
 Curriculum Vitae  

al membrului corespondent al AŞM  (2007), doctor habilitat în științe  

biologice (1984), profesor universitar (1986)  Andrei Palii  

 

Numele Palii      

Prenumele Andrei  

Anul naşterii:  1940, 01 mai  

Locul naşterii:  s.  Scorţeni,  r -nul Teleneşt i .  

Adresa:  Serviciu: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, str .  Mirceşti 44, MD 2049, 

Chişinău, tel.  022-43-23-08; mobil 069995732; E-mail: palii@uasm.md; 

andrei_palii@yahoo.com  

Domiciliu : str .  M. Sadoveanu 2/1,  ap. 13. MD 2044, Chişinău, tel.022 -34-72-81.  

 

STUDII ŞI SPECIALIZĂRI:  

 

1986 –  stagiu pedagogic la catedra de genetică (Institutul agricol şi Universitatea de Stat 

din Leningrad);  

1976 –  stagiu pedagogic la catedra de genetică (Institutul agricol din Leningrad);  

1965-1968 –  doctorand, secţia de genetică a plantelor a AŞM;  

1959-1964 –  studii universitare,  facultatea de agronomie, Inst itutul agricol din Chişinău, 

specialitatea “Agronomia”.  

1954-1958 –  Colegiul Agricol din s.Cucuruzeni,  r -nul Orhei.  

 

TEMA TEZEI DE DOCTOR HABILITAT:  

 

Domeniul de cercetare:  Biologie  

Specialitatea:  03.00.15 –  Genetică  

Denumirea tezei:“Улучшение качества зерна кукурузы селекционно -генетическими 

методами”  

Locul îndeplinirii tezei:  Secţia de Genetică a Plantelor a AŞM, AŞP “ Hibrid” 

(“Porumbeni”),  Institutul Agricol din Chişinău  

Anul susţineri i:  1984 

Locul susţinerii:  Institutul Ucrainean de Cercetări Ştiinţifice în Fitotehnie,  Ameliorare şi 

Genetică “V. Iuriev”, Harkov.  

Doctor habilitat în  științe  biologice,  specialitatea 03.00.15 –  genetica .  

 

 

ACTIVITATEA ÎN CÂMPUL MUNCII:  

 

 2013- până în prezent,  Profesor la Catedra Biologie vegetală ;  

 2012- 2013, şef catedră Biologie Vegetală ;  
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 1989-2001; 2006-2012 –  şef catedră Ameliorare,  genetică şi biotehnologie a              

culturilor agricole;  

1989 –  2006 –  decan al facultăţii de agronomie;  

1986-1989 - profesor universitar;  

1984-1988 –  prodecan al facultăţii de agronomie;  

1975-1986 –  conferenţiar universitar;  

1974-1975 –  şef de laborator Ameliorărea porumbului pe ntru calitatea bobului,  AŞP 

“Hibrid” (Porumbeni);  

1971-1974 –  colaborator şti inţific superior al Secţiei de Genetică a plantelor a AŞM;  

1968 –  1971 - colaborator ştiinţific inferior al  Secţiei de Genetică a plantelor a AŞM;  

1964 –  1965 –  serviciul militar.  

1964- agronom-șef în colhozul  ”1 Mai”,  s.  Mașcăuți,  r -nul Dubăsari ;  

1958-1959 –  agronom în colhozul ”Kalinin”,  s.  Scorțeni,  r -nul Telenești.  

                             

SFERELE DE INTERES ÎN ACTIVITATE:  

 

Cercetare –  genetica ,  ameliorarea şi biotehnologia plantelor agricole;  

Învăţământ –  prelegeri şi lucrări de laborator la genetica generală ,  ameliorarea plantelor,  

evoluționism, agicultura ecologică ;   conducător al tezelor de licenţă,  masterat și doctorat ;   

 

ALTE INFORMAŢII:  

 

Publicaţii ştiinţifice ,  total- 250, inclusiv o monografie: „Генетические аспекты 

улучшения качеcтва зерна кукурузы”. Кишинев, "Штиинца" 1989, 174 с.   A publicat  

lucrări şti inţifice în editurile din Moldova, Romania,  Rusia,  Ucraina,  Belarusi,  Ungaria,  

SUA, Grecia,  Iugoslavia,  Japonia,  ş.a.  A participat la diferite Congrese şi Conferinţe 

republicane şi internaţionale.  

  

Coautor al hibrizilor şi soiurilor noi omolgate  în Republica Moldova  –  la 8 hibrizi de 

porumb, 2 soiuri de soia şi 2 soiuri de grâu durum de toamnă;  

 

Lucrări metodice   –  47, inclusiv trei  manuale :  
–  Palii A. „Genetica” .  Chişinău, Museum,  1998, 352 p. ,  ISBN 9975-905-19-6.  

- Palii A.,  Comarov Gal ina,  Lozan Angela,  Scorpan V. „Bio tehnologii moderne  în 

fitotehnie şi biosecuritate”, Chişinău, 2004, 230 p. ;  ISBN 9975-78-351.   

- Palii A.,  ”Ameliorarea plantelor”, Chișinău 2014, Editura Foxtrot,  216 p. , ISBN 978 -

9975-120-46-3;  

 

Pregătirea cadrelor-ştiinţifico- didactice: conducător ştiinţific la 10 doctori în ştiinţe,  

inclusiv 3 cetăţeni străini şi consultant şti inţific la 2 doctori habilitaţi.   

 

Membru al societăţilor ştiinţifice (inclusiv cele internaţionale):   

 
1998 - Academician al Academiei Internaţ ionale de Ştiinţe Ecologice şi Securitate Vitală ,  

St.  Petersburg.  

2000 - Academician al Academiei Internaţ ionale în domeniul Învăţământului Agrar,  

Moscova .  

2007 –  Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.  

2012 –  Doctor Honoris Causa al Universității de Științe  Agricole și Medicină Veterinară 

”Ion Ionescu de la Brad” din Iași .  

 

ACTIVITATEA OBŞTEASCĂ ,  în diferite perioade:  

 

Membru al Consil iului Naţional pentru Acreditare şi Atestare;  

Membru al  Consil iului Naţional pentru decernarea Premiului Național ;  



Membru al Consil iului Naţional pentru Soiurile de Plante;  

Membru a  Comisiei Naţionale pentru Securitatea Biologică.  

 Președinte sau Membru al Consi liului Ști ințific -specializat pentru susținerea tezelor de 

doctor,  doctor  habilita t  în științe  ( în domeniul geneticii vegetale și umane ,  ameliorarea 

plantelor) .                                               

 Vice-președinte  al Societății geneticienilor   și amelioratorilor din Moldova.  

 

                                           DISTINCŢII:  

 

Medalia “Meritul Civic”, decembrie 1993.  

Premiul Naţional în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii ,  august  2004 .  

Ordinul „Gloria Muncii ”,  iunie 2005.  

Medalia „Dmitrie Cantemir”,mai 2010.  

Premiul Academiei de  Științe a Moldovei pentru realizări șt iințifice valoroa se ale 

savanților în anul 2014, martie,  2015.  

Medalia „70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare și  55 de ani de la fondarea 

AȘM” , iunie 2016.  

 

Limbi străine  –  rusă –  excelent; franceză şi engleză –  nivel de comunicare.  

 

Data completării:  09.01.2020   


