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Dr. hab. Alexandru DASCALIUC 
la 70 de ani

 

 
 (n. la 2 aprilie 1943, în s. Răchitna, r. Noua-

Suliţa, regiunea Cernăuţi).
Biolog, domeniul de cercetare: fi ziologia 

plantelor, biochimie.
Dr. hab. în biologie (1988), profesor univer-

sitar (2001). 

După absolvirea Universităţii de Stat din Cer-
năuţi (1961-1969), urmează doctorantura în Secţia 
de Biofi zică şi Radiobiologie a Institutului de Fizi-
ologie a Plantelor al Academiei de Ştiinţe a RSSU, 
Kiev (1969-1972), fi ind printre primii care au pus 
bazele cercetărilor în domeniul radiobiologiei (Kiev, 
1969). Activează ca cercetător ştiinţifi c superior, 
cercetător ştiinţifi c coordonator (1972-1986), şef al 
Laboratorului de Inginerie Genetică al Institutului 
de Fiziologie a Plantelor şi Genetică al Academiei 
de Ştiinţe a RSSU, Kiev (1986-1991).

Odată cu transferarea la Chişinău, avansează de 
la cercetător ştiinţifi c, până la şef al Centrului Teh-
nologii Biologice Avansate din cadrul Institutului 
de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al A:M, sub-
diviziune pe care a fondat-o (1999) şi condus-o pe 
parcursul timpului. În paralel, este şef al Laborato-
rului Biochimia Ontogenezei din cadrul Institutului 
de Fiziologie a Plantelor al AŞM (1991-2006). 

Obţine gradul ştiinţifi c de doctor habilitat în bi-
ologie, specialităţile 03.00.12 – Fiziologie vegeta-
lă şi 03.00.04 – Biochimie, în anul1988. În 2001, 
pentru activitatea didactică prodigioasă i se conferă 
titlul de profesor universitar.

Alexandru Dascaliuc este autorul regulatoru-
lui de creştere Reglalg, certifi cat pentru utilizare în 
agricultura Moldovei (autorizaţie AA Nr. 0448 pen-
tru aplicarea preparatului Reglalg la tratarea semin-
ţelor înainte de semănat, 2003) şi coautor al soiului 

Tatiana de Rhodiola rosea (rădăcină aurie), înregis-
trat în Ucraina. 

Contribuie esenţial la elaborarea unor meto-
de noi fi ziologice şi biochimice, care se utilizează 
pe larg în diferite organizaţii ştiinţifi ce. În prezent, 
colaborează cu savanţi din diferite ţări, ceea ce se 
exprimă prin elaborări comune, proiecte internaţio-
nale şi lucrări ştiinţifi ce de valoare publicate în cele 
mai prestigioase reviste din domeniu.

A fost membru al colegiilor de redacţie la re-
vistele ştiinţifi ce Цитология и Генетика (Federa-
ţia Rusă), Buletinul AŞM. A participat la organi-
zarea diferitelor şcoli şi simpozioane (Genomul 
Plantelor, Acizii Nucleici şi Cromatina Plantelor), 
a contribuit la organizarea a două simpozioane 
(Tehnologii biologice avansate şi aportul lor în 
economia Moldovei şi Tehnologii biologice avan-
sate şi aportul lor în economia produselor naturale: 
Tehnologia de valorifi care a acestora în agricul-
tură, medicină şi industria alimentară). Fondează 
Societatea de Biochimie şi Biologie Moleculară 
din Republica Moldova, continuând şi actualmente 
să activeze în calitate de preşedinte. Pe parcursul 
a mai mult de 10 ani a fost preşedintele Comisiei 
de Experţi în domeniul Biologiei vegetale şi Geo-
grafi e a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi 
Atestare, preşedintele Consiliului de susţinere a 
tezelor la specialitatea Biochimie din cadrul IGFP 
AŞM, preşedintele Comisei de examinare la Uni-
versităţile din Kiev şi Chişinău.

Semnează peste 200 de lucrări ştiinţifi ce, inclu-
siv 3 monografi i, 4 articole de sinteză, 2 recoman-
dări, 103 articole, 68 de comunicăr ştiinţifi ce, apro-
bate la un şir de foruri ştiinţifi ce naţionale şi inter-
naţionale, deţine 17 brevete de invenţie, menţionate 
cu medalii la expoziţii naţionale şi internaţionale. 
Sub conducerea lui au fost pregătite şi susţinute 6 
teze de doctor în biologie, sunt în curs de fi nalizare 
3 teze de doctorat. Discipolii săi se bucură de o ca-
rieră frumoasă, actualmente activând în diferite in-
stituţii ştiinţifi ce din Ucraina, Rusia, România, SUA 
şi alte ţări.

Predă cursuri speciale la Universitatea din Kiev 
(Marcatori radioactivi în biologie) şi Universitatea 
de Stat a Moldovei (Filogenie şi sistematică mole-
culară, Evoluţia sistemelor metabolice la plante). 
Actualmente susţine prelegeri la Universitatea Aca-
demiei de Ştiinţe a Moldovei: Enzimologie şi Intro-
ducere în specialitate.

Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM 
Dr. hab. Leonid Voloşciuc, 

secretar ştiinţifi c al Secţiei Ştiinţe naturale 
şi exacte, AŞM


