de savanţi care au desfăşurat cercetări în cadrul Bazei Moldoveneşti de Cercetări Ştiinţifice, apoi 

a Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a fostei U.R.S.S, iar mai târziu şi în cadrul Academiei de 

Ştiinţe a Republicii Moldova. 

O contribuţie esenţială la dezvoltarea ştiinţelor botanice în republică le revine prof. V. Andreev, 

m.c. T. Gheideman, acad. A. Ciuboraru, acad. B. Matienco, acad. A. Negru, m.c. V. Şalaru; în domeniul 

fiziologiei şi biochimiei plantelor – m.c. S. Ivanov, prof. D. Şutov, m.c. L. Dorohov, m.c. V. Arasimovici, 

m.c. V. Klimenko, acad. S. Toma, acad. Gh. Şişcanu, m.c. C. Moraru, prof. M. Kuşnirenko, m.c. N. Balaur; 

în domeniul geneticii şi selecţiei – acad. A. Kovarski, acad. A. Jucenco, m.c. A. Jacota, acad. I. Untilă, 

acad. V. Micu, m.c. N. Balaşova, m.c. T. Cealâc, m.c. V. Siminel, prof. V. Lîsikov; pedologiei şi 

agrochimiei – acad. N. Dimo, acad. I. Dicusar, acad. A. Ursu, membru de onoare al A.Ş.M. I. Krupenikov, 

m.c. V. Ungureanu, S. Andrieş; hidrobiologiei – acad. M. Iaroşenko, m.c. I. Toderaş; parazitologiei – acad. 

A. Spassky; ornitologiei – acad. I. Ganea, dr. A. Munteanu; in domeniul microbiologiei – prof. V. Cotelev, 

acad. V. Rudic; patologiei şi patobiologiei – acad. V. Anestiade; fiziologiei omului şi animalelor – 
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prof. univ. A. Zubkov, acad. T. Furdui; ecologiei – m.c. I. Dediu; in diverse domenii ale chimiei – acad. A. 

Ablov, acad. Gh. Lazurievski, acad. Iu. Lealikov, acad. P. Vlad, acad. N. Gărbălău, acad. Gh. Duca, m.c. 

C. Turtă, prof. P. Chintea; în domeniul geografiei – acad. T. Costantinov; ştiinţelor agricole – acad. M. 

Lupaşcu; fitopatologiei – acad. I. Popuşoi, membrul de onoare al A.Ş.M. P. Nedov. 

 

După declararea independenţei Republicii Moldova în faţa institutelor Secţiei au apărut probleme 

noi, în soluţionarea cărora fiind orientate eforturile potenţialului ei ştiinţific. Printre aceste probleme 

nominalizăm: 

1) in domeniul biologiei: 

· elaborarea bazelor ştiinţifice de menţinere a diversităţii fondului genetic al florei spontane în 

vederea asigurării funcţionalităţii optime a ecosistemelor şi  stabilizării echilibrului ecologic; 

· conservarea, introducerea şi valorificarea fondului genetic al plantelor valoroase pentru economia 

naţională;   

· amenajarea spaţiilor verzi urbane şi rurale; 

· evoluţia, structura, funcţionarea şi conservarea diversităţii complexelor faunistice în ecosistemele 

naturale şi antropizate în zona de interferenţă biogeografică; 

· mecanismele funcţionarii sistemelor fiziologice, biochimice şi structurale în ontogeneza plantelor 

cultivate în condiţii favorabile şi de stres ecologic în scopul asigurării nivelurilor stabile de 

productivitate şi rezistenţă; 

· elaborarea procedeelor fiziologice de optimizare a procesului productiv şi de minimalizare a 

poluării mediului prin utilizarea factorilor exogeni (naturali şi tehnogeni); 

· mecanismele dereglărilor fiziologice şi psihice limitrofe stresogene, degradării biologice a 

organismului uman, crearea şi dezvoltarea sanocreatologiei; elaborarea metodelor şi procedeelor 

sanocreatogene; 

· studiul controlului genetic şi molecular al caracterelor cantitative şi calitative valoroase, elaborarea 

de noi principii de majorare şi cuantificare a variabilităţii ereditare, de conservare şi reproducere a 

genofondului principalelor plante cultivate; 

· biosinteza orientată a substanţelor biologic active şi utilizarea microorganismelor ca obiecte 

biotehnologice; 

· elaborarea tehnologiilor de producere şi utilizare a preparatelor microbiene biologic active pentru 

agricultură, medicină, industria alimentară, farmaceutică şi cosmetică;  

· conservarea şi utilizarea  eficientă a resurselor microbiene; 

· elaborarea tehnologiilor ecologic pure de sporire a productivităţii şi calităţii materiei prime la 

culturile furajere; 
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2) in domeniul chimiei: 

· sinteza dirijată şi studiul compuşilor coordinativi cu diverse proprietăţi utile; 

· sinteza dirijată a compuşilor organici biologic activi, inclusiv a compuşilor naturali 

· cercetarea proceselor  chimice   şi   fizico-chimice,  elaborarea metodelor de control analitic al 

ecosistemelor şi a tehnologiilor nonpoluante; 

· obţinerea şi cercetarea compuşilor coordinativi şi organici cu destinaţie practică pentru industrie, 

agricultură, medicină; 

· elaborarea metodelor şi tehnologiilor avansate pentru purificarea sistemelor lichide, procedeelor 

noi în analiza chimică şi în control; 

 

3) in domeniul ecologiei: 

· dinamica şi evoluţia geo- şi ecosistemelor naturale şi antropizate in context regional, local şi 

transfrontalier; 

· elaborarea Sistemului Geoinformaţional de Mediu şi de Resurse Naturale; 

· monitoringul integrat de mediu şi reconstrucţia ecologică. 

 

În dezvoltarea şi coordonarea cercetărilor ştiinţifice, dirijarea activităţii ştiinţifice, ştiinţifico-metodice 

şi ştiinţifico-organizatorice a institutelor de cercetare de profil rolul determinator îi aparţine Secţiei de 

Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice, în special Biroului  ei şi foştilor academicieni-coordonatori P. 

Dvornikov, A. Spassky, Gh. Lazurievski, I. Popuşoi, A. Jucenko, M. Lupaşcu, S. Toma, A. Ursu, F. 

Furdui, actualului coordonator  m.c. I. Toderaş, secretarului ştiinţific A. Chirilov, om emerit în 

ştiinţă. 

Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice, graţie suportului ştiinţific în dezvoltarea ştiinţei şi 

economiei, mereu a fost înalt apreciată de comunitatea ştiinţifică, despre ce ne mărturiseşte faptul că 

membrii ei în diferite perioade de activitate a Academiei de Ştiinţe a Moldovei au fost aleşi în conducerea 

ei de vârf: ca preşedinte – academicienii A. Jucenco şi Gh. Duca; prim-vicepreşedinte – academicianul 

T. Furdui; vicepreşedinte – academicienii A. Spassky, I. Popuşoi, Gh. Lazurievski, M. Lupaşcu, S. Toma, 

P. Vlad; secretar ştiinţific general – academicienii Iu. Lealicov, Gh. Şişcanu, m.c. C. Turtă. 

Pentru asigurarea dezvoltării continue a ştiinţelor de profil activitatea ştiinţifico-organizatorică a 

Secţiei, Biroului ei  şi conducerii institutelor a fost şi este direcţionată spre formarea potenţialului ştiinţific, 

consolidarea şi orientarea lui la fondarea bazelor ştiinţifice privind soluţionarea problemelor stringente 

ale economiei naţionale, crearea infrastructurii, bazei tehnico-ştiinţifice a instituţiilor coordonate. În cadrul 

Secţiei au fost organizate Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Institutul de Zoologie, Institutul de 

Genetică, Institutul de Fiziologie a Plantelor, Institutul de Microbiologie, Institutul de Geografie, Grădina 

Botanică (Institut). Secţia a contribuit la crearea Secţiilor de Ştiinţe Medicale şi de Ştiinţe Agricole. Au 

fost construite blocul cu laboratoare al Institutului de Chimie, blocul de biologie, blocul Grădinii Botanice, 

amenajată  pe teren nou, blocul Institutului de Genetică şi Institutului de Fiziologie a Plantelor, căsuţe 

vegetale, vivariu etc. În atenţia Biroului Secţiei şi a conducerii institutelor se află permanent şi editarea 

lucrărilor ştiinţifice. Numai în ultimii 10 ani au ieşit de sub tipar peste 100 monografii şi culegeri de articole 

tematice. 
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În Secţie s-a maturizat un potenţial intelectual considerabil cu poziţie civică fermă, în care persistă 

o atmosferă creativă, democratică, de îmbinare raţională şi armonioasă a necesităţilor curente de 

dezvoltare a ţării cu imperativele ştiinţifice de perspectivă, ceea ce se confirmă prin crearea şcolilor 

ştiinţifice recunoscute de comunitatea ştiinţifică, înregistrarea unei descoperiri ştiinţifice în domeniul 

chimiei cuantice – efectul scindării de tunel a nivelelor energetice ale sistemelor poliatomice în stare de 

degenerare electronică (acad. I. Bersuker).  

În situaţia de criză profundă în care s-a aflat Academia şi ştiinţa republicii în ultimul deceniu al 

secolului trecut şi primii ani ai secolului XXI membrii Secţiei, devotaţi ştiinţei şi conştienţi de faptul că 

salvarea domeniului e posibilă doar prin unele acţiuni neordinare referitoare la îmbunătăţirea structurii 

Academiei, managementului ştiinţei, bazei experimentale, politicii în domeniul cadrelor, au promovat 

insistent aceste idei şi au salutat cu satisfacţie susţinerea în acest sens a conducerii ţării şi legea Codul 

cu privire la ştiinţă şi inovare , elaborată şi adoptată la iniţiativa Preşedintelui Republicii Moldova 

Vladimir Voronin. 

Actualmente, în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1326 din 14 

decembrie 2005 „Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării”, prin care 

au fost reorganizate institutele ştiinţifice şi numiţi directorii, Secţia include 7 instituţii ştiinţifice – membri 

instituţionali ai A.Ş.M.: Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie (dr. şt. biol. Valentina Ciochină), 

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor (m.c. A. Jacotă), Institutul de Zoologie (dr. şt. biol. 

A.Munteanu), Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie (acad. V.Rudic), Institutul de Ecologie şi 

Geografie (acad. Tatiana Constantinov), Institutul de Chimie, Grădina Botanică (Institut) (dr. şt. biol. A. 

Teleuţă); 4 instituţii ştiinţifice de profil ale A.Ş.M.: Facultatea de Biologie şi Pedologie a USM, Facultatea 

de Chimie şi Tehnologie Chimică a USM, Facultatea de Biologie şi Chimie a UST, Facultatea de 

Geografie a UST. 

În instituţiile coordonate de Secţie activează 464 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 95 de doctori 

habilitaţi şi 336 de doctori în ştiinţe. Secţia întruneşte 12 membri titulari (academicieni) - Bersuker Isaac, 

Ciubotaru Alexandru, Constantinov Tatiana, Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Negru Andrei, Rudic Valeriu, 

Spasski Alexei, Şişcanu Gheorghe,  Ursu Andrei, Vlad Pavel, Jucenco Alexandru, 9 membri corespondenţi -

Balaur Nicolae, Dediu Ion, Jacotă Anatol, Lacusta Victor, Moraru Constantin, Şalaru Vasile, Toderaş Ion, Turtă 

Constantin, Balaşova Natalia şi 7 membri de onoare ai A.Ş.M. - Andronati Serghei (Ucraina), Botnariuc 

Nicolae (Romania), Crupenicov Igor (Republica Moldova), Simionescu Cristofor (Romania), Simionescu 

Maya (Romania), Haiduc Ionel (Romania), Mayor Federico (Spania). 

Cei nominalizaţi mai sus şi toţi acei, care au activat cinstit pe parcursul anilor şi şi-au adus 

contribuţia la dezvoltarea ştiinţei, recunoaşterea direcţiilor ştiinţifice şi a performanţelor institutelor Secţiei 

departe de hotarele ţării, merită, pe bună dreptate, stima şi profunda recunoştinţă a societăţii noastre. 

 


