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Începutul activității științifice a lui Nicolae Taran 
este marcat de colaborarea sa cu una dintre cele mai 
prestigioase instituții ale fostei uRSS – Institutul uni-
onal de Cercetări știinţifice în Viticultura și Vinificaţie 
(ICșV și V) „Magaraci” din Ialta, ucraina. Aici, după 
absolvirea în anul 1982 a Facultății de Tehnologii Ali-
mentare de la Institutul Politehnic din Chișinău (azi 
universitatea Tehnică din Moldova), tânărul specialist 
în vinificație își face doctoratul și susține teza de doc-
tor în științe tehnice (1985). 

Revine la Chișinău, angajându-se în calitate de in-
giner superior la Institutul de Tehnologii și Proiectări 
Tehnologice al Asociaţiei știinţifico-Practice „Ialoveni”  
a Concernului Republican „Moldvinprom”.

Aplică la studii de postdoctorat, la același ICșV și 
V „Magaraci”, unde în anii 1989–1992 efectuează cer-
cetări și experimente ample în oenologie, în domeniul 
stabilizării vinurilor contra tulburărilor fizico-chimi-
ce, care au stat la baza tezei sale de doctor habilitat 
în științe tehnice. Rămâne să activeze, până în anul 
1993, în cadrul ICșV și V „Magaraci”, în calitate de 
colaborator știinţific superior în laboratorul „Vinuri 
spumante”.

În 1994 revine la Chișinău și este încadrat la In-
stitutul Naţional al Viei și Vinului ca șef al laborato-
rului „Vinuri spumante”, iar în 1995 susține cu succes 
teza de doctor habilitat. În anii 1998–2002 este di-
rector adjunct pentru știinţă al institutului. În peri-
oada respectivă realizează stagii știinţifice la univer-
sitatea din Montpellier (Franţa), la Institutul Vinului 
CșVV Valea Călugărească (România), la ICșV și V  
„E. Tairov” (ucraina, Odessa), la ICșAM și BN (Ru-
sia, Moscova).

În 1998 a fost desemnat reprezentant al Republi-
cii Moldova la Oficiul Internaţional al Viei și Vinului 
(OIVV) din Paris (Franţa), unde a activat în calitate de 
expert în Secţia Oenologie. 

Prin Hotărâre de guvern, în anul 2002, a fost nu-
mit în calitate de Director general al Agenţiei de Stat 
pentru Protecţia Proprietăţii Intelectuale (AgEPI), fi-
indu-i păstrată funcţia de șef al laboratorului „Vinuri 
spumante” de la INVV.

Începând cu anul 1995 activează ca degustător-au-
torizat al calităţii băuturilor alcoolice. În perioada 
2008–2010 este președinte al Comisiei centrale de de-
gustaţie pe lângă Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare al Republicii Moldova. 

Din 2007 până în prezent este președinte al Co-
mitetului nr. 9 la standardizarea „Produse viticole și 
vinicole, alte produse alcoolice alimentare” pe lângă 
Institutul de Standardizare al Republicii Moldova. 

Activitatea sa științifică este completată și apro-
fundată de cea didactică în calitate de profesor 
universitar la universitatea de Stat din Moldova 
(1995–2008) și la universitatea Tehnica a Moldovei 
(2008–2019).

Impresionantul său parcurs științific și didactic a 
fost mereu alimentat de har, entuziasm și de pasiune 
pentru domeniul vitivinicol, la dezvoltarea căruia a 
contribuit prin elaborarea de noi tehnologii de pre-
parare a vinurilor cu proprietăţi calitative înalte, prin 
perfecţionarea tehnologiilor și elaborarea procede-
elor inovative de producere a vinurilor albe și roșii 
seci, a vinurilor spumante, prin selectarea și eviden-
ţierea sușelor de perspectivă la fabricarea vinurilor 
spumante. 
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În calitate de conducător de doctorat, a pregă-
tit 14 doctori în știinţă și un doctor habilitat, actual-
mente fiind conducător al unui doctorand și al unui 
post-doctorand. Din 1999 este membru al Consiliului 
Specializat pentru susţinerea tezelor de doctor și doc-
tor habilitat pe lângă IșPHTA.

Dr. hab. Nicolae Taran a publicat 685 de lucrări 
știinţifice, inclusiv 70 de brevete de invenție imple-
mentate pe larg la întreprinderile vinicole. Mențio-
năm în mod special: proiectul de transfer tehnologic 
„Elaborarea și implementarea tehnologiei de produ-
cere a vinurilor roșii seci cu concentrații avansate de 
substanțe biologic active”, realizat în cadrul ÎM „Vină-
ria Purcari“ SRl în perioada 2017–2018 și soldat cu 
obținerea de date noi referitoare la influența duratei 
de maturare a vinurilor în diferite condiții asupra 
conținutului de substanțe biologic active; stabilirea 
influenței diferitor regimuri tehnologice de prelucra-
re a strugurilor asupra conținutului acestor substan-
țe active; elaborarea și implementarea în producere a 
două scheme tehnologice de fabricare a vinurilor roșii 
seci cu conținut avansat de substanțe biologic active; 
volumul de producere a vinurilor roșii seci cu conți-
nut avansat de substanțe biologic active a constituit 
câte 1500 dal în anul 2017 și, respectiv, 2018, în total  
3 000 dal sau circa 40 000 de sticle (cu volumul 0,75 l);  
elaborarea instrucțiunii  tehnologice de producere a 
vinului roșu sec „PROCIANO” cu conținut avansat 
de substanțe biologic active; două cereri de brevet de 
invenție pe baza tehnologiilor elaborate de producere 
a vinurilor roșii seci cu conținut avansat de substanțe 
biologic active.

Inovațiile brevetate de prof. Nicolae Taran au fost 
menționate cu 25 de medalii de aur, 15 de argint și 
cinci de bronz la Saloane de invenții și tehnologii noi 
din SuA, Belgia, Bulgaria, România, Federația Rusă, 
Republica Moldova, precum și cu trofee, premii și di-
plome.

Este prețuit de colegi și prieteni nu doar pentru 
calitățile profesioniste desăvârșite, ci și pentru noble-
țea sa, erudiția, energia, diplomația, disciplina și res-
ponsabilitatea. 

A meritat cu prisosință titlurile „Om Emerit al 
Republicii Moldova” (1998); premiile și distincțiile 
care i s-au acordat: Premiul Republican pentru tineret 
„Boris glavan” în domeniul știinţei și Tehnicii (1990), 
Medalia de Aur OMPI „Inventator remarcabil” (1997), 
Medalia de Aur a Academiei de știinţe a României 
„Henri Coandă” (România) (2002), Ordinul Belgiei 
«Merite de l,invention» (2002), Premiul Naţional în 
domeniul știinţei și Tehnicii (2004) ș.a..

Cu prilejul jubileului de 60 de ani, profesorului 
Nicolae Taran i-a fost acordată Medalia AșM „Nicolae 
Milescu Spătarul” și decernat Ordinul „gloria Mun-
cii” (2020).

la acest popas aniversar, îi dorim distinsului om 
de știință, profesorului Nicolae Taran, soare în suflet, 
din lumina căruia să tot dăruiască semenilor săi, în-
mulțirea virtuților, sănătate și noi proiecte. 
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