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Membrul corespondent al AȘM 
Vasile ȘALARU la 80 de ani

n. 26 septembrie 1934, s. Văratic, jud. Bălți, azi 
raionul Râșcani.

Biolog, domeniul științifi c: algologie, hidrobi-
ologie, biotehnologia algală, protecția și utiliza-
rea rațională a resurselor vegetale.

Doctor habilitat în științe biologice (1972), 
profesor universitar (1975). Membru corespon-
dent al Academiei de Științe a Moldovei (1995).

La 26 septembrie 2014, comunitatea ştiin-
ţifi că a marcat aniversarea a 80-a de la nașterea 
membrului corespondent al AŞM, doctorului habili-
tat, profesorului universitar Vasile Şalaru. A fost un 
prilej de a omagia o personalitate marcantă a pla-
iului nostru, cu un nume de rezonanţă în cercurile 
ştiinţifi ce din republică şi de peste hotare, precum şi 
de a recunoaşte calea ascendentă pe care o parcurge 
ştiinţa algologică moldovenească, graţie, în primul 
rând, efortului depus pe acest tărâm de neobositul 
patriarh al algologiei noastre, fondator al Şcolii Al-
gologice din Republica Moldova, Vasile Şalaru.

Personalitate ştiinţifi că de seamă, savantul Vasile 
Şalaru este o fi gură distinsă în domeniul ştiinţelor na-
turii, deschizător de noi căi în algologie.

Cercetările sale în domeniul hidrobiologiei ge-
nerale, algologiei, biotehnologiei algale, protecţiei 
şi utilizării raţionale a resurselor vegetale au căpătat 
o largă recunoaştere naţională şi internaţională. Este 
promotorul unor concepte moderne în cercetările 
algelor planctonice ca elemente fundamentale în 
funcţionarea ecosistemelor acvatice.

A dezvoltat latura experimentală a algologiei 
şi a demonstrat importanţa algelor ca hrană pentru 
zooplancton şi peşti, a pus în evidenţă valorifi ca-
rea diversităţii algale în epurarea apelor reziduale 
de diferită provenienţă şi utilizarea biomasei algale 
în sectorul zootehnic. Sunt deosebit de importante 
rezultatele sale cu privire la rolul algofl orei în circu-
itul materiei în ecosistemele acvatice de diferit tip.

Datorită inteligenţei, energiei şi perseverenţei 
care îl caracterizează, a reuşit să parcurgă pe tărâ-

mul ştiinţei, educaţiei şi popularizării mai multe 
trepte importante:

 acumulare, analiză şi generalizare minuţi-
oase a informaţiei din diferite domenii de interes –
algologie, hidrobiologie, biotehnologie, protecţia 
mediului, folosirea raţională a resurselor naturale 
etc.;

 alcătuirea unor imagini veridice privind sta-
rea şi dinamica algofl orei în peste 300 de obiecte 
ale resurselor de apă şi descrierea a peste 2 000 de 
specii de alge;

 descifrarea ştiinţifi că a fenomenului nega-
tiv „înfl orirea apei”, identifi carea şi implementarea 
tehnologiilor de combatere şi diminuare a acestuia; 

 elaborarea şi implementarea tehnologiilor 
de cultivare a algelor şi utilizare a lor sub diferite 
aspecte pentru dezvoltarea economică;

 publicarea a peste 450 de materiale ale re-
zultatelor multiple de cercetări şi analize ştiinţifi ce 
(inclusiv articole, broşuri, culegeri şi monografi i) de 
importanţă naţională, regională şi internaţională; 

 transmiterea experienţei extraordinare prin 
harul de a informa şi convinge, prin educaţia genera-
ţiilor de tineri şi specialişti în instituţia de învăţământ 
de bază – Universitatea de Stat din Moldova şi apor-
tul esenţial la pregătirea a sute de specialişti, a peste 
30 de doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţe pentru ţara 
noastră şi alte ţări din diferite continente ale Terrei; 

 alte activităţi pentru prosperarea ştiinţei şi 
societăţii noastre.

La toate etapele vieţii a dat dovadă de profesio-
nism, iniţiativă, principialitate şi căldură sufl etească 
în rezolvarea problemelor curente ale ştiinţei şi edu-
caţiei. Prin grija şi bunătatea acordate în permanen-
ţă oamenilor ce îl înconjoară, a câştigat respectul 
tuturor.

La împlinirea vârstei de 80 de ani, dovedeşte vi-
goare şi spirit creativ deosebit, este un model demn 
de urmat pentru discipolii săi, fapt care garantează 
realizarea şi în viitor a unor ample programe de cer-
cetare. 

Aniversarea sa a prilejuit bucuria de a ne alătura 
comunităţii ştiinţifi ce a biologilor care i-au cunos-
cut personalitatea şi opera, pentru a-i transmite toate 
gândurile noastre de înaltă preţuire, urări de sănă-
tate şi viaţă lungă în eforturile ce le depune pentru 
descifrarea tainelor biologiei şi educarea tinerei ge-
neraţii în spiritul cunoaşterii şi înţelegerii comple-
xităţii viului.
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