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direcţiile principale de cercetare coincideau în mod 
normal cu cele actuale pentru Republica Moldova: 
perfecţionarea clasifi cării şi bonitării solurilor; 
elaborarea etaloanelor cernoziomurilor cu divers 
regim hidrotermic pentru perfecţionarea sistemului 
naţional  de cercetări pedologice cadastrale şi de 
monitoring; elaborarea metodologiei instituirii 
monitoringului funciar; crearea şi implementarea 
sistemului informaţional computerizat al calităţii 
solurilor pentru efectuarea tranzacţiilor funciare şi 
calcularea corectă a impozitului funciar; elaborarea 
Programului Naţional de Protecţie şi Sporire a 
Fertilităţii Solului şi a Programului Complex de 
Valorifi care a Terenurilor Degradate şi Sporirea 
Fertilităţii Solurilor; studierea genezei, aprecierea 
taxonomiei, bonităţii, instituirea monitoringului 
şi elaborarea recomandărilor privind utilizarea 
durabilă a cernoziomurilor stagnice; introducerea 
monitoringului calităţii solului (conform punct. 
2, acţiunea „a” din partea a II-a a Hotărârii 
Parlamentului Nr. 415-XV din 24. 11. 2003).

Profesorul Valerian Cerbari a adus o contribuţie 
valoroasă la realizarea acestor sarcini importante 
pentru destinele ţării. În acest sens, a elaborat şi 
publicat următoarele lucrări ştiinţifi ce de importanţă 
statală: Sistemul de clasifi care şi bonitare a 
solurilor Republicii Moldova pentru elaborarea 
studiilor pedologice. Ch.: Pontos, 2000; Sistemul 
informaţional privind calitatea învelişului de sol al 
Republicii Moldova. Ch.: Pontos, 2000; Programul 
Naţional complex de sporire a fertilităţii solului. Ch.: 
Pontos, 2001; Programul complex de valorifi care 
a terenurilor degradate şi sporirea fertilităţii 
solurilor. Ch.: Pontos, 2004; Metodica instituirii 
monitoringului funciar în Republica Moldova. 
Ch., 1997; Metodologia valorifi cării superioare a 
solului în noile condiţii de gospodărire a terenurilor 
agricole. În total, prof. V. Cerbari a publicat 161 de 
lucrări ştiinţifi ce, inclusiv 10 monografi i.

Profesorul Valerian Cerbari, în comun cu Agenţia 
Relaţii Funciare şi Cadastru, a elaborat metodologia 
creării Sistemului informaţional computerizat al 
calităţii solului la nivel de comună–raion–republică. 
Participă activ la instruirea specialiştilor din 
agricultură şi a publicului larg în problema utilizării 
durabile şi protecţiei fondului funciar al Republicii 
Moldova. În prezent,Valerian Cerbari a pregătit 
pentru editare monografi a colectivă Monitoringul 
calităţii solurilor Republicii Moldova. Baza de date, 
concluzii, prognoze, recomandări. Savantul îmbină 
armonios activitatea ştiinţifi că şi didactică cu cea de 
educaţie şi instruire a tinerilor cercetători, este un 
militant consecvent pentru un mediu sănătos, un om 
complex, cu multe calităţi bune de urmat.

Cu ocazia frumosului jubileu de 70 de ani îi 
urăm dlui Valerian Cerbari noi realizări şi un sincer 
„La mulţi ani!” .

M. cor. Serafi m Andrieş, director al 
Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie 
a Solului „Nicolae Dimo”; dr. Tamara Leah, 
vice-director; dr. Olga Arhip, secretar ştiinţifi c
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UN SAVANT REMARCABIL 
ÎN FIZIOLOGIE

Doctorul în biologie Eugen Ştirbu 
la 75 de ani

Biolog, domeniul ştiinţifi c: fi ziologia omului 
şi  animalelor. Doctor în biologie.

E cunoscut faptul, că a te remarca în ştiinţă 
este foarte greu, mai ales dacă nu ai posibilitate să 
te formezi într-o şcoală ştiinţifi că cu tradiţii. Însă, 
pentru majoritatea specialiştilor din anii 50-60 
ai secolului trecut, care au hotărât să-şi consacre 
viaţa cercetărilor în condiţiile când în ţară, de facto, 
încă nu erau create şcoli ştiinţifi ce autohtone, era o 
singură cale – să-şi croiască drumul de sine stătător, 
cu puterile şi cunoştinţele proprii. Astăzi ne mândrim 
cu mulţi din acea generaţie, care graţie muncii asidue, 
insistenţei, puterii de voinţă au reuşit nu numai să-
şi aducă contribuţia la dezvoltarea ştiinţei, ci şi să-
şi pună umărul la crearea instituţiilor ştiinţifi ce, a 
noilor direcţii şi şcoli ştiinţifi ce autohtone. E de 
datoria noastră să nu-i dăm uitării pe cei care au 
stat la baza dezvoltării diferitor domenii ştiinţifi ce. 
Printre primii care au început să efectueze cercetări 
în mediul academic în sfera fi ziologiei experimentale 
a omului şi animalelor a fost şi doctorul în biologie 
Eugen Ion Ştirbu.   

S-a născut la 22 august 1934 într-o familie 
de ţărani harnici din s. Hăsnăşenii Mari, raionul 
Drochia. Ca şi ceilalţi doi fraţi şi sora, s-a bucurat 
de o mare atenţie din partea familiei, fi ind educat de 
mic copil să fi e disciplinat, sârguincios şi responsabil 
pentru faptele sale. Dragostea sa de muncă a fost 
observată de către directorul şcolii T.I.Dabija, un 
bun pedagog, profesor de matematică, care l-a 
susţinut şi încurajat, ceea ce a şi determinat succesul 
deosebit al elevului: absolveşte şcoala de 7 ani din 
satul natal cu eminenţă. 
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Necesitatea continuării studiilor nu se discuta 
nici în familie, nici la şcoală. Întrebarea era: unde 
să-şi urmeze studiile – în şcoala de 10 ani sau într-o 
şcoală specializată. Deoarece părinţii nu dispuneau 
de posibilităţi materiale pentru a-i asigura învăţătura 
la şcoala medie, a fost luată decizia de a se 
înmatricula la Şcoala Pedagogică din Bălţi. Cu atât 
mai mult cu cât fratele mai mare Elisei se pregătea 
să devină pedagog cu studii superioare. 

Viaţa de mai departe a viitorului savant repre-
zintă, în opinia noastră, un exemplu de înfruntare a 
multiplelor obstacole, împlinirea visului de a obţine 
studii elevate şi de a se realiza ca personalitate de 
dragul prosperării poporului care a avut atât de mult 
de suferit în perioada celui de-al Doilea Război 
Mondial. De aceea ne vom opri mai detailat la unele 
incertitudini cu care s-au confruntat cei care au pus 
baza dezvoltării ştiinţei, învăţământului superior, a 
economiei naţionale etc.

Era ziua de 30 august anul 1954. Abiturienţii 
(inclusiv şi unul din autorii articolului, care nu 
fusese înmatriculat deoarece nu susţinuse examenul 
la limba rusă şi matematică) şi părinţii inundaseră 
curtea Şcolii Pedagogice. Printre cei prezenţi un 
tânăr se deosebea prin constituţia fi zică: era înalt, 
zvelt, avea o valiză de lemn, la prima vedere, destul 
de grea. Lui, spre deosebire de mulţi alţii, i s-a 
propus un loc în cămin. 

Aşa a fost să fi e: unul din subsemnaţi, 
T.Furdui, era audient liber şi, după multe încercări, 
conducătorul grupei i-a permis să frecventeze lecţiile 
în acelaşi colectiv din care făcea parte E.Ştirbu. 
Chiar din primele zile s-a evidenţiat printr-o 
străduinţă lăudabilă, şi comportament cumpătat. Cu 
timpul între el şi alţi doi colegi de-ai săi (D.Calinici 
şi T.Furdui) s-a legat o prietenie care a  evoluat 
într-un devotament pentru toată viaţa. Pe parcursul 
întregii perioade de studii în Şcoala Pedagogică E. 
Ştirbu s-a manifestat ca fi ind unul din cei mai bine 
pregătiţi şi disciplinaţi studenţi. A absolvit Şcoala 
Pedagogică cu Magna cum Laude. Conducerea 
şcolii trebuia să decidă pe cine să repartizeze pentru 
a continua studiile la o şcoală superioară, fără 
susţinerea examenelor de admitere. Printre cei 7 
elevi, care au absolvit cu eminenţă instituţia, a fost 
recomandat şi E.Ştirbu.

Destinul de mai departe al lui Eugen a fost 
infl uenţat de decizia pe care o ia în comun cu cei 
doi prieteni – Dumitru Calinici şi unul din autorii 
acestui articol, de a-şi continua studiile împreună la 
o instituţie de învăţământ superior din capitală. Nici 
unul din cei trei colegi nu dispunea de suma de bani 
necesară pentru a achita călătoria spre Chişinău cu 

trenul sau autobusul. Cu chiu cu vai, s-a pus mână 
de la mână şi au fost adunaţi bani pentru un singur 
bilet la tren, ceilalţi doi – Eugen şi unul din autorii 
articolului fi ind nevoiţi să se deplaseze pe acoperişul 
vagonului de poştă. Apropo, acoperişul era oval şi 
că să nu cazi de pe el trebuia să te ţii de conducta 
de ventilare.

Niciunul din noi nu avusesem până atunci 
ocazia de a călători cu trenul la Chişinău şi de aceea 
nu ştiam că la Ungheni trenul îşi schimbă direcţia 
de deplasare, din care cauză locomotiva, împreună 
cu vagonul de poştă, era deconectată şi cuplată 
la cealaltă parte a eşalonului. Văzând acestea, ni 
s-a creat impresia că trenul se întoarce înapoi la 
Ungheni. Am sărit iute de pe acoperişul vagonului, 
fi ind urmăriţi imediat de grăniceri.

După mai multe chinuri şi păţanii dimineaţa 
devreme am ajuns la Chişinău. Când am sărit de pe 
acoperişul vagonului şi am aruncat o privire în jur, 
nu ne venea a crede că cel care  stătea în faţa noastră 
era Eugen Ştirbu. Semăna leit cu un reprezentant al 
Africii Centrale: obrajii, părul, cămaşa şi pantofi i 
de părăsină erau negri de la fumul cu pulbere de 
cărbuni, aruncat de locomotivă.

După ce am vizitat câteva comisii de admitere 
de la diferite instituţii de învăţământ, în urma mai 
multor discuţii, am hotărât să depunem actele la 
facultatea de biologie a Universităţii de Stat. Decizia 
noastră a fost determinată de impresiile profunde pe 
care ni le-au lăsat prelegerile de biologie, ţinute la 
Şcoala Pedagogică de viitorul dr.hab. în biologie, 
prof.univer. S.Cuzneţov.

La universitate, chiar din primele zile Eugen 
Ştirbu, la fel ca şi ceilalţi studenţi, s-a confruntat cu 
mai multe probleme: mai întâi de toate disciplinele 
erau predate în limba rusă, pe care o cunoştea 
superfi cial; în al doilea rând – cunoştinţele în 
domeniul chimiei şi matematicii superioare, care 
constituiau disciplinele principale în primul an de 
studiu, erau insufi ciente, deoarece aceste obiecte în 
şcoala pedagogică erau considerate de importanţă 
secundară. Starea de disperare se aprofunda atât 
din cauza necunoaşterii limbii ruse, cel puţin, a 
noţiunilor principale din chimie şi matematică, cât 
şi din lipsa resurselor materiale pentru asigurarea 
necesităţilor vitale – aveam doar bursa de 40 ruble.

Pentru a ţine piept greutăţilor şi circumstanţelor 
Eugen a trebuit să manifeste   perseverenţă şi 
aptitudini de muncă asiduă. Aceste însuşiri, precum 
şi calităţile morale şi sociale înalte, i-au permis în 
scurt timp să devină unul din cei mai buni studenţi, 
bucurându-se de un mare respect atât din par tea 
colegilor, cât şi a profesorilor. El se implică activ 
în majoritatea activităţilor studenţeşti: frecventează 
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cercul ştiinţifi c studenţesc, corul studenţesc, strânge 
roada în gospodăriile colective. Trei ani la rând merge 
la ţelină, în Cazahstan, unde participă la colectarea 
cerealelor, obţinând distincţia „Pentru valorifi carea 
pământurilor înţelinite”. În acelaşi timp, o mare 
atenţie acordă cercetărilor ştiinţifi ce. Împreună cu 
colegul său, T.Furdui, studiază activitatea refl ectorie 
condiţionată şi bioelectrică a zonelor optice şi 
motorii la câini în condiţiile de activitate nervoasă 
superioară dereglată, ceea ce le-a permis, fi ind încă 
studenţi, să participe cu un raport la Conferinţa a 
II-a a studenţilor din fosta URSS şi să publice un 
articol în culegerea de materiale ale conferinţei.

În 1959 absolveşte cu eminenţă Universitatea 
de Stat şi i se propune să rămână la Catedra de 
fi ziologie a omului şi animalelor în calitate de 
asistent, unde a activat timp de 3 ani. Însă, deoarece 
în acea perioadă la catedră nu erau condiţii pentru 
efectuarea cercetărilor ştiinţifi ce experimentale, 
în 1962 se angajează la Academia de Ştiinţe a 
Moldovei, unde deja activau cei doi prieteni ai săi şi 
fostul profesor de biologie de la Şcoala Pedagogică 
din Bălţi – S.Cuzneţov. În acel timp, aici abia 
fuseseră iniţiate cercetări ştiinţifi ce în aşa domenii 
prioritare ale biologiei ca biofi zica şi fi ziologia 
celulelor nervoase. Posedând cunoştinţe vaste în 
fi ziologie, E.Ştirbu nu numai că se include activ 
în investigaţiile laboratoarelor de biofi zică şi de 
sisteme neuronale, dar şi organizează studii privind 
asamblarea şi interacţiunile neuronilor cerebelului.

Împreună cu S.Cuzneţov a elaborat o nouă 
metodă ce permite studiul simultan al mai multor 
neuroni izolaţi. Graţie acestei metode, pentru prima 
dată cercetează conexiunile neuronilor cerebelului, 
în consecinţă determinând organizarea funcţională 
şi activitatea cerebelului ca integrator al locomoţiei 
organismului.

Un alt ciclu de lucrări ştiinţifi ce a fost consacrat 
determinării legăturilor diferitor neuroni ai scoarţei 
cerebelului cu diverşi receptori. În debut au fost 
identifi cate legături enigme ale scoarţei cerebelului 
cu structurile nervoase ale sistemului vestibular, 
somatosensor şi optic. A fost demonstrată 
posibilitatea interacţiunii largi a acestor sisteme 
aferente la nivelul scoarţei cerebelului. În premieră 
a fost dovedit, că în reglarea aferentă a activităţii 
receptorilor extensibilităţii participă 2 mecanisme: 
unul central şi altul segmentar – refl ector. Ambele 
mecanisme au o infl uenţă esenţială asupra adaptării 
acestor receptori.

În  baza unora  din aceste materiale, în 
1967 susţine cu brio teza de doctor „Studiul 
electrofi ziologic al reacţiilor neuronilor scoarţei 
cerebelului la excitarea optică şi sonoră”. 

Începând cu anii ̀ 70 Eugen Ştirbu este preocupat 
de studierea rolului cerebelului şi al altor structuri 
ale creierului în dezvoltarea stresului şi adaptării. 
În experienţele cu extirparea totală sau parţială 
a obţinut dovezi de participare a cerebelului la 
dezvoltarea stresului: la imobilizare sau efort fi zic 
excesiv avea loc inhibarea ulceraţiilor stresogene 
şi modifi carea activităţii hormonale, iar extirpaţia 
vermis cerebelos avea un impact mai accentuat 
decât cea a scoarţei cerebelului. Concomitent, a fost 
cercetată şi semnifi caţia altor structuri ale sistemului 
nervos central în manifestarea stării de stres.

În comun cu alţi colegi de la Institut a studiat 
problema stresului în zootehnie. Au fost determinaţi 
factorii principali stresogeni în complexele 
industriale de creştere a animalelor, elaborată o 
metodă farmacologică de atenuare a stresului la 
animalele de fermă, un trenajor original pentru 
asigurarea activităţii dinamice a bovinelor, un nou 
sistem fi ziologic argumentat de creştere şi întreţinere 
a animalelor.

Odată cu fondarea noii direcţii în biomedicină 
– sanocreatologia, – s-a inclus activ în dezvoltarea 
acesteia. Studiază constituirea diferitor structuri 
nervoase în ontogeneză, rolul lor în crearea sănătăţii 
psiho-emoţionale şi elaborează metode de infl uenţă 
dirijată în scopul fortifi cării şi menţinerii dirijate a 
sănătăţii.

În diferite perioade a îndeplinit funcţia de şef 
de laborator: de biofi zică (1972-1977), de fi ziologia 
adaptării (1977-1991), de neurofi ziologie (1991-
1996), de neurosanocreatologie (2005 – până în 
prezent).

Pe tot parcursul activităţii sale ştiinţifi ce a 
participat la pregătirea şi perfecţionarea cadrelor 
ştiinţifi ce, a ţinut prelegeri la Universitatea de Stat 
de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, la ULIM 
şi alte instituţii de învăţământ superior.

Într-un cuvânt, doctorul în biologie E.Ştirbu, 
trecând prin multe şi grele încercări de-a lungul 
vieţii, a devenit unul din cei mai apreciaţi savanţi 
fi ziologi din ţară, care şi-a adus contribuţia esenţială 
la dezvoltarea ştiinţei autohtone. Este omul de 
ştiinţă, care merită cele mai alese sentimente de 
respect şi recunoştinţă. 

La cea de-a 75-a aniversare îi aducem sincere 
felicitări şi urări de sănătate şi succes! 

La mulţi ani, stimate coleg şi prieten!

Academician Teodor Furdui, prim-
vicepreşedinte al AŞM

Doctor în biologie Valentina Ciochină, 
director al Institutului de Fiziologie şi 
Sanocreatologie


