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Menţionez cu o deosebită plăcere că am avut ma-
rea onoare să-mi încep cariera știinţifi că în doctoran-
tură în Laboratorul de Citologie a Plantelor a Grădi-
nii Botanice a AȘM, sub conducerea academicianului 
Alexandru Ciubotaru, directorul Grădinii Botanice a 
ASM. Aici am făcut cunoștință cu colegii de breaslă, 
care pe parcursul anilor au devenit personalități mar-
cante în biologie și agricultură: Valentin R. Celac, Ște-
fan Topală, Ana Moșcovici, A. Surugiu, Lidia Toderaș, 
Pantelei Botnarenco. Eram la început de cale, în discuţii 
amicale vorbeam despre trecut și viitor, ne consolidam 
obiectivele – să muncim cu sârguinţă, să fi nalizăm cu 
succes doctorantura, să continuăm și să aprofundăm 
cercetările pentru prosperarea știinţei și a economiei. 

Lider intre noi a fost Valentin R. Celac, care prin 
muncă asiduă primul s-a afi rmat în domeniu. Colabo-
ratorii se orientau după metodologia sa de cercetare, 
stilul său maximalist de lucru, el fi ind primul docto-
rand al acad. A. Ciubotaru care practic a și coordonat 
cercetările, asumându-și rolul de „făclie” la capătul 
tunelului ce lumina calea echipei noastre spre succes. 

V. Celac din start s-a manifestat ca un tânăr in-
struit, modest, energic, ager, muncitor, binevoitor, se 
deosebea printr-o inteligență nativă, capacități orga-
nizatorice, o pregătire teoretică temeinică în biologie 
și agronomie. Activitatea sa știinţifi că a demarat oda-
tă cu organizarea Laboratorului de Citologie, apoi de 
Citoembriologie Vegetală al Grădinii Botanice (Insti-
tut) a AȘM. Academia de Știinţe era și ea la etapa de 
organizare care coincidea cu perioada reabilitării ge-
neticii și citogeneticii compromise în spaţiul sovietic, 
cu demascarea și înlăturarea „lâsenkovismului” ca un 
curent antiștiinţifi c și dăunător pentru știinţa agrobio-
logică în fosta Uniune Sovietică. 

Echipa Laboratorului de Citologie prima în Mol-
dova și-a început activitatea pe baza metodologiei ge-
neticii clasice, cu acumularea și determinarea caracte-
relor fenotipice și genotipice ale plantelor din colecţiile 
de culturi agricole (porumb, grâu, ovăz, secară) oferite 
cu amabilitate de VIR (Sankt Petersburg), utilizării 
mutagenezei induse pentru extinderea variabilităţii 
genetice, aplicării metodologiei microscopiei fotonice 
și electronice. Au fost evaluate metodele de cercetare 
a numărului și structurii morfologice a cromozomilor, 
folosindu-se preparatele citoembriologice permanen-
te, apreciate încă în anii 1930, dar care nu permiteau 
analiza individuală a cromozomilor. În paralel cu me-
todele clasice de preparare și studiere a cromozomilor, 
care în laborator au fost evaluate și perfecţionate din 
iniţiativa lui V. Celac și S. Captari, se introduc metode 
noi de pregătire a materialului biologic pentru studiu, 
tehnologii noi de obținere a preparatelor permanen-
te și temporare pentru cercetarea citologică a cario-
tipului, a gametofi tului feminin și masculin. Aceste 
metode au accelerat cercetările citologice și citoem-
briologice datorită informaţiei acumulate. Rezultatele 
studiilor efectuate au fost publicate și mulţi cercetători 
din institutele de ramură din republică și de peste ho-
tare au însușit metodele noi în cadrul stagiilor efec-
tuate în Laboratorul de Citoembriologie al Grădinii 
Botanice (Institut) al AŞM, datorită ajutorului generos 
acordat de către V. Celac.  

 V. Celac are o biografi e bogată în evenimente, 
trecută prin multe schimbări sociale, confruntări cu 
greutăţile. Grație calităţilor sale – verticalitate, since-
ritate, sârguinţă, voinţă, principialitate, dăruire, de-
votament, grijă pentru aproapele, dragoste de ţară și 
de popor s-a afi rmat drept o personalitate marcantă, 
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învingătoare în toate obstacolele cotidiene, s-a înca-
drat profund în cercetare pe o cale ascendentă – de 
la agronom la doctorand, cercetător știinţifi c inferior, 
cercetător știinţifi c superior, cercetător știinţifi c coor-
donator, cercetător știinţifi c principal, șef de laborator, 
academician. Se dedică cu tot sufl etul cunoașterii, ști-
inţei academice. Cu toate că după admiterea la docto-
rantură (1967), în ideea promovării cadrelor naționale 
de încredere, acad. A. Ciubotaru îi propunea insistent 
funcția de secretar știinţifi c, apoi de vicedirector al 
Grădinii Botanică (Institut), îi mai vine și oferta de a fi  
director al unui institut, el nu a acceptat. Devine totuși 
primul lector care ține prin cumul cursul de citogene-
tică în limba română la Universitatea de Stat, mai târ-
ziu la Universitatea Agrară. Până la urmă, activitatea 
administrativă și cea pedagogică nu l-au ademenit, a 
preferat cercetarea ca pe o predestinație.

Evident că V. Celac posedă caracteristici ereditare 
vaste de inteligenţă și bună-creștere, altoite din frage-
dă copilărie, păstrate exigent, promovate din genera-
ție în generație în familiile de gospodari. A absolvit cu 
succes școala primară de la baștină din s. Hâjdieni și 
s. Berezlogi și cea medie din s. Susleni, Orhei (1956), 
Facultatea de Agronomie a Institutului Agricol din 
Chișinău (1962), unde a primit cunoștinţe trainice în 
agricultură și agrobiologie la cursurile ținute de re-
numiţi savanţi și profesori disidenţi ruși, printre care: 
D. Verderevski (fi topatologie), A. Covarski (amelio-
rare), I. Prinţ (entomologie), L. Dorohov (fi ziologie), 
A. Timoșenco (agrochimie), M. Sidorov (agricultură), 
E. Malâșev (legumicultură), V. Râbin (genetică), care 
i-au cultivat și determinat destinul de agronom-savant. 
Ulterior, lucrează în calitate de agronom principal în 
colhozul „Patria”, s. Cociulia, Comrat (1962–1964), 
dar, confruntându-se cu un șir de probleme sociale și 
economice ale timpului, pierde încrederea în perspec-
tiva profesiei pe care o iubea mult și pornește pe calea 
cunoașterii cu noi speranţe pentru viitor. Este invitat 
la Catedra de Agricultură imediat după înmatricula-
re, dar admis mai târziu în doctorantură la Academia 
de Știinţe la specialitatea „Botanica” cu tema „Studiul 
biologiei înfl oririi și a citocariologiei genului Triticum 
L.” (1964), având drept scop aprofundarea cercetării 
culturii grâului iniţiată în anii de studenţie în cadrul 
lucrării de licenţă.

Activitatea sa știinţifi că în cadrul Academiei de 
Știinţe este marcată de două perioade distincte: prima 
(1964–1996), în Grădina Botanică (Institut) și a doua 
(din 1996 până în prezent), la Institutul de Genetică, 
Fiziologie și Protecţie a Plantelor. Cercetările efectuate 
la prima etapă au fost centrate pe studierea citogene-
tică a sistemului de reproducere sexuată a grâului în 
funcţie de specie, gradul de ploidie, structura cario-

tipului, originea fi logenetică și geografi că. Cercetări-
le s-au încununat cu determinarea morfobiologică și 
ecologică a fazelor fenologice de creștere și dezvoltare 
a speciilor de grâu, îndeosebi a perioadei generative – 
morfogeneză, sporogeneză, gametogeneză, înfl orire, 
polenizare, fecundaţie, embriogeneză, endospermo-
geneză, legarea și maturizarea deplină a cariopselor, 
facultatea lor germinativă la speciile spontane și de 
cultură. Deși grâul este un obiect de studiu al multor 
laboratoare de pe mapamond, astfel de cercetări com-
plexe s-au efectuat în premieră în Academia de Știinţe 
a R. Moldova, fi ind acceptate de comunitatea știinţifi -
că și oglindite într-un șir de monografi i fundamentale: 
Kul’turnaya fl ora SSSR, t. 1. Pshenitsa, 1979; T. Batygi-
na, Embriologiya pshenitsy”, 1974;  T. Batygina, Khleb-
noe zerno, 1987; A. Zhuchenko, Adaptivnyy potentsial 
kul’turnykh rasteniy (ekologo-geneticheskie osnovy),  
1988; A. Chebotar’, Embriologiya kukuruzy, 1972; 
A. Palii, Genetica, 1998 etc.

Valentin Celac coordonează cercetările Labora-
torului de Citoembriologie (D. Gociu, P. Botnarenco, 
L. Toderaș, A. Railean etc.), centrate pe proiectul „Stu-
diul citologic al plantelor monocotiledonate” (1971–
1975) în colaborare cu Laboratorul de Floră și Geobo-
tanică (G. Postolache, V. Chirtoacă, A. Istrati, Ș. Lazu, 
O. Vitco etc.) în baza expediţiilor și investigațiilor de 
teren, prelucrării materialului colectat și ierbarizat, 
contribuie la cercetarea fl orei și vegetaţiei Basarabiei 
din programul „Lumea vegetală a Moldovei”, colectea-
ză material biologic pentru studierea citologică, a mor-
fologiei și a numărului de cromozomi la plantele mo-
nocotiledonate, generalizate în monografi a Kariologiya 
odnodol’nykh Moldavii (1977). Studiul cariologic a fa-
miliilor Juncaceae Juss., Typhaceae Juss., Poaceae Barnh 
(Triticum L.) s-a soldat cu determinarea, în premieră, 
a numărului și morfologiei cromozomilor la 5 specii: 
Juncus tenageia ( 2n = 40, 42, 46), J. uzepskii (2n = 30), 
J. atratus (2n = 60, 70, 80), Typha laxmani ( 2n = 30) și 
Typha angustifolia (2n = 30). Aceste cercetări citologice 
arată că unor specii ale genului Juncus le este specifi c un 
polimorfi sm cariologic caracterizat prin aneuploizi sau 
prin serii poliploide. Rezultatele au fost expuse și gene-
ralizate în monografi a Rastitel’nyy mir Moldavii (1986).

Valentin R. Celac, în baza studierii morfologiei 
cromozomilor și analizei cariogramelor a stabilit, pen-
tru prima dată, polimorfi smul cariologic al speciilor 
genului Triticum L., omologia și homeologia perechi-
lor de cromozomi la speciile spontane și de cultură, 
generalizate în monografi a Tsitologo-kariologicheskoe 
issledovanie khlebnykh zlakov (1970), ceea ce a fost 
confi rmat în cercetările ulterioare privind structu-
ra genomică a speciilor tetraploide (A+B) și a celor 
hexaploide (A+B+D). Hibridarea distantă și studiul 
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citogenetic al hibrizilor obţinuţi de el au demonstrat 
legăturile fi logenetice dintre speciile de grâu, dintre 
genurile încrucișate de autor cu grâul (Secale, Elitri-
gia, Aegilops), creează un șir de hibrizi interspecifi ci și 
intergenerici, alopoliploizi, stabilește particularităţile 
ereditare ale caracterelor la formele iniţiale, a varia-
bilităţii genotipice a segreganţilor și descendenţilor, 
afi nitatea genotipică a formelor implicate în hibridare. 
Cercetările sale au devenit cunoscute în știinţa agro-
biologică și în genetică de pe când era tânăr. Drept 
confi rmare, în 1972 este invitat de către academicianul 
V. Remeslo în Ucraina, la Institutul de Ameliorare și 
Semenologie a Grâului (or. Mironovca) pentru orga-
nizarea și conducerea Laboratorului de Citogenetică a 
Grâului. Acolo V. Celac a evaluat ameliorarea, a însuşit 
la perfecție metodologia procesului de selecţie, datori-
tă colaborărilor conceptuale cu academicianul V. Re-
meslo, cu profesorii L. Jivotcov, P. Şcvarnicov, I. Miriu-
ta, V. Zosimovici în ce privește evoluţia ontogenetică 
și fi logenetică, rolul aplicativ al cercetărilor genetice 
și citogenetice, necesitatea efectuării selecţiei perfor-
mante, fi ind încurajat pentru efectuarea cercetărilor 
ulterioare. 

La iniţiativa prof. M. Jacubţiner, îndrumat de 
către prof. V. Dorofeev, V. Menabde, I. Mustafaev, 
L.  Decapreleevici,  P.  Gandilean, V.  Berleand-Cojevnicov, 
V. Celac participă la expediţiile complexe organizate de 
VIR  pentru cercetarea resurselor vegetale ale Cauca-
zului (Azerbaidjan, Gruzia, Armenia), revizuirea evo-
luţiei genofondului evaluat de către N. Vavilov. Astfel, 
el colectează și studiază un material bogat de Triticum, 
Secale și Aegilops (1974–1976). În baza materialului 
factologic acumulat publică o serie de lucrări originale 
de genetică, ecologie și fi logenie (1980–1985).

În urma studiului complex efectuat pe parcur-
sul anilor al speciilor de grâu și al genurilor înrudite, 
V. Celac a pus în evidenţă fenomenele principiale, a 
făcut multe precizări și generalizări teoretice și apli-
cative ce pot servi drept fundament știinţifi c în ame-
liorarea culturilor agricole. Cea mai semnifi cativă ge-
neralizare este cuprinsă în teza sa de doctor habilitat 
în biologie cu o temă originală – „Sistemul de repro-
ducere în aspect evolutiv a speciilor de grâu (Triticum 
L.)”, susţinută în 1990 și expusă în monografi a Sistema 
razmnozheniya pshenitsy Triticum L. (1991). Astfel, 
autorul elaborează și dezvoltă conceptul de sistem de 
reproducere a plantelor. Pornind de la exemplul speci-
ilor de grâu, stabilește determinismul citologic, gene-
tic și fi logenetic al acestui sistem, necesitatea utilizării 
lui în lucrările de genetică și ameliorare, formulează și 
admite funcţionarea principiului selectivităţii embri-
ologice în evoluţie, determină rolul lui în fi logeneza 
plantelor (1983). Cercetările hibridologice, citoge-

netice și ecologo-geografi ce efectuate în premieră au 
determinat originea speciilor Triticim polonicum L., 
Triticum ispahanicum Heslot, Triticum turanicum Ja-
kubz., Triticum spelta L., fi ind mediatizate în reviste de 
prestigiu (1974–1980). 

Studiul biologiei înfl oririi și polenizării plantelor 
aparținând genului Triticum L., efectuat de Valentin 
Celac, a evidenţiat că speciile de grâu au anumită di-
namică diurnă de înfl orire și polenizare. În premieră, 
a fost determinat sistemul genetic auto-alogam de 
înfl orire-polenizare, evoluţia acestui sistem în cadrul 
genului (1986–1989), elaborate unele recomandări 
privitor la utilizarea speciilor studiate de grâu în hibri-
dare pentru obţinerea formelor noi. Pentru a elucida 
rolul autopoliploidiei în evoluţia grâului, cercetătorul 
utilizează în premieră absolută metodele mutagenezei 
induse la speciile diploide (2n = 14) Triticum mono-
coccum L. și Triticum sinskayae A. Filat. et Kurk., aces-
tea din urmă fi ind transformate la nivel autotetraploid 
(2n = 28) și studiate pe parcursul anilor din punct de 
vedere citogenetic (1980–1995), fapt ce denotă că fi -
logeneza grâului a putut evolua atât pe cale alopoli-
ploidă, cât și pe cea autoploidă. În procesul evaluării 
segreganţilor la hibrizii distanţi de grâu în generaţii 
stabilește sintagma conjugării recombinaţiilor și a mu-
taţiilor la hibridizarea plantelor (1982).

Valentin Celac a elaborat în premieră principiul 
funcţionării selectivităţii embriologice în ontogeneză, 
evaluează și precizează rolul acestuia în evoluţia selec-
ţiei naturale și artifi ciale la plante (1983), expune ul-
terior ipoteza plazmogamiei ca fenomen embriologic, 
cu consecinţe genetice ce favorizează mărirea variabi-
lităţii ereditare (1989) și pune în evidenţă fenomenul 
apogamiei la grâu (1990).

În cadrul Laboratorului de Embriologie condus 
de A. Ciubotaru (V. Celac, A. Moșcovici, L. Ludnico-
va, T. Azema, M. Arhipenco), V. Celac coordonează 
și generalizează cercetările citoembriologice ale plan-
telor agricole cu o pondere semnifi cativă pentru ști-
inţa biologică și  agricolă (1981–1985).  Realizările 
obţinute  sunt expuse în două monografi i fundamen-
tale: Embriologiya zernovykh, ovoshche-bakhchevykh 
vozdelyvaemykh rasteniy t. 1, 1987, 225 s. și Embrio-
logiya plodovo-yagodnykh, tekhnicheskikh i stimuli-
ruyushchikh vozdelyvaemykh rasteniy, т. 2, 1987, 203 с. 
În 1986  este confi rmat șef al Laboratorului de Embri-
ologie și Biotehnologie al Institutului de Botanică pe 
care îl conduce până în 1996.

Cu deosebit entuziasm Valentin Celac și membrii 
colectivului (N. Ciorchină, E. Pahopol, M. Arhipenco) 
se implică în studiul și rezolvarea unei probleme prin-
cipiale de o mare importanță ecologică, discutabilă în 
aspect teoretic și aplicativ, efectuat pe bază de contract 
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cu „Moldsilva”, privind cauzele fructifi cării sporadi-
ce, diminuării productivităţii și uscării stejarului în 
Republica Moldova. În urma cercetării sistemului de 
reproducere la stejar în general și a embriogenezei în 
particular în dendrariul Grădinii Botanice și stejăretele 
din diferite zone ale Moldovei, a făcut două concluzii 
principiale. Prima – la stejar periodicitate în fructifi -
care nu există, iar nivelul recoltei și gradul de uscare a 
stejarului sunt cauzate de infl uenţa directă asupra sis-
temului de reproducere a factorilor ecologici și biotici 
exogeni; a doua – pentru stejar a fost stabilit un tip nou 
de embriogeneză, numit  Fagales-tip, expuse într-un șir 
de publicaţii (1991–1995) și generalizate în monografi a 
„Biologia reproducerii sexuate la stejarul comun Quer-
cus robur L.” (deponat, nr. 1693 - M99, 1999).

Valentin Celac contribuie la implementarea pro-
iectelor de cercetare și amenajare a expoziţiilor, la 
construirea blocului administrativ, a gardului Grădinii 
Botanice (Institut), participă activ în viața știinţifi că, 
organizatorică și socială a colectivului. Este membru 
al Societăţii Botaniștilor, timp de 13 ani (1964–1977) 
a fost secretar știinţifi c al Societăţii Geneticienilor și 
Amelioratorilor din Moldova „N. Vavilov”, a partici-
pat la organizarea și editarea materialelor a numeroa-
se congrese și conferinţe naţionale și internaţionale de 
genetică, ameliorare și citoembriologie. 

Astfel, Valentin Celac din etapa inițială, timp de 
32 de ani, a avut o activitate fructuoasă de cercetare 
și de pregătire a cadrelor știinţifi ce, aducându-și con-
tribuția la succesele colectivului, creșterea prestigiului 
Secţiei de Știinţe Biologice a AȘM. Pe parcursul anilor 
a însușit, popularizat și aplicat în cercetare o metodo-
logie vastă, incluzând metode citologice, citogenetice, 
citoembriologice, hibridologice, fl oristice, a mutage-
nezei experimentale, microscopia optică, electronică; 
a obţinut un material factologic enorm care i-a permis 
să elaboreze unele principii, ipoteze, să facă generali-
zări originale de o calitate știinţifi că autentică referi-
toare la sistemul de reproducere a grâului, a graminee-
lor spicoase înrudite cu grâul și a altor culturi agricole, 
a contribuit semnifi cativ la consolidarea bazei teoreti-
ce a botanicii, fi totehniei, geneticii și ameliorării.

A doua perioadă în activitatea sa începe din anul 
1996, când se transferă cu serviciul la Institutul de Ge-
netică al AȘM în funcția de șef al Laboratorului de Ge-
netică și Ameliorare a Culturilor Leguminoase pentru 
a aprofunda și implementa cercetările iniţiate în Gră-
dina Botanică (Institut). Exercită această funcţie până 
în anul 2008. Pentru a impulsiona cercetările, a ales 
să activeze până în prezent în calitate de colaborator 
știinţifi c principal. Această perioadă este legată orga-
nic de problemele stringente ale biologiei, geneticii, 
ameliorării culturilor leguminoase pentru boabe, fi to-

tehniei sociale, de redresare a economiei și agriculturii 
Republicii Moldova. Cercetările se desfășoară într-un 
ciclu continuu: cercetare – elaborare – implementare. 
Implementează câteva proiecte de transfer tehnologic 
a soiurilor noi de culturi leguminoase pentru boabe 
create împreună cu echipa de colaboratori. Investiga-
ţiile au contribuit la introducerea în agricultura au-
tohtonă a două specii noi de leguminoase: arahidele  
(1999) și fasoliţa (2003), la reconsiderarea culturilor 
tradiţionale de plante leguminoase pentru boabe în 
agricultură: soia, năut, linte, latir, înalt apreciate și so-
licitate de băștinași în alimentare și furajare, însă omi-
se în perioada postbelică; elaborează tehnologiile lor 
de cultivare și procesare, confi rmate prin brevete de 
invenţii și de soi, elucidate în numeroase publicaţii.

Într-o perioadă relativ scurtă de timp, cu resurse 
modeste, însă în spiritul său maximalist, a accelerat 
semnifi cativ ameliorarea și implementarea plantelor 
leguminoase pentru boabe în Republica Moldova. Îm-
binând metodele clasice cu cele moderne de ameliora-
re, a creat un material nou, variat și valoros de geno-
tipuri împreună cu colaboratorii (A. Budac, A. Malii, 
L. Coreţchi), a prezentat pentru evaluare 28 de soiuri 
de culturi leguminoase pentru boabe Comisiei de 
Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante a R. Moldova, 
dintre care 19 soiuri mai performante, cu un poten-
ţial productiv mai mare, calitate superioară, toleranţă 
sporită la factorii biotici și abiotici au fost omologate 
în R. Moldova (8 soiuri de soia, 3 de năut, 2 de linte, 
2 de fasoliţă, 2 de arahide, 1 de latir și 1 de bob), con-
tribuind astfel pentru viitor la redresarea complexului 
agroindustrial și a securităţii alimentare bazate pe o 
agricultură durabilă. Cercetările sale efectuate pe par-
cursul anilor au fost expuse în circa 420 de publicaţii. 

Este participant la un șir de forumuri naţionale 
și internaţionale, la Saloane de Cercetare, Inventică și 
Transfer Tehnologic, fi ind menţionat cu cca 40 de me-
dalii de aur, argint, bronz, numeroase trofee și diplo-
me de excelenţă. I s-a conferit titlul și insigna de „In-
ventator de Elita” (România, 2004), Ordinul Știinţifi c 
„Gogu Constantinescu” în grad de Comandor (Româ-
nia, 2009), Ordinul „Leonardo da Vinci” (România, 
2010), Ordinul „Aurel Vlaicu” (România, 2011).

V. Celac a fost ales academician al Academiei In-
ternaţionale de Știinţe Ecologice și Protecţie Vitală pe 
lângă ONU (Rusia, 2005). I s-a conferit Medalia „Me-
ritul Civic” (2001), Ordinul „Gloria Muncii”(2010), 
Medalia AȘM „Dimitrie Cantemir” (2014).

Toată prețuirea și recunoștința noastră, stimate 
dle Valentin R. Celac!
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