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S-a născut în familia profesorului agrochimist al 
Universității din Moscova, originar din Basarabia, Ion 
Dikusar, ulterior academician al Academiei de Ști-
ințe a Moldovei. În anul 1959 familia Dicusar revine 
în Moldova și se stabilește la Chișinău. În același an, 
Alexandru este înmatriculat la Facultatea de Chimie 
a Universității de Stat pe care o absolvă în anul 1964. 

Este lector la Institutul Politehnic din Chișinău. 
În anul 1971 susține teza de doctor în științe chimi-
ce și își începe cariera profesională ca cercetător ști-
ințifi c la Institutul de Fizică Aplicată sub îndrumarea 
academicianului Iu. Petrov. Ulterior, la acest institut 
este fondată școală științifi că în domeniul proceselor 
electrochimice intensive și elaborării tehnologiei de         
modelare electrochimică.

Școala a devenit cunoscută printr-un șir de cer-
cetări valoroase, Alexandr Dicusar fi ind reprezen-
tantul ei notoriu. În cadrul acestei școli a fost elabo-
rată teoria fenomenelor termochimice în sistemele 
electrochimice distanțate substanțial de la starea de 
echilibru termodinamic. Direcțiile științifi ce de cerce-
tare ale profesorului A. Dicusar, se referă la dirijarea 
componenței și a proprietăților straturilor obținute în 
urma prelucrării electrochimice. Acest aspect prezintă 
interes pentru majoritatea cercetătorilor din domeniul 
respectiv, deoarece din punct de vedere al metodelor 
clasice de dirijare a componenței aliajelor obținute 
prin metode electrochimice, procesele date aparțin 
domeniului proceselor anomale. Depunerile de acest 
gen în electrochimie au fost numite „codepunere in-
ductivă”. Aceasta înseamnă că metalul care nu poate fi  
depus din soluție apoasă, se poate depune în prezența 
unui alt metal, formând astfel un aliaj.    

În ultima perioadă activitatea științifi că a m. cor. 
A. Dicusar a fost axată pe investigarea proceselor de 
electrodepunere a aliajelor din familia fi erului (Fe, Co, 
Ni) cu metalele refractare (Mo, W, Re). Asemenea in-
vestigații prezintă un mare interes atât sub aspectul uti-
lizării materialelor volumetrice obținute în calitate de 
acoperiri cu prețioase proprietăți anticorozive, magneti-
ce și calități catalitice active, cât și a structurii cvasi uni-
dimensionale (nanofi re, nanotuburi, nanobenzi etc.).

Rezultatele sale științifi ce sunt refl ectate în cca 300 
de lucrări, publicate în diverse reviste și prezentate la 
forumuri științifi ce naționale și internaționale, dintre 
care cca 100 de lucrări sunt publicate în reviste indexa-
te în bazele de date mondiale Web of Sciens și Scopus. 
Este autor și coautor a unui șir de monografi i. 

În paralel cu electrochimia, m. cor. A. Dicusar a 
excelat într-un domeniu inedit pentru Republica Mol-
dova – scientometria, știința ce studiază interdepen-
dența realizărilor științifi ce și dezvoltării economice 
a societății. Și-a prezentat rezultatele cercetărilor în 
domeniul respectiv la diverse forumuri din țară și pes-
te hotare, la posturile naționale de radio și televiziune.

Profesorul Dicusar în egală măsură s-a dedicat și 
pregătirii cadrelor științifi ce. Sub îndrumarea sa au 
susținut teze de doctorat 20 de specialiști din dome-
niul electrochimiei care astăzi activează în diferite in-
stituții științifi ce și de învățământ. 

Cu ocazia împlinirii onorabilei vârste de 80 de ani, 
îi dorim stimatului nostru coleg, profesorului Alexan-
dru Dicusar, mulți ani, cu multe împliniri și inspirație 
creatoare! 

Dr. Valentin MIHAILOV
Dr. Dumitru CROITORU

UN NUME NOTORIU 
ÎN ELECTROCHIMIE ȘI SCIENTOMETRIE 

Membrul coreSPondent AleXandru DICUSAR 
la 80 de ani

Născut la 28 august 1942 în satul Verhnee Ableazovo (actual-
mente Radișcevo), raionul Kuznețk, regiunea Penza, Rusia.

Chimist, domeniile de cercetare: electrofi zica, tehnologia 
electrică, scientometria.

Doctor habilitat în științe chimice (1988), profesor universi-
tar (1990), membru corespondent al Academiei de Științe a Mol-
dovei (2007).

Alexandru Dicusar
S-a născut la 28 august 1942 în satul Verhnee Ableazovo, regiunea Penza, URSS. A absolvit Facul-

tatea de Chimie a Universității de Stat din Chişinău (1964).
Doctor în chimie electroanalitică, Universitatea de Stat din Chişinău (1971), doctor habilitat în 

domeniul electrochimiei, Institutul de Chimie şi Tehnologie din Dnepropetrovsk (1988), profesor 
universitar în domeniul electrochimiei, (Institutul de Chimie şi Tehnologie din Dnepropetrovsk  
(1990), membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova (2007), membru corespondent al 
Academiei de Ştiințe naturale din Rusia, membru al Societății Internaționale în Domeniul Electro-
chimiei, vicepreşedinte al Asociației Savanților din Moldova „nicolae Milescu Spătaru”. Activează din 
1995 la Institutul de Fizică Aplicată, deține funcția de şef de laborator „Prelucrarea electrochimică a 
materialelor”.

Domeniul de cercetare: procesele electrochimice în condiţiile îndepărtării de la starea echilibrului 
termodinamic, procesele de la electrod la prelucrarea electrochimică dimensională a metalelor, 
metodele electrochimice de obţinere şi prelucrare a compuşilor semiconductori şi nanocompozitelor, 
metodele electrochimice a micro- şi nanoprelucrării.

Principalele realizări: elaborarea metodelor generale de calcul a câmpurilor de viteză, temperaturii, 
concentraţiilor, potenţialelor pentru vitezele înalte la interfaţa de schimb, cercetarea dependenţelor 
cinetice dizolvării anodice cu viteza înaltă pentru diferite metale şi aliaje în soluţiile concentrate 
a sărurilor anorganice şi alcaliilor privitor la condiţiile prelucrării electrochimice dimensionale 
a metalelor; depistarea şi cercetarea fenomenului instabilităţii cinetice a straturilor de suprafaţă; 
creşterea bruscă nestaţionară a vitezei procesului electrochimic în condiţiile influenţei reciproce 
a degajării căldurii şi vitezei reacţiei; stabilirea dependenţelor ce dau posibilitatea de a dirija 
proprietăţile acoperirilor în baza fierului; elaborarea tehnologiilor noi de durificare electrochimică şi 
de recondiţionare a pieselor de maşini.

Redactor adjunct al revistei «Электронная обработка материалов» („Surface engineering and 
Applied Electrochemistry”, SUA [din 1980]). A publicat ca autor şi coautor 3 monografii, 4 studii, 
peste 250 lucrări ştiințifice. Deține 10 brevete de invenție.
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