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Dr. Valeriu BUJOREANU 
la 70 de ani

Născut la 24 decembrie 1940 în s. Coteala, 
raionul Briceni. După absolvirea şcolii medii din 
satul Larga, devine student la Institutul Pedagogic 
de Stat „T. Şevcenco” din Tiraspol – instituţie cu 
cadre didactice venerate de mai multe generaţii de 
absolvenţi. Dragostea de natură îl face să urmeze 
Facultatea de biologie şi chimie, unde îşi alege calea 
în ştiinţele vieţii. 

Activitatea ştiinţifi că o începe în 1965 în calitate 
de laborant superior în cadrul fi lialei Ungheni a 
Secţiei de microbiologie a Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, pe care o întrerupe pentru o perioadă de 
8 luni, timp în care face serviciul militar. 

Peste doi ani este admis la studii de doctorat 
în cadrul Academiei de Ştiinţe, la specialitatea 
Botanică. Tematica cercetărilor a fost axată pe 
aspecte absolut inovative pentru  acea perioadă 
de timp în domeniul citologiei vegetale, având ca 
metodă de studiu microscopia electronică. Graţie 
abilităţilor şi acurateţei în efectuarea cercetărilor 
ştiinţifi ce, obţine rezultate unicat, realizând teza de 
doctor în biologie pe care o susţine în anul 1980. 

Urmează o ascensiune de funcţii în ierarhia 
academică – cercetător ştiinţifi c inferior, cercetător 
ştiinţifi c superior etc., executate în Laboratorul 
Structură şi ultrastructură a plantelor, condus de 
academicianul Boris Matienco, apoi în Laboratorul 
Virusologie al Secţiei de Microbiologie, condus de 
membrul corespondent al AŞM Mihai Moldovan. 
În anul 1983 tânărul doctor în ştiinţe Valeriu 
Bujoreanu preia conducerea laboratorului, care 
ulterior este reorganizat în Laboratorul Metodelor 
biologice de inducere a variabilităţii, transferat în 
cadrul Secţiei de genetică a plantelor a AŞM, iar 

începând cu 1985 – în componenţa Institutului de 
Genetică Ecologică al AŞM. 

Dr. Valeriu Bujoreanu activează în Institutul 
de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM din 
primele zile de instituire al acestuia, trăind toate 
evenimentele nu doar ca cercetător, dar şi ca 
persoană responsabilă de activitatea de cercetare, 
deţinând funcţia de director adjunct pentru probleme 
de ştiinţă pe o perioadă de 15 ani (1991-2006). 

Actualmente savantul conduce Laboratorul 
Biotehnologii Vegetale. Problemele abordate în 
aceste perioade de activitate ştiinţifi că au fost 
orientate spre soluţionarea unor obiective de 
pionierat, care şi la momentul actual rămân a fi  
inovative şi de interes. Prin cercetările realizate 
pe parcursul a mai multor ani a acumulat un 
material factologic ce a condus la formularea 
ipotezei privind utilizarea virusurilor fi topatogene 
în calitate de inductori ai variabilităţii genetice 
la plantele de cultură, fi ind apreciat impactul 
infecţiilor virale asupra materialului genetic 
al gazdei. În acest context, au fost determinate 
reacţiile de răspuns ale plantelor de cultură la 
infectarea acestora cu virusuri, la diferite nivele de 
cercetare; apreciat gradul de atac al fi tovirusurilor 
în generarea diversităţii genetice;  evaluat impactul 
pozitiv al diferitor virusuri în inducerea variaţiilor 
somaclonale; elaborate tehnici neconvenţionale de 
extindere a spectrului şi nivelului de recombinare, 
confi rmate prin 4 brevete de invenţii. O altă direcţie 
prioritară a tematicii de cercetare cu referinţă 
la biotenologiile vegetale ţine de obţinerea 
materialului devirozat şi multiplicarea materialului 
iniţial valoros prin tehnici in vitro.   

Valeriu Bujoreanu este cunoscut de comunitatea 
ştiinţifi că din ţară şi străinătate prin lucrările sale ce 
ţin de anatomia vegetală, structura şi ultrastructura 
plantelor în condiţii de patogeneză virală, fi ind autor 
a peste 150 lucrări ştiinţifi ce publicate, inclusiv 3 
monografi i, 6 brevete de invenţii. Doctorul Valeriu 
Bujoreanu realizează cu succes activitatea de 
pregătire a cadrelor ştiinţifi ce de înaltă califi care. 
Sub conducerea sa au fost pregătite şi susţinute 6 
teze de doctor în biologie. 

Aniversarea a 70-a constituie un frumos prilej 
de a remarca valoarea acelor cercetări realizate, 
contribuţia Dumnealui în soluţionarea problemelor 
de actualitate în ştiinţele biologice. 

Administraţia Institutului de Genetică şi 
Fiziologie a Plantelor al AŞM


