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Raportul de activitate
al academicianului Pavel VLAD,

doctor habilitat, profesor universitar pentru anul 2008
1. Activitatea tiin ific

a. Conduc tor al Proiectului de cercet ri fundamentale, cod 076  „Sinteza dirijat , studiul
sesqui- i diterpenoidelor, deriva ilor lor i compu i ciclici ce con in azot”. Direc ia
strategic  - 05 „Nanotehnologii, inginerie industrial , produse i materiale noi”.

b. Conduc tor a subproiectului de cercet ri fundamentale, cod 076, denumirea: „Sinteza
dirijat i studiul sesqui- i diterpenoidelor i deriva ilor lor”.

c. Conduc tor a sub proiectului de cercet ri aplicative, cod 077, denumirea: „Ob inerea
compu ilor cu propriet i practic utile din terpenoidele accesibile, izolate din surse
naturale locale”. Direc ia strategic  - 05 „Nanotehnologii, inginerie industrial , produse
i materiale noi”.

d. Executor în cadrul proiectului interna ional INTAS 05-104-7505. „Optimization of tartaric
acid and enotanins extraction winery from waste and their utilization for the synthesis of
compounds with biological activity and antioxidant properties”.

2. Rezultatele tiin ifice principale

Num rul de publica ii tiin ifice total: 12
inclusiv
Articole în reviste interna ionale 4
Articole în reviste locale 2
Participarea la foruri tiin ifice 3 (7)

3. Activitatea inova ional

Num rul de cereri prezentate 1
Num rul de hot rîri pozitive ob inute 1
Num rul de brevete ob inute 1
Num rul de brevete implementate 3
Denumirea seminarelor tiin ifice organizate
„Metodologia contemporan  a sintezei organice fine” – 5 seminare

4. Rezultatele tiin ifice ob inute în anul de referin  ( pân  la 100 cuvinte)

A fost elaborat  metoda de ob inere a 11-cetosclareoloxidului din sclareoloxid i a
drimenilaminei din 11-bishomodrim-8 -ol-12-on . S-a realizat o metod  eficient  de ob inere a
amestecului de esteri biciclohomofarneuenici din norambreinolid . Au fost iden ifica i produ ii
de baz  de izomerizare a acidului ent-kaurenic cu acid fluorosulfonic i la oxidarea cu peracizii
i  acid osmic. Reie ind din sclarodiol a fost ob inut  în 4 etape drim-8-en12,13-epoxi-7-on .

Au fost realizate metode de sintez  a unei serii de deriva i ai eurifuranului. S-a elaborat o
metod  original  de ob inere a unui analog mirositor al ambrialului direct din concret de salvie.
S-a realizat o metod  de frac ionare a enoxilului dup  solubilitatea în diferi i solven i. A fost
realizat regulamentul tehnologic de izolare a alcaloidului glaucinei din planta respectiv

5. Activitatea managerial

Conduc tor laboratorului „Chimia Terpenoidelor” al Institutului de Chimie al A. .M.
Membru  al  colegiilor  de  redac ie  ale  revistelor  „ ”
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(Ta chent), „Revista de Chimie” i „Chimia” (Bucure ti), Acta universit ii „La Blaga”
(Sibiu) i „Chemistry Journal of Moldova” (Chi inau).
Pre edinte al Consiliului Specializat de sus inere a tezelor de doctor i doctor habilitat la
specialit ile: chimie organic i chimia bioorganic , chimia compu ilor naturali i
fiziologic activi.
Au avut loc dou  sus ineri a tezelor de doctor de c tre Nedov Irina (chimia bioorganic ) i
Gudima Alexandru (chimia organic ).
Membru al comisiei de exper i pe chimie a CNAA.

6. Informa ii generale

Premii, titluri etc.: A fost ob inut premiul anual al A. .M. pe cercet ri. Participan i: Arîcu A., Col a
M., Ungur N. i Vlad P.F.

7. Alte activit i:

Pre edinte al Consiliului de organizare a Conferin ei cu participarea interna ional  didactic  la 50 de
ani de fondare a Institutului de Chimie al A. .M.


