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UN PERFORMER 
AL ŞTIINŢEI

Membru corespondent 
Constantin MORARU 

la 85 de ani
 

Născut la 19 iunie 1926, în satul Chiurt, 
r. Edineţ. 

Biolog, domeniul ştiinţifi c: fi ziologia, biochi-
mia şi ameliorarea plantelor. Doctor habilitat în 
ştiinţe  agricole (1972). Membru corespondent al 
AŞM (1961).

 
Membru corespondent Constantin Moraru s-a 

născut la 19 iunie 1926 în satul Chiuit, judeţul Edi-
neţ într-o familie de ţărani. A absolvit cu menţiune 
Institutul Agricol din Chişinău în anul 1949, după 
care, până în 1958, a activat în aceeaşi instituţie ca 
asistent, apoi conferenţiar. 

Pe parcursul acelor ani, concomitent cu activitatea 
didactică şi îndeplinirea unor funcţii obşteşti, a acumu-
lat un vast material experimental în domeniul biologiei 
formogenezei culturilor de câmp, fapt care i-a permis 
în 1954 să susţină cu succes teza de doctor în agricul-
tură. Rezultatele sale ştiinţifi ce de performanţă au avut 
un rol decisiv pentru numirea tânărului cercetător, în 
1958, în funcţia de director al Institutului de Cercetări 
Ştiinţifi ce pentru Culturile de Câmp. Graţie calităţilor 
sale organizatorice, în scurt timp institutul a devenit 
un centru ştiinţifi c recunoscut în domeniul ameliorării 
culturilor de câmp nu numai în republică, dar şi peste 
hotarele ei.

Activitatea fructuoasă în cercetare, performan-
ţele manageriale îl lansează pe o nouă treaptă a 
carierei: la doar 35 de ani este numit în funcţia de 
ministru al Agriculturii (1961-1962). Ulterior, eru-
diţia vastă în domeniile agriculturii şi biologiei i-a 
permis să se realizeze ca director al Institutului de 
Pedologie şi Agrochimie „N.Dimo“ (1963-1967), 

director al Institutului de Fiziologie şi Biochimie a 
Plantelor al AŞM (1970-1978). Timp de circa 50 de 
ani şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Academiei, 
fi ind director de institut şi şef de laborator (din 1962 
şi până în prezent este şeful Laboratorului Fiziolo-
gia formogenezei). 

S-a impus printr-o activitate ştiinţifi că amplă, 
contribuind la fondarea unei noi direcţii ştiinţifi ce, 
sensul căreia rezidă în reglarea formogenezei plan-
telor prin acţiunea radiaţiei solare de înaltă altitu-
dine în alternanţă cu întunericul. Spiritul inventiv, 
perseverenţa, cunoştinţele vaste i-au sugerat calea 
originală de rezolvare a acestei probleme. Realizând 
multiple experienţe complexe care modelau acţiu-
nea radiaţiei spectrului solar cu diferit raport dintre 
energia sumară a radiaţiei albastre, violete şi ultra-
violete şi energia razelor roşii, a stabilit că radiaţia 
solară, caracteristică zonei latitudinii de 22° ce co-
respunde condiţiilor muntoase şi pre-muntoase, este 
factorul principal care induce mutaţiile şi recombi-
naţiile la plante. Aceste rezultate au servit ca bază a 
conceptului despre formogeneza ereditară, potrivit 
căreia procesele formogenezei pot fi  dirijate prin 
acţiunea radiaţiei solare de înaltă altitudine în alter-
nanţă cu întunericul. În corespundere cu acest con-
cept au fost create noi forme şi soiuri de grâu comun 
cu calităţi valoroase, două dintre care sunt rezistente 
la ger şi secetă. Ca rezultat, formele obţinute pot fi  
utilizate în procesul de ameliorare în vederea creării 
de noi soiuri productive, cu o calitate înaltă a boabe-
lor, rezistente la secetă, asigurând astfel securitatea 
alimentară a populaţiei şi a economiei naţionale.

O altă problemă, căreia îi acordă o mare atenţie, se 
referă la elucidarea mecanismelor rezistenţei plantelor 
la factorii abiotici nefavorabili – ger, secetă, arşiţă în 
scopul elaborării căilor de obţinere a recoltelor înalte 
în condiţiile caracteristice climei republicii. Conceptul 
său despre dependenţa dintre nivelul de rezistenţă a 
plantelor la factorii stresogeni şi cantitatea histonei H1 
în organele plantelor a fost confi rmat experimental şi 
evaluat la justa-i valoare de specialişti.

Recunoaşterea acestor rezultate este documen-
tată prin nominalizarea membrului corespondent 
al AŞM Constantin Moraru drept Savantul anului 
2002, pentru contribuţia sa în dezvoltarea Fiziologiei 
plantelor, cu oferirea de către Centrul Internaţional 
Biografi c din Cambridge, Anglia, a Certifi catului de 
onoare şi a  Medaliei de Aur. Realizările sale şi-au 
găsit continuitate în 3 teze de doctorat elaborate sub 
îndrumarea dumnealui.

Deşi este unul din mohicanii ştiinţei autohtone, 
pe parcursul întregii vieţi Constantin Moraru a ră-
mas un om de omenie, simplu, inimos, gata să vină 
în ajutor în fi ecare clipă. Jubileul său oferă un pri-
lej deosebit de a ne exprima recunoştinţa şi înaltele 
noastre consideraţiuni

  Acad. Gheorghe Duca
Acad. Teodor Furdui

Jubileu


