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Academicianul Gheorghe DUCA – strateg al ştiinţei
Fişier biografic
Gheorghe DUCA, născut la 29 februarie
1952, în satul Copăceni, raionul Sângerei, academician, chimist, fondator al Şcolii ştiinţifice
Chimia Ecologică. După absolvirea şcolii medii
cu medalie de aur şi-a continuat studiile la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de
Chimie (1969–1974), şi doctoratul la aceeași
universitate (1976–1979), ulterior postdoctoratul
la Institutul de Chimie şi Fizică al AŞM din Rusia (1985–1986). Doctor (1979), doctor habilitat
(1989) în ştiinţe chimice, profesor universitar
(1990), membru corespondent (1992), membru
titular al AŞM (2000). Cadru didactic universitar
din 1975, șef al Catedrei de chimie şi fizică a
USM (1988–1992); director al Centrului de Cercetări în Domeniul Chimiei Aplicate şi Ecologice
al USM (1991–1998); şef al Catedrei de chimie
industrială şi ecologică a USM (1992–1998); decan al Facultăţii de Ecologie a Universităţii Libere
Internaţionale din Moldova (1992–1995); deputat, preşedinte al Comisiei pentru cultură, ştiinţă,
învăţământ şi mijloace de informare în masă a
Parlamentului Republicii Moldova (1998–2001);
ministru al Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării
Teritoriului din R. Moldova (2001–2004); din 2004
până în prezent este preşedinte al Academiei de
Ştiinţe a Republicii Moldova. Expert la Programul
European INTAS (1998–2006); copreşedinte al
Comisiei mixte interguvernamentale moldo-polone pentru cooperare comercială, economică,
ştiinţifică şi tehnică (2001–2005); copreşedinte
al Convenţiei Dunărene (2003–2004); din 2006
până în prezent – preşedinte al Consiliului Guvernamental pentru Energie Regenerabilă. Sub
conducerea sa au fost pregătite şi susţinute 16
teze de doctorat şi doctorat habilitat în ştiinţe chimice, a organizat două seminare internaţionale
(1985, 2008) şi trei conferinţe internaţionale legate de chimia ecologică (1995, 2002, 2005). A

prezentat referate şi comunicări în cadrul a peste
150 de congrese, simpozioane şi conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. A ţinut prelegeri
la Universităţile din Roma, Torino (Italia), Texas,
California Riverside (SUA), Zürich (Elveția), Budapesta (Ungaria), Praga (Cehia), Iaşi, Timişoara, Cluj, Bucureşti (România). Este membru al
Academiei Internaţionale de Informatică (1999),
membru de onoare al Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
din România (2006). Membru al Academiei de
Științe și Arte din Muntenegru (2006). Membru
de onoare al Academiei Române (2007). Membru de Onoare al Academiei Naționale de Științe
din Ucraina (2009). Doctor honoris causa al Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi, România
(2000), al Universităţii Real-Umaniste din Cahul
(2001), al Universităţii de Stat „Alecu Russo”
din Bălți (2006), al Academiei de Studii Economice din Republica Moldova (2006), al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (2006), al
Universității de Stat din Tiraspol (2011). Membru
de onoare al Senatului Universității „Appollonia”
din Iași (2011). Preşedinte al colegiilor de redacţie ale revistelor Mediul ambiant, Chemistry Journal of Moldova, Akademos (Moldova), membru
al colegiilor de redacţie ale revistelor Химия и
технoлoгия воды (Ucraina), Environmental Engineering and Management Journal (România),
CLEAN – Soil, Air, Water (Germania). Este iniţiatorul şi promotorul Codului cu privire la ştiinţă şi
inovare al Republicii Moldova, adoptat de Parlament la 15 iulie 2004, care a pus bazele revitalizării şi modernizării ştiinţei şi inovării din Republica Moldova. Rezultatele cercetărilor sale au fost
publicate în peste 600 de lucrări apărute atât în
Republica Moldova, cât şi peste hotare, inclusiv
66 de monografii şi manuale. Este autor a peste
130 brevete de invenţie, multe dintre care au fost
apreciate cu premii, medalii de aur şi de argint în
cadrul Saloanelor internaţionale de inventică de
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la Bruxelles, Geneva, Budapesta, Iaşi, Moscova,
Londra, Sofia, Beijing. Om Emerit (1996), Laureat al Premiului de Stat (în 1983, 1995 şi 2000),
Savantul anului 2004. Crucea de Comandor al
Ordinului de Onoare (Polonia, 2004), Ordinul
Meritul Cultural (România, 2006). Cavaler al Ordinului pentru Invenţii (Belgia, 2003), al Medaliei
de Aur a Organizaţiei Mondiale de Proprietate
Intelectuală „Inventator remarcabil” (1998), al
Medaliei de Aur pentru Eminente Servicii aduse
Cauzei Progresului (Bruxelles, 2005), al Medaliei Henri Coandă (România, 1997), al Medaliei
N.S. Kurnakov (Rusia, 2007), al Medaliei de Aur
V.I. Blinikov (Organizaţia Eurasiatică de Brevete,
2008). Premiul Grigore Antipa al Academiei Române. Gloria Muncii (2007), Ordinul Republicii
(2011) ș.a.

SAVANT ŞI MANAGER CU UN HAR DEOSEBIT
Consider că pentru
Academie, de altfel
ca şi pentru Republica
Moldova în general,
alegerea lui Gheorghe
Duca în funcţia de preşedinte al AŞM a fost o
şansă fericită. Mă refer
aici la statutul său de
savant eminent şi la talentul organizatoric remarcabil. Pe parcursul
mai multor secole în istoria ştiinţei, cercetările şi descoperirile reveneau
unor entuziaşti, amatori, ghidaţi exclusiv de setea pentru cunoştinţe, pasiunea pentru tot ce este
nou şi neexplorat şi, concomitent, lipsiţi de orice
sprijin din partea societăţii. Situaţia s-a schimbat mai ales în jumătatea a doua a secolului XX,
atunci când a devenit incontestabil rolul ştiinţei
de fundament al progresului tehnico-ştiinţific şi
economic. Obţinerea noilor cunoştinţe a început
să revină colectivelor de cercetători, care colaborau fie nemijlocit, în cadrul unei instituţii, fie prin
intermediul publicaţiilor comune. În condiţiile
unei creaţii colective (şi aceasta se referă la orice
alt efort comun), succesul depinde de organizarea corectă a muncii savanţilor, de abilitatea de
a discerne tinerele talente şi a le atrage în ştiinţă,
de iscusinţa conectării comunităţii ştiinţifice la
alte colective, capacitatea de a convinge guvernanţii despre necesitatea finanţării ştiinţei fundamentale etc. Într-un cuvânt, în condiţiile actuale
de dezvoltare a ştiinţei un loc deosebit îi revine
Organizatorului Ştiinţei. Şi, precum e firesc, a fi
un bun organizator este un har.
Poate oare cineva, străin de cercetările ştiinţifice, să fie un organizator al ştiinţei? În mod evident, răspunsul nu poate fi decât negativ. Orice
activitate umană are specificul ei, însă specificul
ştiinţei constă în potenţialul creator înalt. Fără
a avea o înţelegere şi o conştientizare deplină a
specificului ştiinţei, nu o poţi conduce. Ca să nu
mai invocăm şi faptul că un astfel de conducător
nu ar avea autoritatea necesară. Un Organizator
al știinţei trebuie neapărat să fie Savant de rang
înalt. Şi aici trebuie să reiterez o constatare cunoscută și recunoscută de cercurile savante: a fi
savant distins şi organizator talentat este un fenomen deosebit de rar.
Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova a
cunoscut o excepţie fericită – s-a găsit personalitatea care îmbină aceste calităţi, iar savanţii au
apreciat la timp fenomenul și acum opt ani l-au
ales pe Gheorghe Duca în fruntea instituţiei.
Îndată după alegerea în funcţia de preşedinte
al AŞM, Gheorghe Duca a elaborat şi a obţinut
aprobarea guvernamentală a Codului cu privire la
ştiinţă, a legii parcurilor ştiinţifice şi a incubatoarelor tehnologice, precum și a altor acte normative
de însoțire a acestora. Existau atunci destule voci
care considerau că este vorba despre un exerciţiu
de formalitate excesivă, străin de ştiinţa adevărată. Însă tocmai aceasta este dimensiunea unui talent de manager: a vedea ceea ce este de nevăzut
pentru ceilalţi. Academia era o moştenire a fostei
URSS, unde toate deciziile de organizare şi finanţare a ştiinţei se luau strict pe verticala puterii.
Odată cu destrămarea uniunii a dispărut şi dictatul
partidului, însă „mentalitatea” a rămas intactă –
conducerea politică a țării nu renunța atât de ușor
la „dreptul” de a interveni și a da indicații și în do-

meniul științei. Gheorghe Duca înţelegea că întrun stat democratic ştiinţa trebuie să fie autonomă,
independentă de factorii ideologici, că problemele
ştiinţei trebuie soluţionate de savanţii înşişi, urmând anumite reguli, şi că relaţiile cu Guvernul,
Parlamentul şi preşedintele Republicii Moldova
trebuie să fie bazate pe lege. Era o decizie pe cât
de corectă, pe atât de oportună.
Este absolut evident că problemele ştiinţei nu
pot fi soluţionate doar prin legi. Cea mai acută problemă în condiţiile situaţiei economice precare, în
care se afla R. Moldova la acel moment, era problema finanţării. Gheorghe Duca a obţinut succese
remarcabile în acest sens. În câţiva ani AŞM a „reînviat”, s-a ridicat din ruinele în care zăcea după
destrămarea URSS şi declanşarea consecventă a
haosului economic. Au fost sporite substanțial salariile savanţilor, renovate clădirile şi laboratoarele, a început procurarea utilajului ştiinţific, fără de
care sunt imposibile cercetările ştiinţifice contemporane. El a reuşit să convingă conducerea statului
și să obțină o majorare considerabilă a finanţării
ştiinţei, or, asemenea succese poate înregistra doar
un adevărat talent organizatoric.
Sunt cu totul deosebite meritele preşedintelui
Duca în ceea ce ţine de stabilirea legăturilor internaţionale ale Academiei. Trebuie subliniat rolul
său în crearea МRDA (Moldavian Research and
Development Foundation), fundaţie care aducea
anual din fondurile SUA (CRDF) investiții de
câte un milion de dolari în vederea realizării unor
cercetări ştiinţifice comune moldo-americane. La
acel timp era o susţinere extraordinară, uneori
unică, pentru cercetătorii noştri, care le permitea
să-și continue activitatea în domeniul ştiinţei. În
anii de la urmă, Gheorghe Duca a reuşit să extindă considerabil colaborarea internaţională, stabilind relații în domeniul științei cu multe alte state, să încheie în acest sens contracte deosebit de
utile ţării cu Uniunea Europeană şi, în particular,
cu Germania.
O realizare de excepție pentru președintele
AȘM Gheorghe Duca este crearea Universităţii
şi a Liceului pe lângă instituția academică supremă din Republica Moldova. Este imposibil
de supraapreciat rolul lor în instruirea tineretului
republicii, în identificarea și creșterea viitorilor
savanţi, ingineri, medici, conducători de companii etc. Universitatea şi Liceul academic oferă o
șansă unică tinerilor talentaţi din republică, alimentează dorinţa lor de a studia bazele științei,
de a reuşi în viaţă, fără a părăsi ţara. Crearea
acestor instituţii de învăţământ pe lângă AŞM
a provocat nemulţumirea altor universităţi, care
pretindeau că Academia ar fi atras cei mai buni
studenţi. Evident, lipsa de concurenţă simplifică lucrurile, însă diminuează grav şi nivelul de
pregătire a studenţilor. În ţările cu o piaţă liberă
concurenţa nu poate fi exclusă. Orice stat avansat cunoaşte un grad de diferenţiere a instituţiilor de învăţământ, ceea ce se răsfrânge pozitiv
asupra dezvoltării societăţii.
Țin să mai punctez un şir de iniţiative ale
omagiatului, care, fiind realizate la timpul cuvenit, îi întregesc profilul de savant, profesor
universitar şi personalitate publică. Astfel, a
iniţiat editarea colecţiilor de carte „Lumea
animală a Moldovei”, „Lumea vegetală a Moldovei”, „Academica”, „Personalităţi notorii”,
„Ştiinţă şi inovare”, iar în proces de elaborare
se află proiectele „Flora Basarabiei” şi „Rezervaţiile ştiinţifice ale Moldovei”, a fost anima-

torul revistelor ştiinţifice „Akademos”, „Mediul
ambiant” și “Chemistry Journal of Moldova”, a
fondat Catedra de chimie industrială şi ecologică
şi Centrul ştiinţific chimie aplicată şi ecologică
în cadrul Facultăţii de Chimie a Universităţii de
Stat din Moldova, a iniţiat pregătirea cadrelor la
specialităţile tehnologia chimică, tehnologia substanţelor farmaceutice şi cosmetologice, chimia
ecologică, a constituit „Terra Nostra” – una din
primele organizaţii neguvernamentale din Republica Moldova – şi Societatea Ecochimică, a
inițiat, începând cu anul 2004, prelegerile academice consacrate limbii române, recent a propus introducerea uniformelor şcolare, învăţarea
limbii engleze în instituțiile de învățământ de
toate treptele şi sporirea eficienţei studierii limbii române de către alolingvi. Iar la toate acestea se adaugă realizarea lui Gheorghe Duca de
importanţă supremă – el este un savant de rang
înalt. A fondat Şcoala de Chimie Ecologică înalt
apreciată pe plan internațional, a creat un Centru
Ecologic recunoscut în mediul științific din lume,
care uneşte câteva laboratoare şi institute academice şi universitare. Dovadă sunt conferinţele
internaţionale de chimie ecologică organizate la
Chișinău, în martie 2012 urmând să-și desfășoare
lucrările cea de-a cincea la număr. Cărţile şi publicaţiile lui Gheorghe Duca în revistele ştiinţifice de prestigiu întregesc nivelul internaţional
al acestei ramuri a ştiinţei, iar după manualul lui
de Chimie ecologică se studiază nu numai în Republica Moldova, ci și în România, Rusia, Italia,
Bulgaria, Kazahstan, SUA şi alte ţări.
Președintele AȘM, Gheorghe Duca, a reușit o
mare realizare a forului academic suprem – integrarea Republicii Moldova în spațiul de cercetare
științifică al Uniunii Europene, prin asocierea, începând cu anul 2012, la Programul UE Cadru 7.
Nu mai puțin impresionant este şi efortul lui
Gheorghe Duca în viața publică în calitate de
deputat, președinte de comisie parlamentară,
ministru.
În încheiere voi sublinia că personalitatea academicianului Gheorghe Duca, profesor,
președinte al Academiei de Științe a Republicii
Moldova, reprezintă figura unui atlant care sprijină cu multă siguranță și competență construcția
științifică în Republica Moldova, care contribuie
substanțial la consolidarea statului cu o economie bazată pe cunoaştere și la promovarea progresului.
Acad. Isaac BERSUKER

Eu sunt muzician, de aceea, gândindu-mă la
academicianul Gheorghe Duca, care împlinește o
vârstă frumoasă, plină de realizări strălucite, îmi
vin în minte paralele cu nume sonore din lumea
muzicii, de exemplu, Beethoven ori Ceaikovski. Și
dacă Beethoven a scris „Oda Bucuriei”, care astăzi este imnul Europei unite, iar Ceaikovski a scris
„Romeo și Julieta”, alt imn, al dragostei eterne,
atunci Gheorghe Duca scrie imnurile Naturii, care
ne învață să o păstrăm și să o iubim. El cunoaște
forțele acestei Naturi sălășluite în adâncurile ei,
tainele, le adună în lucrările lui, le descifrează codurile ascunse de ochiul și rațiunea omului, pentru ca aceste energii să respire în spațiul liber al
cunoașterii și să ne dea și nouă, abitanților Terrei,
forțe noi și lumini noi.
Pe Gheorghe Duca l-aș compara și cu un atlet
campion, care de-a lungul întregii curse mărește
ritmul, învinge timpul și câștigă. Gheorghe Duca
în viața sa permanent accelerează, înglobând în
aria sa de interese și preocupări noi domenii și noi
activități: de la probleme de chimie la cele de chimie ecologică, de la cercetare la problemele dezvoltării științei în general, de la știință la problemele dezvoltării societății noastre, ale generațiilor
tinere, ale armoniei omului cu natura și multe altele de anvergură națională și mondială.
Marele filosof rus Karamzin spunea: „ca să
iubești, trebuie să cunoști”. Marea dragoste a lui
Gheorghe Duca pentru știință, pentru oamenii cu
care lucrează, pentru țara sa și pentru acest popor vine din vastele sale cunoștințe universale, pe
care le-a adunat din cele mai importante centre
științifice ale lumii. În decursul activității sale el
colaborează cu sute de oameni iluștri de știință și
cultură din cele mai diferite țări, a stabilit relații
strânse cu zeci de academii din lume, este membru al multor foruri științifice internaționale de

prestigiu, mari instituții academice și universități l-au
ales membru titular sau de
onoare și i-au conferit titlul
de doctor honoris causa.
Gheorghe Duca întruchipează și Înțeleptul, cel care
gândește nu doar ziua de azi,
și nici chiar de mâine, el se
îngrijește de generațiile care
vin. Deschiderea unui Liceu
și a unei Universități pe lângă Academia de Științe
este un act de mare viziune și însemnătate colosală
nu numai pentru dezvoltarea științei naționale, ci și
pentru viitorul țării noastre.
Gheorghe Duca este în același timp și Omul
scrisului. Fondează publicații științifice și de popularizare a științei, scrie sute de cărți, manuale, articole științifice, ia atitudini în probleme de interes
social și național. Prin toate aceste scrieri dumnealui apare ca un tânăr îndrăgostit de Știință, ca un
strateg al instituției pe care o conduce și al științei
în general, ca un adevărat om de stat și mare patriot al țării și al neamului. Grație acestei preocupări
de a fi permanent prezent în presa de specialitate
și cea publică, el promovează un crez al său și un
principiu fundamental al progresului – că o dezvoltare durabilă a societății este posibilă numai dacă
este bazată pe o temelie științifică, pe cunoaștere.
Activitățile multiple și cât se poate de diverse desfășurate continuu și cu mare intensitate de
academicianul Gheorghe Duca nu sunt doar cercetări de teren și laborator, nu sunt idei și proiecte
abstracte, ci sunt strâns legate de viață și profund
ancorate în problemele și necesitățile lumii și ale
timpului în care trăim.
Acad. Eugen DOGA

ORGANIZATOR
ŞI APĂRĂTOR AL ŞTIINŢEI
Pe academicianul Gheorghe Duca l-am cunoscut în Parlamentul Republicii Moldova ales
în anul 1998, din care făcea parte și Domnia
Sa. În cadrul dezbaterilor în legislativ se deosebea prin clarviziune asupra tuturor problemelor abordate, dar mai ales a celor ce țineau de
știință, cultură, istorie, limbă, spiritualitate.
Ca membru al majorităţii parlamentare „Alianţa pentru Democraţie şi Reforme” (pe care am
avut onoarea să o conduc) s-a manifestat activ,
înaintând propuneri consistente de perfecţionare
a proiectelor de legi şi a diferitelor acte normative, venind de fiecare dată cu argumente ştiinţifice întru susţinerea sau respingerea amendamentelor propuse.
Sunt convins că anume activitatea în Parlament, care i-a adus respectul binemeritat din
partea colegilor din politică şi a conducerii ţării,
i-a deschis calea în politica mare.
Astfel, după expirarea mandatului de deputat, a fost numit în fruntea Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului. În
consecinţă, pe parcursul câtorva ani, Republica
Moldova a avut noroc de o tratare adecvată exigenţelor la zi a problemelor ecologice, legate în
primul rând de protecţia naturii, a mediului habitatului uman în general. Cred că pentru prima
dată în domeniul dat s-a produs detașarea evidentă de dogmele vechi şi s-a trecut de la vorbe la fapte reale, astfel încât să ne convingem
cu toţii că mediul ambiant poate fi îmbunătăţit.
Ideologia ecologică promovată de minister se
baza pe elaborările ştiinţei autohtone şi mondiale. Ecologia, ca ştiinţă, a fost readusă la locul
cuvenit.
Calităţile demonstrate în ipostazele pomenite mai sus au impulsionat cerinţele societăţii
ştiinţifice moldoveneşti de a-l propune pe academicianul Gheorghe Duca la cârma Templului
Ştiinţei din Republica Moldova. De menţionat
că părerile, în contextul dat, au fost în deplină
convergență, iar faptele-i ulterioare au demonstrat că savanții au avut dreptate alegându-l în
calitate de preşedinte al Academiei. Au urmat
apoi schimbări radicale în ceea ce priveşte managementul sferei ştiinţei şi inovării, efectuându-se şi importanţi paşi concreţi în vederea cooperării internaţionale şi promovării peste hotare

a imaginii comunităţii
ştiinţifice din ţară.
Întreaga
activitate
a dlui Gh. Duca în cadrul Academiei, dar şi
ca membru din oficiu al
Guvernului, este consacrată creării condiţiilor
de rigoare pentru desfăşurarea cercetărilor şi
obţinerea
rezultatelor
performante. Sunt lucruri vizibile, pe care le
admiră cei ce păşesc pragul Academiei, al institutelor ştiinţifice din subordine. Încă un rezultat
vizibil al iniţiativelor preşedintelui AŞM este
stimularea materială a rezultatelor concrete în
plan ştiinţifico-practic.
În sfârşit, AŞM îşi îndeplineşte rolul de coordonator al întregii sfere de cercetare şi inovare. Ştiinţa este moderată dintr-un singur centru
şi se prezintă ca domeniu unitar, subordonat direct Guvernului. Printr-o asemenea formulă se
asigură o colaborare reciproc avantajoasă între
Academie şi ministerele de profil.
Admirabile sunt şi relaţiile AŞM cu centrele ştiinţifice de peste hotare. Iar atragerea, prin
diferite forme, a investiţiilor străine pentru dezvoltarea ştiinţei (fundamentale, aplicative) în
Republica Moldova, inclusiv în institutele sectoriale şi universităţi, în ultimii ani cunoaşte un
progres vădit. Sunt convins că nu greşesc cei
care leagă şi acest imbold din exterior pentru
cercetările autohtone de venirea dlui Gh. Duca
la conducerea Academiei.
Şi încă un aspect pe care ţin să-l accentuez în
mod deosebit, în cunoştinţă de cauză. În virtutea
funcţiilor care mi-au revenit, atât în politică, cât
şi în ştiinţă, am fost martor al mai multor atacuri
asupra Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.
Mai întâi – din partea unor intelectuali, mai apoi
– din partea unor guvernanţi. De fiecare dată am
considerat asemenea acţiuni aberante şi îndreptate
împotriva ştiinţei. Am luat apărarea Academiei şi
savanţii şi-au continuat activitatea. În atare acţiuni
am avut în calitate de susţinători întreaga societate
ştiinţifică, inclusiv pe dl Gh. Duca.
Ca apărător al AŞM, dl Gh. Duca se manifestă plenar şi în zilele de astăzi, când Academia în formula actuală nu convine
altei „generaţii de deştepţi”. Rămânem alături de savanţi şi de preşedintele Gh. Duca, ca de fiecare dată
când Domnia Sa a fost pe baricade
în apărarea Academiei de Științe, cu
toată susţinerea de rigoare, dorindu-i
tărie de caracter pentru a ţine piept
atacurilor aşa-zişilor reformatori la
comandă. Tot așa cum suntem permanent alături de forul științific suprem,
de membrii lui și de cel care conduce această instituție-amiral a științei
noastre, academicianul Gheorghe
Duca, întru accelerarea progresului
tehnico-ştiinţific spre a asigura oamenilor o viață mai bună.
Mircea SNEGUR,
ex-Președinte al Republicii Moldova

