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SECŢIA DE ŞTIINŢE 

BIOLOGICE, CHIMICE 

ŞI ECOLOGICE

Acad. Ion Toderaş,
academician coordonator

In 2007, the activity of the Section of in Bi-
ologycal, Chemistrycal and Ecologycal scien-
ces was based on several strategic directions. 
So, have been obtained important results in 
the following fi elds: Use the human, naturals 
and informational resourses for sustainable 
development; Biomedicine, pharmaceutics, 
maintaining and fortifi cation of health; Agri-
cultural biotechnology, fertility of soil and 
food safety; Nanotechnology, industrial engi-
nery, new products and materials.

  
Activitatea Secţiei de Ştiinţe Biologice, Chimi-

ce şi Ecologice în anul  de referinţă s-a desfăşurat în 
conformitate cu rigorile Codului cu privire la ştiinţă 
şi inovare, Acordului de Parteneriat între Guvernul 
Republicii Moldova şi Academia de Ştiinţe a Mol-
dovei, Hotărârilor Asambleei A.Ş.M. din 15 februa-
rie 2007.  

Secţia coordonează activitatea a 7 instituţii şti-
inţifi ce – membri instituţionali ai A.Ş.M. şi 4 mem-
bri de profi l, personalul lor întrunind 1203 persoane, 
dintre care 676 cercetători ştiinţifi ci, inclusiv 103 
doctori habilitaţi, 323 doctori în ştiinţe, 219 cercetă-
tori ştiinţifi ci în vârsta de până la 35 ani. 

 Potenţialul instituţiilor coordonate a lucrat asu-
pra  99 proiecte:

Instituţionale -37
Din programe de stat  -18 
Independente – 9
De transfer tehnologic – 8
FCFR (Rusia) – 17
INTAS – 8
CSŞDT-MRDA – 2,
care se încadrează în 4 direcţii strategice.
De menţionat, că fi nanţarea cercetărilor ştiinţi-

fi ce în mare măsură este asigurată prin proiectele 
instituţionale, cota parte a cărora constituie 88%, 
a proiectelor din Programe de stat – 4,2 %, trans-
fer tehnologic – 1,7 %, proiecte comune cu Rusia 
- 3,6%. Însă se atestă şi o sporire a alocaţiilor speci-
ale, care constituie 18 % faţă de fi nanţarea totală pe  
Secţie de la bugetul de stat.

Una din sarcinile prioritare  ale  Secţiei şi institu-
ţiilor subordonate ei  a constituit-o  sporirea recepti-
vităţii cercetătorilor ştiinţifi ci faţă de necesităţile ţării, 
impulsionarea activităţii inovaţionale şi de transfer 
tehnologic. Biroul Secţiei, în comun cu institutele, a 
examinat rezultatele obţinute în ultimii ani, a selectat 
cele mai valoroase în aspect practic şi în baza lor au 
fost pregătite şi propuse pentru transfer tehnologic 
27 elaborări. S-au obţinut şi se realizează 8 proiec-
te de transfer tehnologic, au fost implementate 60 de 
elaborări. S-au obţinut, de asemenea,  84 brevete de 
invenţie şi 13 certifi cate de autor. 

În comun cu Agenţia pentru Silvicultură „Mold-
silva”, au fost organizate două ieşiri pe teren a sa-
vanţilor din institutele Secţiei, care au evaluat starea 
pădurilor şi au propus recomandări privind diminua-
rea consecinţelor impactului secetei şi arşiţei asupra 
lor. La iniţiativa CSŞDT al A.Ş.M. a fost organizată 
întrunirea de lucru a savanţilor instituţiilor acade-
mice cu specialişti şi experţi ai Inspectoratului Eco-
logic de Stat şi ai unor ONG-uri de profi l cu tema 
„Conjugarea eforturilor instituţiilor academice şi 
subdiviziunilor Inspectoratului Ecologic de Stat în-
tru efi cientizarea  politicilor de mediu”, în cadrul că-
reia reprezentanţii Inspectoratului şi ONG-urilor au 
vizitat şi s-au familiarizat cu direcţiile de activitate 
şi rezultatele Institutului de Ecologie şi Geografi e, 
Grădinii Botanice (Institut), Institutului de Zoolo-
gie, Centrului de instruire universitară, postuniver-
sitară şi perfecţionare şi altor instituţii şi organizaţii 
ale A.Ş.M.,  au fost trasate direcţiile prioritare de 
colaborare. 

Rezultatele activităţii ştiinţifi ce şi inovaţionale 
ale instituţiilor Secţiei au fost prezentate la 9 ex-
poziţii şi saloane naţionale şi internaţionale, unde 
au fost menţionate cu cca 30 medalii de aur, 20 de 
argint şi 10 de bronz, iar Institutul de Chimie – cu 
Trofeul OMPI. Recunoaşterea semnifi caţiei lucră-
rilor şi elaborărilor ştiinţifi ce din cadrul Secţiei a 
fost confi rmată şi prin decernarea academicianului 
Gheorghe Duca a Premiului internaţional Socrate  
(Oxford, Marea Britanie), membrului corespondent 
Aurelian Gulea – medaliei  “Maria Sklodowska – 
Curie” (UNESCO), academicianului Ion Toderaş – 
medaliei OMPI.

Dintre cele mai relevante rezultate ştiinţifi ce pu-
tem menţiona:

Direcţia strategică: 2. Valorifi carea resurselor 
umane, naturale şi informaţionale pentru dezvol-
tarea durabilă.

A fost efectuată tipizarea pedoecologică a lan-
dşafturilor antropizate şi caracterizate multilateral 
solurile intrazonale. S-au evidenţiat tendinţele de 
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modifi care a indicilor de temperatură şi elaborate 
modelele cartografi ce ale acestora. Au fost elabora-
te hărţile digitale care caracterizează relieful şi regi-
mul termic din republică. S-a evaluat starea ecolo-
gică a componentelor de mediu din partea stângă a 
bazinului râului Prut. S-au propus recomandări de 
management a 9 arii protejate şi de acordare la 5 
ecosisteme a statutului de protecţie. Au fost reco-
mandate spre aprobare 25 de standarde, 3 normati-
ve, 1 proiect de hotărâre a Guvernului.

S-a stabilit compoziţia fl oristică, fi tocenotică 
a ariilor naturale protejate din pădurile de gorun 
(Quercus petraea) şi de stejar pedunculat (Quer-
cus robur, alcătuit şi pregătit pentru editare „Flora 
Basarabiei” Vol. I şi culegerea „Prodromul fl orei 
Basarabiei”, identifi cate zece specii noi pentru fl ora 
autohtonă.

Au fost obţinute date vizând fauna insectelor 
dăunătoare şi folositoare, care populează ecosiste-
mele naturale şi antropizate, descrisă o specie de 
colembole nouă pentru ştiinţă - Neanura moldavica 
sp. n., semnalate  pentru prima dată în fauna Repu-
blicii Moldova 34 specii de insecte din 5 ordine, 2 
specii de fi tonemato din genul Xiphinema (X. bakeri 
şi X. dentatum) şi o specie din genul Trichodorus 
(T. dentatum), potenţiali vectori ai bolilor virotice 
la viţa de vie.

A fost stabilită componenţa specifi că a comple-
xului himenopterelor parazitoide ale dăunătorului 
principal al pădurilor - molia verde a stejarului Tor-
trix viridana care include 7 specii şi al moliei casta-
nului Cameraia ohridella, prezentat de 5 specii.

Au fost evidenţiate schimbările structurale şi 
producţionale ale populaţiilor de peşti în condiţii 
modifi cate şi elaborate direcţiile principale de con-
servare şi utilizare durabilă  a ihtiofaunei bazinului 
fl uviului Nistru, evidenţiaţi factorii cu implicaţii ne-
faste asupra stării funcţionale a ihtiocenozelor, ela-
borate propuneri practice de protecţie şi valorifi care 
durabilă a genofondului piscicol.

Au fost selectate 11 tulpini noi de microorganis-
me de importanţă biotehnologică, care se propun în 
calitate de surse de  acizi polienici, steroli, hidraţi 
de carbon, hidrolaze, precum şi în calitate de sti-
mulatori ai  productivităţii la soia. Au fost elaborate 
procedee biotehnologice de obţinere a biomasei mi-
crobiene cu un conţinut sporit de principii bioactive 
(acizi graşi polienici, polizaharide sulfatate, enzi-
me hidrolitice ş.a.), în baza cărora au fost elaborate 
regulamente tehnologice de producere industrială 
a preparatelor antiaterogene BioR-plus şi Ateroliz,  
preparatelor cu efect imunomodulator şi regenerativ 
Osteobior şi Imunobior şi a preparatului de uz vete-
rinar „BioRSp” .

A fost realizată în condiţii semipilot tehnologia 
de obţinere a substanţei active Enoxil, elaborate şi 
aprobate regulamentele tehnologice de obţinere a 
substanţei active şi a formelor medicamentoase sub 
formă de loţiune, unguent, gel, precum şi monografi -
ile farmacopeice  ale preparatelor medicamentoase.

 Experienţele realizate în condiţii de câmp au de-
monstrat, că substanţa activă Enoxil sporeşte de 2 – 4 
ori rezistenţa sfeclei de zahăr la putregaiul de rădăci-
nă şi cu circa 55% rezistenţa viţei de vie la făinoase.

A fost dezvoltată teoria funcţionării populaţiilor 
în ecosistemele acvatice şi continentale, identifi ca-
te 48 specii de alge edafi ce azotfi xatoare în diverse 
agrofi tocenoze din raioanele de Nord şi Centrale ale 
Republicii Moldova, testate culturile selectate în 
scopul stabilirii posibilităţii de utilizare a acestora 
ca fertilizatori pentru plantele agricole şi decorati-
ve; elaborată tehnologia de obţinere a biomasei de 
Spirulină îmbogăţite cu  seleniu, stabilite regula-
mentele tehnologice de obţinere a bioaditivului far-
maceutic Spiru-Fe şi a preparatului medicamentos 
Bio-RFe. S-au obţinut trei brevete de invenţie, care  
în 2007 au fost implementate în diferite gospodării 
piscicole din ţară şi de peste hotare. 

A fost fundamentată originea şi evoluţia globu-
linelor de rezervă şi mecanismul de reglare a degra-
dării lor masive la creşterea seminţelor.

A fost cercetat procesul de decolorare şi diminu-
are a conţinutului coloranţilor textili  prin oxidarea 
lor catalitică cu H2O2 în prezenţa catalizatorului de 
Fe2+ şi la oxidarea electrochimică a componentelor 
în soluţiile model în celula cu anozi solubili de fi er în 
funcţie de timpul tratării, valoarea pH-ului, concen-
traţia ionilor de Fe2+ şi a H2O2, intensitatea curentului 
electric şi concentraţia iniţială a coloranţilor.

A fost cercetată starea  apelor fl uviului Nistru pe 
sectorul s.Naslavcea – barajul Dubăsari pentru a de-
termina evoluţia parametrilor hidrochimici tradiţio-
nali şi starea redox a acestora în funcţie de impactul 
antropic. S-a constatat că starea redox a apelor şi 
parametrii cinetici noi pot servi drept indicatori pen-
tru estimarea  calităţii apelor şi prognozarea conse-
cinţelor nefaste.

Au fost optimizate condiţiile de epurare anae-
robă a apelor uzate vinicole, foarte concentrate (vi-
nasă), de pe teritoriul întreprinderii „Vinăria-Bar-
dar; realizată metoda de  hidroliză fotocatalitică de 
distrucţie a compuşilor polifenolici persistenţi din 
apele uzate vinicole. A fost elaborată o metodă elec-
tromagnetică şi instalaţia pentru dedurizarea apei 
fără reactivi (brevetele nr. 2983, 3049), precum şi 
o tehnologie industrială pentru înlăturarea crustei 
de pe pereţii cazanelor (cereri pentru brevetare nr. 
20060227 şi nr.20060228). 

Bilanţ 2007
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Direcţia strategică 3. Biomedicina, farmaceu-
tica, menţinerea şi fortifi carea sănătăţii

În plan fundamental, pentru prima dată a fost 
elaborat  conceptul şi tehnologia de estimare a ni-
velului de sănătate a sistemului respirator şi descri-
se 5 nivele de sănătate a lui. În plan aplicativ, în 
premieră a fost elaborat un complex de metode de 
menţinere a statusului morfofuncţional al cordului 
în dependenţă de nivelele de sănătate a lui.

A fost stabilit rolul decisiv al proceselor imune, 
autoimune şi autoagresive în evoluţia şi involuţia 
fenomenului aterogenezei. A continuat implementa-
rea preparatului antiaderenţial, antisclero-cicatricial 
Izodinez.

Au fost studiaţi agenţii ecologici (calitatea apei, 
produselor alimentare) care infl uenţează sănătatea 
copiilor din diferite raioane ale Republicii Moldo-
va, s-a propus un remediu fi toterapeutic care con-
ţine substanţă bioactivă, din rădăcină de brusture, 
cicoare şi din părţile aeriene ale troscotului şi sca-
iului măgăresc.

 
Direcţia strategică 4. Biotehnologii agricole, 

fertilitatea solului şi securitatea alimentară
S-a stabilit expresia inducibilă a unor gene  (LTP 

– Lipid protein transfer şi hsp 70 la porumb) sub ac-
ţiunea factorilor stresogeni de natură biotică şi abi-
otică, efectuată analiza electroforetică a fragmente-
lor amplifi cate de ADN cu ajutorul praimerului hsh 
(construit pe baza genei hsp70); au fost evidenţiaţi 
noi marcheri moleculari proteici şi de ADN în sco-
pul identifi cării genotipurilor plantelor de cultură cu 
caractere valoroase (rezistenţă la secetă, temperaturi 
extremale şi maladii fungice).

Au fost create şi omologate soiuri noi de plante 
cereale şi legumicole (grâu de toamnă şi primăvară, 
ovăz, secară şi tomate) cu productivitate şi rezisten-
ţă înaltă; la Comisia de Stat pentru Încercarea Soiu-
rilor au fost transmise  11 soiuri de  plante cereale, 
legumicole, aromatice şi medicinale.   

S-au obţinut  rezultate preliminare la C3 - plante 
(grâu, soia) privitor la prezenţa în organele generati-
ve a ciclului fotorespiratoric şi absenţa eliminării de 
CO2 .  

S-a stabilit că optimizarea nutriţiei minerale a 
unor specii de plante (viţa de vie, sfecla de zahăr şi 
soia) cu Fe şi Ni deschide noi posibilităţi de reglare 
a statutului  osmoliţilor şi altor componenţi ai siste-
mului de rezistenţă.

 A fost evaluat rolul chitinazelor ca factori im-
plicaţi în rezistenţa plantelor la boli şi dăunători, 
implementaţi în gospodării agricole noi bioreglatori 
de origine naturală (Reglalg).

Au fost selectate genotipurile de fl oarea-soare-
lui cu rezistenţă maximă faţă de lupoaie; elaborată 
o nouă metodă de determinare a purităţii biologice 

a liniilor consangvinizate de fl oarea-soarelui şi im-
plementată metoda de testare a PMG în cadrul labo-
ratorului Securitate biologică ( USM) în baza a doi 
primeri specifi ci  şi anume a promotorului Camw 
35s şi terminatorului Nos. 

Institutele de Zoologie, de Microbiologie şi Bi-
otehnologie, de Fiziologie şi Sanocreatologie ale 
A.Ş.M. au iniţiat şi continuă producerea industrială 
şi utilizarea în gospodăriile apicole ale republicii a  
preparatelor BioR şi „APISPIR”, destinate stimulă-
rii viabilităţii şi productivităţii familiilor de albine, 
au obţinut produse apicole noi cu capacităţi sanoge-
ne, au selectat o tulpină de actinomicete efi cientă la 
tratarea locei americane a albinelor.

 
Direcţia strategică 5. Nanotehnologii, ingine-

rie industrială, produse şi materiale noi
Au fost elaborate 21 metode noi de sinteză a 

compuşilor chimici; 6 tehnologii noi, 3 elaborări 
transmise spre transfer tehnologic, 2 implementări, 
au fost sintetizaţi şi studiaţi 93 de compuşi noi, fo-
losind atât metode noi de sinteză, cât şi tradiţionale; 
metode de izolare a noi compuşi naturali din clasa 
diterpenoidelor, metode de sinteză a noi substanţe 
biologic active. Printre compuşii studiaţi au fost 
evidenţiate substanţe cu diverse proprietăţi: catali-
tice, magnetice, biologice, potenţiale preparate me-
dicinale.

S-au efectuat cercetări privind obţinerea nano-
particulelor de oxizi ai fi erului utilizând ca precur-
sori carboxilaţi trinucleari ai fi erului sintetizaţi în 
Laboratorul chimie bioanorganică.  Particulele ob-
ţinute la prima etapă au dimensiuni ~185 nm (date 
SEM), iar cele din faza a III – mai mici de 100 Å.  
Studiul nanomaterialelor şi nanotehnologiilor este o 
temă fi erbinte a cercetărilor ştiinţifi ce în timpul de 
faţă, deoarece prezintă interes pentru biologie, chi-
mie, fi zică, medicină şi inginerie (autoasamblarea 
biomoleculelor, inclusiv ADN, compuşilor supra-
moleculari: fulerene şi fuleride, magniţi moleculari, 
catalizatori performanţi, sisteme nanoelectromeca-
nice, maşini moleculare, etc.).

Pentru prima dată a fost realizată sinteza biomi-
metică a diterpenoidelor sacculatanice cu structură 
specifi că din compuşi lineari cu două grupe funcţio-
nale terminale folosind la etapa cheie reacţia de ci-
clizare superacidă, elaborată în Laboratorul chimia 
terpenoidelor.  Această sinteză reproduce mecanis-
mul şi calea naturală de formare a acestor substanţe 
greu accesibile şi deschide accesul la terpenoide ci-
clice cu funcţionalizare specifi că.

Au fost sintetizate noi combinaţii coordinative 
de generaţia a doua, testate in Centrul de endocrino-
logie si oncologie de la Universitatea Laval (Cana-
da), unde s-a demonstrat activitatea lor ca inhibitori 
de proliferare a celulelor de cancer.
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