
F+CLIA

7
Vineri, 13 martie 2015 www.ziarul-faclia.md

EFIGII DE SAVAN|I

a începutul anilor  ‘90 o
întâlneam pe Laurenţia
Ungureanu la Institutul

de Zoologie al AŞM, alături de
alte tinere specialiste – vesele,
zglobii, îmbrăcate în halate scur-
tuţe albe (tinereţe floare!) – stu-
diau din mers meseria de cerce-
tător, tehnica de calcul,  care de-
venea un instrument necesar în
activitatea ştiinţifică şi echipa-
mentul de laborator, de care di-
rectorul, academicianul Ion To-
deraş, avea mare grijă să facă rost
prin contracte şi sprijin interna-
ţional. În calitate de profesor uni-
versitar, a început să-i selecteze
pe cei mai răsăriţi de pe băncile
universitare şi să-i invite la In-
stitutul de Zoologie.

*       *       *
DNA PROFESOR LAU-

RENŢIA UNGUREANU, stu-
denta de nota „10” de cândva, as-
tăzi cercetătoare, la cei 50 de ani
ai săi (îi marchează mâine), are
o familie frumoasă. La anul pa-
tru de studii a născut prima feti-
ţă, după doi ani de muncă la in-
stitut – pe cea de a doua; a făcut
două stagii la Universitatea Ri-
verside din California şi Univer-
sitatea Virginia din  SUA, a sus-
ţinut două teze de doctorat, a pu-
blicat peste 130 de lucrări ştiin-
ţifice, inclusiv 3  monografii, 3
ghiduri, 66 articole, 4 brevete de
invenţie. Rezultatele cercetărilor
au fost prezentate la 35  de fo-
ruri ştiinţifice naţionale şi inter-
naţionale cu o importanţă funda-
mentală pentru determinarea le-
gităţilor proceselor biologice şi
a calităţii apei în ecosisteme de
diferit tip, precum şi aplicativă
pentru valorificarea raţională şi
protecţia resurselor biologice ac-
vatice. În calitate de director ad-
junct al Institutului de Zoologie
al AŞM, manifestă veritabile ca-
pacităţi organizatorice.

Am întrebat-o scurt pe doi: de
ce a ales biologia şi nu, de exem-
plu, istoria, filologia (tatăl ei a fă-
cut două facultăţi), artele fru-
moase - a studiat vioara la şcoa-
la muzicală din centrul raional,
sau alte discipline academice.
Răspunsul a fost prompt:

FIŞIER  BIOGRAFIC.
Născută la 14 martie 1965, într-o familie de intelectuali din satul Crişcăuţi, raionul Dondu-

şeni. Părinţii Nicolae şi Vasilisa Tcaciuc, pedagogi consacraţi (au trecut prea devreme în lumea
celor drepţi), i-au dat fiicei, pe lângă cei 7 ani de acasă, tot ce-i trebuie pentru a deveni cineva:
caracter, dragoste de carte, de cunoştinţe, stofă intelectuală pentru a analiza lucrurile în evoluţie
şi de a face just concluziile de rigoare, dragoste faţă de oameni, simţul responsabilităţii. A absolvit,
în 1989, Facultatea de Biologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova. În perioada
anilor 1989-2015 activează la Institutul de Zoologie al AŞM: specialist superior hidrobiolog al
Laboratorului de Hidrobiologie; cercetător ştiinţific coordonator al Laboratorului de Hidrobiolo-
gie şi Ecotoxicologie; 2006 până în prezent – director adjunct pe probleme de ştiinţă. În anii 2002
şi 2007 a urmat stagii la Universitatea Riverside din California şi Universitatea Virginia, SUA,
privind metodologia de monitorizare a diversităţii şi structurii organismelor acvatice şi de estima-
re a rolului lor în aprecierea stării ecologice a ecosistemelor acvatice.

Teza de doctor în biologie, specialitatea Hidrobiologie, ihtiologie, a susţinut-o în anul 1998,
teza de doctor habilitat în biologie,  specialitatea Ecologie – în 2011. Conferenţiar cercetător – în
2002, profesor cercetător – în 2013.

– Încă din copilărie am fost
curioasă să pătrund tainele viu-
lui. Aduc sincerele mele mulţu-
miri dnei Lidia Prisăcaru, profe-
soarei mele de biologie, graţie
căreia am făcut o alegere corec-
tă în viaţă. Cât priveşte dragos-
tea faţă de muzică, ea continuă
să dea alt sens şi culoare vieţii...

Dna doctor habilitat, profesor
cercetător Elena Zubcov, şefa La-
boratorului Hidrobiologie şi Eco-
toxicologie al Institutului de Zo-
ologie al AŞM, unde continuă să
activeze şi omagiata noastră, de-
taliază:

– Laurenţia Ungureanu, deşi a
trecut în funcţia administrativă de
director adjunct,  s-a  format şi  a
rămas  în Laboratorul nostru ca cer-
cetătoare. Merge în expediţii, pre-
levează probe de apă din râuri şi alte
bazine acvatice din ţară şi de peste
hotare, apoi le studiază minuţios în
laborator, la microscop. S-a specia-
lizat într-un compartiment din hi-
drobiologie, Algele planctonice,
numite şi fitoplancton. Aceste or-
ganisme microscopice sunt produ-
cătorii primari care în procesul fo-
tosintezei formează aşa-numita pro-
ducţie primară a materiei organice,
care serveşte drept hrană pentru alte
organisme acvatice. Laurenţia este
o fire inteligentă, frumoasă şi talen-
tată – pe la sărbători ne bucură şi
cu un cântec frumos – are o voce
extraordinară!

O constatare care confirma o
veche ipoteză: cine-i talentat, e ta-
lentat în toate –  şi acest lucru ne
demonstrează prin tot ce realizea-
ză cercetătoarea Laurenţia Ungu-
reanu. Ea ştie din proprie experien-
ţă: dacă te-ai afirmat în ştiinţă, ai
rezultate ponderabile, eşti compe-
titiv, vei câştiga proiecte de cerce-
tare naţionale şi internaţionale, vei
fi invitat să susţii cursuri universi-
tare, vei fi abilitat cu dreptul de con-
ducere de doctorat, vei fi promovat
şi în funcţii administrative (desigur,
cine are vocaţie şi-şi doreşte acest
lucru). Omagiata noastră le-a obţi-
nut cu brio pe toate.

*       *       *
DAR SĂ URMĂRIM TRA-

SEUL unor cercetări, experi-
mente pentru a ne da seama de

complexitatea lor, cum se obţin
nişte rezultate ştiinţifice. Dacă e
vorba de fluviul Nistru, probele
de apă (hidrochimice şi hidrobio-
logice) se iau de la Naslavcea,
punctul extrem de la nordul re-
publicii, şi pe parcursul lui, până
la Palanca, punctul extrem de la
sud, ambele aflându-se la o dis-
tanţă de 450 km. Aceste probe se
iau de la mal şi de la mijlocul râu-
lui şi se etichetează. Primele ex-
perimente se realizează pe loc,
apoi probele se conservă pentru
a fi cercetate în laborator, la mi-
croscop.  În cazul doamnei Lau-
renţia Ungureanu, scopul princi-
pal al cercetării ţine de evalua-
rea diversităţii specifice şi esti-
marea producţiei primare a fito-
planctonului (totalitatea algelor
planctonice) în rezultatul foto-
sintezei, precum şi a destrucţiei
materiei organice. Prin urmare,
se studiază circuitul materiei şi
energiei în acest ecosistem acva-
tic şi se apreciază starea lui eco-
logică, capacitatea de autoepura-
re etc. De rezultatele obţinute be-
neficiază comunitatea ştiinţifică,
Ministerul Mediului, alte organi-
zaţii statale sau locale, dacă au
fost solicitate asemenea cercetări
sau a fost iniţiat un proiect ştiin-
ţific pentru a  investiga ecosiste-
mele acvatice.

*       *       *
PRIN CERCETĂRILE

ŞTIINŢIFICE şi rezultatele ob-
ţinute, ea a contribuit la fortifi-
carea Şcolii Algologice din Re-
publica Moldova, iniţiată de
membrul corespondent Vasile
Şalaru, şi a Şcolii Hidrobiologi-
ce, fondată de academicianul
Mihail Iaroşenco şi dezvoltată de
academicianul Ion Toderaş.

Unele dintre cele mai impor-
tante rezultate ştiinţifice ale bio-
logului Laurenţia Ungureanu –
Baza de date a fitoplanctonului
ecosistemelor acvatice din R.
Moldova şi Sistemul de monito-
rizare al fitoplanctonului – s-au
bucurat de aprecieri înalte la ni-
vel internaţional: Medalia de Aur
(Salonul Internaţional de Inven-
ţii IWIS 2010, Varşovia), Meda-
lia de Argint (Salonul Internaţi-
onal al Femeilor Inventatoare,
Seul, Coreea, 2010), Medalia de

Argint (Salonul Internaţional de
Invenţii, Geneva, 2010), Diplo-
mă de Merit a Ministerului Edu-
caţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului din România (Salonul
Internaţional de Invenţii, Gene-
va, 2010).

Pentru abnegaţie în activita-
tea de cercetare, Laurenţia Ungu-
reanu a fost distinsă şi cu alte
menţiuni: este laureată a Premiu-
lui Prezidiului AŞM pentru ciclul
de lucrări „Legităţile succesiona-
le de bază ale comunităţilor fito-
planctonice în ecosistemele ac-
vatice principale ale Republicii
Moldova în condiţiile impactu-
lui antropic” (1999); pentru ci-
clul de publicaţii „Legităţile mi-
graţiei substanţelor chimice şi
rolul lor în funcţionarea grupe-
lor principale de hidrobionţi în
ecosistemele acvatice ale Moldo-
vei” (2003).

*       *       *
DESPRE COMPETITIVI-

TATEA unui cercetător din ori-
care ţară şi domeniu ne mărturi-
sesc proiectele lui de cercetare,
obţinute prin concurs. Din pal-
maresul omagiatei: conducător
ştiinţific al proiectelor internaţi-
onale: „Assessment of curent sta-
tus of biodiversityandwater qua-
lity in Dniester river” în cadrul
programului bilateral moldo-
american cu suportul financiar al
CRDF/MRDA şi „Complex As-
sessment of Water Quality of the
Main waterresources of Republic
of Moldova”, realizat cu supor-
tul Fundaţiei Soros-Praga; mana-
ger al proiectului internaţional
„Resources pilot for cross-border
preservation of the aquatic bio-
diversity of Prut River”, execu-
tor în cadrul a 27 proiecte naţio-
nale şi internaţionale, un şir din-
tre ele în domeniul protecţiei me-
diului.

Un alt indicator de perfor-
manţă al unui om de ştiinţă este
pregătirea cadrelor ştiinţifice de
înaltă calificare. Cândva tânără
specialistă, astăzi profesor cerce-
tător, Laurenţia Ungureanu în
perioada anilor 2000-2014 a fost
titulara unor cursuri de anvergu-
ră la Universitatea de Stat din
Moldova: „Ecologia acvatică”,
„Hidrobiologia”, „Ecologia mi-

croorganismelor acvatice”, „Me-
todologia cercetării ştiinţifice”,
„Principii, metode şi tehnici ale
redresării ecologice”. Printre au-
ditori au fost şi dintre acei care
au îndrăgit biologia ca domeniu
de activitate, încercând să reali-
zeze proiecte de cercetare de ac-
tualitate: 3 dintre ei au susţinut
teze de doctorat în biologie, 2 –
teze de masterat, 12 – teze de li-
cenţă, ghidaţi cu profesionalism
de dna profesor. În prezent, încă
2 doctoranzi şi 4 competitori per-
fectează lucrările de doctorat. În
context, menţionăm că dna Un-
gureanu se manifestă plenar şi în
calitate de membru al Comisiei
de Experţi în Biologie a CNAA,
contribuind şi pe această cale la
pregătirea cadrelor ştiinţifice de
înaltă calificare.

*       *       *
OMAGIATA ÎMPREUNĂ

CU SOŢUL EI, Grigore Ungu-
reanu, biolog şi dânsul, în pre-
zent, consultant superior la Con-
siliul Naţional pentru Acreditare
şi Atestare, vrea să-şi adune la
masa de sărbătoare şi fiicele,
aflate departe de casă – Cristina,
absolventă a Academiei de Stu-
dii Economice din Bucureşti, Ro-
mânia, actualmente e partener de
business într-o companie interna-
ţională, va veni împreună cu so-
ţul, Alexandru Ştefan; Romina,
fiind studentă la drept la Univer-
sitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca, a absolvit, în paralel,
Colegiul de Aeronautică din Du-
bai şi, în prezent, călătoreşte prin
toată lumea în calitate de însoţi-
toare de bord  a Companiei aeri-
ene Emirates. E încântată de fru-
museţea Terrei, de sănătatea că-
reia au grijă părinţii şi colegii lor
biologi.

Presupun ce îi vor spune oma-
giatei la festivitate colegii şi cei
apropiaţi – că este frumoasă, că
este talentată, că este o bună prie-
tenă, soţie şi mamă şi-i vor cânta
tradiţionalul: Mulţi ani trăiască!
La rândul ei, Laurenţia Ungurea-
nu le va dărui ceva din reperto-
riul îndrăgit.

La mulţi ani, stimată doam-
nă Laurenţia Ungureanu!

Tatiana ROTARU
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