Constantin TURTĂ
Constantin TURTĂ ( 20 decembrie 1940, s. Buciuşca, r. Rezina – 23 martie 2015) a fost un
specialist în domeniul chimiei anorganice coordinative și aplicării spectroscopiei Mossbauer în
chimie, doctor habilitat în ştiinţe chimice (1989), profesor universitar (1995), membru
corespondent (1995) și membru titular (2010) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
A absolvit Facultatea de Chimie a Universităţii de Stat din Chişinău (1961). Mai târziu a fost
doctorand la Institutul de Chimie al AŞM şi la Institutul de Fizică Chimică al AŞ a URSS (1970).
În 1970 a fost angajat la Institutul de Chimie al AŞM, unde a parcurs drumul de la laborant
superior până la şef al Laboratorului de Chimie Bioanorganică. A făcut stagieri la Universităţile
din Sankt-Petersburg, Rusia (1984) şi din Anglia de Est (1999). A exercitat funcţia de secretar
ştiinţific general al AŞM (2000–2004).
Acad. C. Turtă este fondatorul Școlii ştiinţifice în domeniul chimiei bioanorganice şi utilizării
spectroscopiei Mössbauer în chimie, recunoscută departe peste hotarele ţării.
Constantin Turtă a dezvoltat chimia clusterilor homo- și heteropolinucleari ai fierului (III), ceea
ce a permis elaborarea unor noi metode sintetice de obținere a substanțelor cu proprietăți
fiziologic active. O înaltă apreciere au obținut lucrările sale dedicate sintezei și caracterizării
combinațiilor complexe ale fierului cu valență mixtă, descrierii fenomenelor dinamice, inclusiv
dinamica densității electronice în timp și spațiu pentru complecșii studiați. În lucrările prof. Turtă
au fost elucidați factorii ce influențează tranzițiile de fază, temperatura de tranziție și fenomenul
de spin crossover, precum și viteza de transfer electronic în sistemele studiate. A elaborat
cursul universitar „Introducere in spectroscopia de rezonanţă gama (spectroscopia
Mossbauer)”.
A ţinut prelegeri la Universitatea Tehnică a Moldovei; la Universitatea AȘM; la Universitatea din
Tadjikistan, Duşanbe; la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, România; la Universitatea de
Vest, Timişoara, România. A colaborat cu Institutul de Fizică Chimică „N. N. Semionov” al AŞ a
URSS; Institutul Naţional de Fizică a Materialelor, Bucureşti, România; Institutul de Chimie
Fizică al Academiei Romane, Bucureşti, România; Institutul de Chimie Macromoleculară „P.
Poni”, Iaşi, România.
Rezultatele ştiinţifice ale academicianului C. Turtă au fost înalt apreciate de către comunitatea
ştiinţifică internaţională şi de conducerea ţării. S-a învrednicit de multiple premii şi decoraţii cum
ar fi: Premiul Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Premiul Naţional în domeniul ştiinţei şi
tehnicii; ordinul „Gloria Muncii”; medalia „L. Ciugaev” a Institutului de Chimie Generală şi
Anorganică al Rusiei în numele lui N. S. Kurnakov, medalia „Dimitrie Cantemir” a AȘM ş.a.
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