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către Consiliul Europei. Prin efortul personal şi 
cu susţinerea AŞM şi a Ministerului Mediului, a 
instalat un sistem nou automatizat de irigare a te-
ritoriului Grădinii Botanice (104 ha), care per-
mite menţinerea expoziţiilor, colecţiilor şi care 
generează o economie de cca  500 mii lei anual. 

În baza unui management activ şi al dezvoltă-
rii capacităţilor de antreprenoriat, Grădina Botanică 
obţine anual un venit de 2,5 - 3,0 mil. lei. Instituţia 
contribuie la crearea confortului recreaţional pentru 
cca 150 mii persoane care vizitează anual grădina, 
la organizarea excursiilor, seminarelor, meselor ro-
tunde, emisiunilor radio şi tv în domeniul protec-
ţiei naturii, la educaţia ecologică şi conştientizarea 
populaţiei în acest sens. Colecţiile şi expoziţiile 
Grădinii Botanice servesc astăzi, pe drept cuvânt, 
în calitate de  laboratoare în natură pentru instruirea 
copiilor, elevilor şi studenţilor. O atenţie deosebită 
acordă dr. A. Teleuţă construcţiei capitale şi peisa-
gistice a Grădinii Botanice – blocul de laboratoare, 
expoziţiile Vegetaţia Moldovei, Arboretumul, Ro-
zariul, Lianariul, Grădina cu creştere dirijată etc.

Dr. Alexandru Teleuţă este un promotor al va-
lorilor naţionale, independenţei şi suveranităţii Re-
publicii Moldova,  dezvoltării durabile şi a integră-
rii ţării noastre în comunitatea ştiinţifi că europeană. 

Pentru rezultate ştiinţifi ce obţinute pe are-
na naţională şi internaţională, atragerea granturi-
lor şi activitate managerială fructuoasă în diferite 
funcţii pe parcursul anilor, doctorului Alexan-
dru Teleuţă i s-a conferit titlul de „Om Emerit”, 
diplome de merit al Guvernului Republicii Moldo-
va,  Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ministerului 
Mediului, Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi, Universităţii din Bucureşti ş. a.

Sănătate şi la mulţi ani, stimate coleg, spre fru-
museţea plaiului nostru!                                                                              

Acad. Gheorghe Duca
Acad. Teodor Furdui

M. cor. Ion Guceac
Dr. Gheorghe Tudorache

SAVANT NOTORIU ÎN TERAPIA 
PLANTELOR

Dr. hab. Leonid VOLOŞCIUC 
la 60 de ani

Biolog, domeniul ştiinţifi c: protecţia plante-
lor şi agricultura ecologică.

Doctor habilitat în biologie (2000).

S-a născut la 2 noiembrie anul 1952 în satul Mi-
căuţi, raionul Străşeni, într-o familie de ţărani care din 
fragedă copilărie i-au altoit dragostea faţă de natură 
şi simţul deosebit orientat la protecţia ei. După absol-
virea şcolii medii din satul natal, urmează studiile la 
Colegiul Agricol din Ţaul, r-nul Donduşeni, pe care 
1-a absolvit cu menţiune în 1973, după ce activează 
în calitate de brigadier în gospodăria ecologică „Iu. 
Gagarin”, r-nul Orhei.

În 1978 absolveşte cu menţiune Facultatea de Bi-
ologie şi Pedologie a Universităţii de Stat din Moldo-
va, continuându-şi studiile în doctorantura AŞM. Înt-
reprinde cercetări în domeniul virusurilor fi topato-
geni şi elaborării metodelor de prevenire şi comba-
tere a virozelor la culturile agricole. În anul 1981 
revine în calitate de lector la Catedra de Genetică şi 
Microbiologie a Universităţii de Stat din Moldova. 
Rezultatele cercetărilor ştiinţifi ce obţinute în cadrul 
doctoranturii şi activităţii la Facultatea de Biolo-
gie şi Pedologie a USM au fost înalt apreciate la 
susţinerea tezei de doctor în biologie în cadrul In-
stitutului unional de protecţie a plantelor din Sankt 
Petersburg. 

Începând cu anul 1986 şi până în prezent, şi-a 
consacrat activitatea ştiinţifi că, sub aspect teoretic 
şi practic, studiului şi utilizării resurselor naturale în 
scopul combaterii agenţilor patogeni şi a dăunători-
lor cu mijloace biologice, alternative celor chimice 
care se realizau în cadrul Institutului unional de cer-
cetări ştiinţifi ce din domeniul metodelor biologice 
de protecţie a plantelor. 

S-a impus ca cercetător remarcabil şi mana-
ger abil, activând în calitate de secretar ştiinţifi c 
(1992-1995), şef al Laboratorului de Virologie şi 
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Bacteriologie (1995-1998), director adjunct pentru 
probleme de ştiinţă şi manager al Laboratorului de 
Protecţie Microbiologică (1998–2001), director al 
Institutului de Cercetări pentru Protecţia Plantelor 
al MAIA şi şef al Laboratorului de Protecţie Micro-
biologică (2001–2002), manager al Laboratorului  
de Protecţie Microbiologică (2002-2006). Din luna 
martie 2006 este director al Institutului de Protecţie 
a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM.          

În anul 2000 susţine cu brio teza de doctor habili-
tat „Bazele teoretico-metodologice ale biotehnologiei 
producerii şi aplicării preparatelor baculovirale în pro-
tecţia plantelor”, la specialitatea – 06.01.11. „Protecţia 
plantelor”. În comun cu echipa Laboratorului Bioteh-
nologia producerii mijloacelor de protecţie biologică a 
plantelor a elaborat, omologat şi înregistrat în Regis-
trul de Stat 11 preparate biologice destinate protecţiei 
diferitor culturi agricole, care se aplică pe larg atât în 
agricultura convenţională, cât şi în gospodăriile afl ate 
la faza de conversie la agricultura ecologică.

Din gama larga de tulpini de diferite microorganis-
me utile, extrase în condiţii naturale şi apoi ameliorate 
pentru a corespunde tuturor rigorilor tehnologice, au 
fost elaborate şi omologate pentru combaterea diferi-
tor organisme dăunătoare o serie de preparate virale, 
bacteriene şi micotice. Producătorii agricoli cunosc 
şi aplică aceste preparate, printre care şi branduri re-
cunoscute (Rizoplan, Trihodermin, Virin-ABB-3, Pa-
urin), fără utilizarea cărora este imposibilă nu numai 
obţinerea produselor agroalimentare ecologice, dar şi 
promovarea agriculturii durabile. Sunt identifi cate şi 
consecinţele aplicării substanţelor biologic active, în 
primul rând a feromonilor sexuali. Merită a fi  men-
ţionat faptul, că cercetătorii institutului sunt autori a 
18 analogi sintetici ai feromonilor sexuali a celor mai 
importante specii de insecte dăunătoare, precum şi  a 
schemelor de sinteză a 72 de feromoni, care se aplică 
pe larg nu numai în condiţiile Republicii Moldova, dar 
şi în ecosistemele multor ţări vecine. Sub conducerea 
doctorului habilitat L.Voloşciuc, colaboratorii institu-
tului au creat linii de producere şi lansare prin colo-
nizarea naturală a unor specii efi ciente de entomo- şi 
acarifagi.    

Pe parcursul mai multor ani, dr.hab. L.Voloşciuc  
a prezentat rapoarte ample ce s-au bucurat de apreci-
erea asistenţei, la importante foruri ştiinţifi ce inter-
naţionale care s-au desfăşurat la: Iaşi (1993, 1995), 
Cluj-Napoca (1994, 2011), Vidra (1997), Bucureşti 
(1998), Poznan (1995, 2000), Chişinău (1998, 2000, 
2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012), 
Bălţi (2007, 2009, 2012), Kiev (2003, 2007), Odesa 
(2007, 2008), Protvino (1998), S. Petersburg (1999, 
2002, 2005, 2008), Cernogolovka (2006, 2010), 
Minsk (2007, 2008, 2011), Krasnodar (2008, 2010), 
Novosibirsk (1(997, 2002), Moscova (1998, 2004), 
Montpellier (2001), Tehran (2002).

În repetate rânduri s-a produs în calitate de preşe-
dinte al consiliului de coordonare, de copreşedinte şi 
membru al comitetelor de organizare a conferinţelor 
internaţionale desfăşurate la Chişinău, Moscova, Iaşi, 
Kiev, Odesa, Minsk. A moderat şedinţe la Congresul 
al XVIII-lea al ARA  „Moldova – deschideri ştiinţi-
fi ce şi culturale spre Vest” (Chişinău, 1993),  Con-
ferinţa Societăţii entomologice europene (SORE-
GA, Iaşi, 1995), cea dea 5-ea Conferinţă Europeană 
„Microbial Control of Pests” (Poznan, 1995), Con-
ferinţa „Protecţia Plantelor: realizări şi perspective” 
(Chişinău, 2000). A fost preşedinte al Consiliului de 
organizare a Simpozionului internaţional „Protecţia 
Plantelor: realizări şi perspective” sub egida ВПРС/
МОББ (Chişinău, 2009), membru al Consiliului re-
dacţional al Conferinţei ВПРС/МОББ (Sankt Pe-
tersburg, 2008). Dovadă a rezultatelor sale valoroase 
sunt numeroasele proiecte ştiinţifi ce internaţionale şi  
naţionale, câştigate prin concurs şi realizate în comun 
cu savanţi din România, SUA, Franţa, Germania. 

A participat la evaluarea, în calitate de preşedinte şi 
membru al consiliilor ştiinţifi ce specializate, precum şi 
de referent, a tezelor de doctor şi doctor habilitat în ţară 
şi peste hotare. A făcut parte din consiliile redacţionale 
ale revistelor „Mediul Ambiant”, „Защита растений”, 
„Ştiinţa Agricolă”, „Studii şi Cercetări a Universi-
tăţii din Bacău” (România) şi „Информационный 
Бюллетень ВПРС/МОББ” (Moscova).

Rezultatele cercetărilor ştiinţifi ce au fost repro-
duse în 300 de lucrări ştiinţifi ce publicate în reviste 
şi culegeri prestigioase din ţară şi de peste hotare, 
printre care 8 monografi i, un manual, 2 recomandări 
metodice, 8 brevete de invenţii. 

În semn de recunoaştere, i-au fost acordate: me-
dalia „D.Verderevschi” (2004),  premiul AŞM (2009), 
medalia jubiliară „60 de ani ai AŞM”,  diploma 
„Meritul academic” (2009), medalia „D.Cantemir” 
(2012). 

Activitatea ştiinţifi că a doctorului habilitat 
L.Voloşciuc are o rezonanţă vastă, fapt pe care-l 
denotă şi  desemnarea sa în calitate de membru al 
diferitor organizaţii profesionale: Societatea Inter-
naţională de Patologie a Nevertebratelor, Societatea 
Internaţională de Protecţie Biologică, societăţile re-
publicane (Microscopie Electronică, Entomologilor, 
Geneticienilor şi Amelioratorilor). 

Vocaţia de savant, îmbinată cu dragostea de 
muncă, responsabilitatea şi cumsecădenia, sunt, in-
discutabil, precondiţiile împlinirilor sale valoroase, 
pe care le dorim multiplicate în continuare!  

Acad. Teodor Furdui
Acad. Boris Gaina

Dr. Gheorghe Tudorache
Dr. hab. Vladimir Todiraş

Dr. Mihail Batcu




