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Informaţii personale 

 

 
Nume / Prenume 

 
Voloșciuc Leonid 

 
Adresă(e) 

 
str. Pădurii nr.20, Chişinău, Republica Moldova, MD 2002 

 
Telefon(oane) 

 
022-782056, 

 
Mobil: 

 
+373 69 55 3577 

 
Fax(uri) 

 
022-556180 

 
E-mail(uri) 

 
l.volosciuc@gmail.com 

 
Naţionalitate(-tăţi) 

 
Republica Moldova 

 
Data naşterii 

 
02.11.1952 

 
Sex 

 
e-mail 

 
Masculin 
 
l.volosciuc@gmail.com 

 
Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor 

Microbiologie, Virusologie, Protecția plantelor, Ecologie, Agricultură ecologică 

mailto:l.volosciuc@gmail.com


Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
        
  Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 

 
 

Distincții 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
   
 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

01 septembrie 2014 – prezent 
 
Șeful Laboratorului de Fitopatologie și Biotehnologie 
 
Efectuarea cercetărilor științifice în domeniul protecției plantelor, elaborarea și aplicarea metodelor 
alternative celor chimice de protecție a plantelor, preponderent a celor biologce. Elaborarea și 
implementarea mijloacelor și tehnologiilor de protecție a plantelor în condițiile agriculturii 
convenționale și a agriculturii ecologice. Fundamentarea bazelor teoretice a agriculturii ecologice și 
elaborarea sistemelor de protecție a plantelor în sistemele de agricultură convențională și ecologică. 

 

• Diploma de onoare a MECC, 2019 

• Medalia “Nicolae Milescu Spătaru, 2017  

• Medalia jubiliară  “70 de ani ai AȘM”, 2016 

• Laureat al Premiului Național, 2015 

• Titlul onorific “Om emerit al Republicii Moldova“, 2014  

• Medalia “Dmitrie Cantemir”, 2012 

• Medalia jubiliară  “60 de ani ai AȘM”, 2010 

• Distincția AȘM “Meritul Academic”, 2013 

• Laureat al Premiului AȘM, 2009 

• Medalia Dmitrii Verderevschi, 2004 
 
Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, str. Pădurii nr.20, Chişinău, Republica 
Moldova, MD-2002 
 
Efectuarea cercetărilor științifice. Coordonarea activității științifice. 
Efectuarea cercetărilor științifice în domeniul protecției biologice a plantelor  plantelor, elaborarea și 
aplicarea metodelor alternative celor chimice de protecție a plantelor, preponderent a celor biologce. 
Implementarea mijloacelor și tehnologiilor de protecție a plantelor în condițiile agriculturii 
convenționale și a agriculturii ecologice. 

Studiind principalele funcţii ale sistemelor de protecţie integrată a plantelor, autorul pune accentul pe 
sporirea circuitului de organisme utile şi necesitatea diminuării celor dăunătoare. În calitate de principiu 
de bază a fost propusă trecerea de la nimicirea totală a organismelor dăunătoare la metode de dirijare a 
densităţii populaţiilor lor pe baza abordării sistemice a problemei în ansamblu.  Pentru aceasta sunt 
înaintate metodele microbiologice de protecţie a plantelor, printre care un loc aparte revine preparatelor 
baculovirotice.  Pe parcursul mai multor ani a fost cercetată diversitatea biologică, particularităţile, 
relaţiile complexe cu celulele insectelor gazdă, ceea ce a permis evidenţierea mai multor suşe cu 
proprietăţi sporite, care şi constituie fundamentul utilizării lor în calitate de agent activ pentru elaborarea 
preparatelor baculovirale. Aceasta a permis fundamentarea unei noi direcţiei ştiinţifice - biotehnologia 
producerii ş aplcării baculovrusurilor pentru protecţia plantelor. Au fost propuse pârghii de dirijare cu  
fenomenel de patogeneză, care determină elaborarea procedeelor biotehnologice de producere a 
biomasei virotice  şi de elaborare a preparatelor baculovirale. În acest sens au fost aplicate diverse 
metode virusologice, molecular biologice, de producere a biomasei virale “in vivo” şi “in vitro”, diverse 
metode fizico-chimice, precum şi de elaborare a formelor preparative. Inovaţia ştiinţifică a activităţii se 
manifestă prin izolarea şi identificarea a  19 specii de baculovirusuri şi determinarea particularităţilor 
biologice ale lor, ceea ce a permis evidenţierea  suşelor active, în baza cărora au fost elaborate 
insecticide virotice de perspectivă (Virin-CP, Virin-LS, Virin-KS, Virin-ABB-3, Virin-LD, Virin-LS). Drept 
realizare importantă a doctorului habilitat L.Voloşciuc poate fi considerată elaborarea tehnologiilor de 
producere a insecticidelor baculovirotice în combaterea speciilor de noctuide canibale (Virin-HS-2, Virin-
KS), precum şi a insectelor coloniale (Virin-ABB-3, Virin-LD, Virin-LS), care nu pot fi combătute cu alte 
mijloace biologice.       Foarte oportune sunt investigaţiile ce ţin de elaborarea bazelor teoretice de 
constituire a sistemelor de protecţie integrată a plantelor şi propunerea principiilor fundamentale şi 
tehnologiilor de aplicare a preparatelor baculovirotice în combaterea  principalilor dăunători ai culturilor 
agricole şi silvice. Acestea au permis îmbinarea armonioasă a rezultatelor înregistrate în practica 
protecţiei integrate a plantelor, îndeosebi cu scopul obţinerii producţiei ecologice. 

        Au fost propuse de Consiliul Ştiinţific al ICPP (februarie, 2000), susţinute de Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova şi aprobate de Consiliul Ştiinţific Specializat DH 06.92.29 de pe lângă 
Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor 

                                                 
                                            Perioada 
 

 
01 februarie 2013 – 01 septembrie 2014 



                         Funcţia sau postul ocupat 
          
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Secretar Științific al Secției Științe ale Naturii și Exacte al AȘM, Cercetător Științific Principal al 
Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AȘM 
Coordonarea activității instituțiilor din cadrul Secției Științe ale Naturii și Exacte al AȘM privind 
organizarea cercetărilor științifice în cadrul a 9 instituții academice și 3 unversități cu 7 centre de 
cercetare științifică. Prezentarea proiectelor de documente politice şi de acte normative/legislative în 
domeniul științelor naturii și exacte, elaborarea materialelor instructiv-metodologice necesare pentru 
implementarea acestor documente. Asigurarea consultării autorităţilor publice în domeniul 
implementării rezultatelor științifice în domeniul științelor naturii și exacte. 
Efectuarea cercetărilor științifice în domeniul protecției plantelor, îndeosebi cu aplicarea metodelor 
alternative celor chimice de protecție a plantelor.   

Academia de Științe a Moldovei, Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al AȘM.  
Laboratorul de Fitopatologie și Biotehnologie al IGFPP al AȘM, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1, 
Chişinău, Republica Moldova, MD 2001 
Efectuarea cercetărilor științifice. Coordonarea activității științifice. 

Perioada 27 martie 2006 – 31 decembrie 2012  

Funcţia sau postul ocupat    Director al Institutului de Protecție a Plantelor și Agricultură Ecologică al AȘM. 
 Cercetător Științific Principal al Institutului de Protecție a Plantelor și Agricultură Ecologică al AȘM. 

Activităţi şi responsabilităţi principale         A fost fondată o direcţie nouă de cercetare - Biotehnologia producerii şi aplcării baculovrusurilor 
pentru protecţia plantelor, care a deschis noi posibilităţi vizând fundamentarea unor noi mijloace 
alternative de protecţie a plantelor şi permite îmbinarea armonioasă a rezultatelor înregistrate în 
practica protecţiei integrate a plantelor cu cele legate de protecţia mediului înconjurător, îndeosebi cu 
scopul obţinerii şi procesării producţiei ecologice. 
Organizarea, efectuarea cercetărilor științifice și implementarea realizărilor înregistrate în domeniul 
protecției plantelor și agriculturii ecologice.Cunoaşterea legislaţiei în vigoare, instrucţiunilor şi actelor 
normative şi aplicarea lor în practică. Managementul instituțiilor de cercetre-inovare și organizarea 
activității subdiviziunilor științifice și gospodărești în domeniul vizat în condițiile și termenii stabiliţi de 
lege. Respectarea exactă a legislației muncii și a modului de aplicare a legislaţiei în vigoare.  

Numele şi adresa angajatorului Institutului de Protecție a Plantelor și Agricultură Ecologică al AȘM, str. Pădurii nr. 26/1, Chişinău, 
Republica Moldova, MD-2002, 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Conducător al instituției acdemice de cercetare în domenil protecției plantelor și agriculturii 
ecologice. 

Perioada 01 septembrie 1986 – 27 martie 2006  

Funcţia sau postul ocupat Cercetător Știițific Superior, Cercetător Știițific Coordonator,  Cercetător Știițific Principal, Șef de 
laborator, Vice director pentru probleme de știință a Institutului de Protecție Biologică a Plantelor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea cercetărilor științifice în domeniul protecției plantelor, elaborarea și aplicarea metodelor 
alternative celor chimice de protecție a plantelor, preponderent a celor biologce. Implementarea 
mijloacelor și tehnologiilor de protecție a plantelor ân condițiile agriculturii convenționale și a 
agriculturii ecologice.  Pentru prima dată a fost: 

• cercetată diversitatea biologică, particularităţile, relaţiile complexe cu celulele 

insectelor gazdă a diferitor microorganisme entomopatogene şi baculovirusuri, 

ceea ce a permis evidenţierea mai multor suşe cu proprietăţi sporite, care 

constituie fundamentul utilizării lor în calitate de agent activ pentru elaborarea 

preparatelor baculovirale; 

• fundamentată o nouă direcţie ştiinţifică - biotehnologia producerii şi aplcării 

baculovrusurilor pentru protecţia plantelor; 

• propuse pârghii de dirijare cu fenomenel de patogeneză, care determină elaborarea 

procedeelor biotehnologice de producere a biomasei virale şi de elaborare a preparatelor baculovirale; 

• au fost elaborate diverse metode virusologice, de producere a biomasei virale "in vivo" şi "in 

vitro", aplicate metode fîzico-chimice, precum şi de elaborare a formelor preparative; 

• izolate şi identificate 19 specii de baculovirusuri şi determinate particularităţile lor biologice, 

ceea ce a permis evidenţierea suşelor active, în baza cărora au fost elaborate insecticide virotice de 

perspectivă (Virin-CP, Virin-LS, Virin-KS, Virin-ABB-3, Virin-LD, Virin-LS); 

• elaborate tehnologii de producere a insecticidelor baculovirale pentru combaterea speciilor de 

noctuide dăunătoare (Virin-HS-2, Virin-KS), precum şi a insectelor coloniale (Virin-ABB-3, Virin-LD, 

Virin-LS), care nu pot fi combătute cu alte mijloace biologice; 

• fundamentate bazele teoretice de constituire a sistemelor de protecţie integrată a plantelor şi 

propuse principiile fundamentale de elaborare a tehnologiilor de aplicare a preparatelor baculovirale în 

combaterea principalilor dăunători ai culturilor agricole şi silvice. 



Numele şi adresa angajatorului Institutului de Protecție Biologică a Plantelor al AȘM, str. Pădurii nr 26/1, Chişinău, Republica 
Moldova, MD-2002 

Perioada  01 septembrie 1978 – 01 septembrie 1986 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand al AȘM, Lector al Catedrei de Genetică și Microbiologie al AȘM 

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea cercetărilor științifice în domeniul virusurilor și virozelor principalelor culturi agricole și 
elaborarea metodelor de combatere. 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Științe a Moldovei și Unversitatea de Stat din Moldova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Educaţie şi formare 
 

Activități științifice și activitate didactică 

 

Calificarea / diploma obţinută Doctor habilitat în biologie, diplomă nr. 04 din 26 octombrie 2000. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specialitatea – 06.01.11 – Protecția plantelor. 
Biotehnologia producerii şi aplicării preparatelor baculovirale pentru agricultura ecologică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Institutul de Protecție Bilogică a Plantelor al Academiei de Științe din Moldova 
Doctor în științe  biologice,  04 aprilie 1985. 

 
Calificarea / diploma obţinută 

                 Disciplinele principale studiate / 
           competenţe profesionale dobândite 
   Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
                             furnizorului de formare 
                    Calificarea / diploma obţinută 

 
Profesor cercetător în biologie, diploma Seria PC nr.0052  din 13 februarie 2014. 
Specialitatea – 06.01.11 – Protecția plantelor. 
 
Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare  
 
Licența în biologie, diploma cu mențiune nr. Я № 255586 

• Doctor în ştiinţe biologice (Sanct-Peterburg, 1985),  

• Colaborator Ştiinţific Superior (Moscova, 1992),  

• Doctor habilitat în biologie (Chişinău, 2000). 

• Profesor cercetător (Chişinău, 2014). 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specialist în genetică, microbilogie, protecția plantelor, agricultură ecologică. 
Biolog, învățător de biologie și chimie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Stat din Mldova, Facultatea de Biologie și Pedologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Stat din Moldova  

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

 
Limba(i) maternă(e) 

 
Română 

 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Limba engleză, franceză și rusă, 

 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Rusa  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

Engleza  B2 
Utilizator 

independent  
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Franceza 
 

 
B2 

Utilizator 
independent  

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 



Competenţe şi abilităţi sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Granturi obținute 
 

     Activând timp îndelungat în calitate de conducător de nivel mediu și manager al unei instituții și 
executând permanent șarje didactice în mai multe universități mi-am educat mai multe calități, 
competențe și abilități sociale, printre care evidențiez creativitatea, sociabilitatea, perseverenţa, 
flexibilitatea, principialitate, seriozitate, dinamism, responsabilitate, disciplină, abilităţi de adaptare la 
diverse medii de activitate, respect faţă de oameni.  
       Dobîndirea abilităţilor sociale se datorează în special formării de care am beneficiat la facultate 
unde, pe lângă disciplinile de bază, am studiat discipline din domeniul pedagogiei, psihologiei, 
sociologiei și politologiei, precum şi pe parcursul activității pedagogice și manageriale. 
       Abilităţi de comunicare au fost dobândite și ca urmare a participării active la numeroase 
manifestaţii științifice și practice, precum și diverse foruri și traininguri în domeniul protecției plantelor, 
biodiversității, agriculturii ecologice.  

• 2 granturi INTAS, CEE, în calitate de Principal investigator at the project 
(1996-1997 – “Investigation of molecular bases of microorganisms for elaboration of 
biological preparations to plant protection” with Station for Scientific Recearch for 
Invertebrate Pathology (Saint-Cristol-Lez-Ales, France),  

• 1998-1999 – “Elaboration of biological preparations for Environment 
Protection” with Research Institute for Biological Protection (Darmstadt, Germany). 

• 1 grant CRDF, în calitate de Principal investigator at the project (2001-2003) 
“Biological Preparations for Environment Protection in the Sustainable 
Agriculture” with University of California (Davis, USA); 

• 2 granturi CSŞDT, Republica Moldova, în calitate de  Coordonator a proiectului 
(2001-2002 – “Elaborarea preparatelor baculovirotice ecologic inofensive pentru 
protecţia integrată a culturilor silvice şi decorative”, 2003-2004 - „Biotehnologia 
producerii şi aplicării preparatelor biologice  pentru  combaterea Omizii-păroase-
a-dudului (Hyphantria cunea Drury)”; 

• un grant TACIS, CEE, în calitate de expert local a proiectului (2002 – Elaboration 
of the Strategy of improving the Agricultural Research and Development System 
in the Republic of Moldova 2002-2010); 

• un grant GEF-UNDP, în calitate de expert local în agricultură, în Climate Change 
Project (1999-2000); 

• un grant de la Institutul de Protecţie a Plantelor (Bucuresti, Romania), în calitate 
de  Coordonator de proiect “Investigation of the main pest organisms and 
elaboration of the System of Integrated Pest Management (1996-1998); 

• un grant de la Institutul de Cercetări Biologice (Iasi, Romania), în calitate de 
Coordonator de proiect “Investigation of the relationships between pest and 
useful organisms and elaboration of the System of Integrated Plant Protection for 
Sustainable Agriculture (1994-1999). 

• un grant de la Stațiunea de Cercetări Ştiinţifice pentru Legumicultură (Bacau, 
Romania), în calitate de Coordonator de proiect “Investigation of the main pest 
organisms and elaboration of the System of Integrated Plant Protection in the 
vegetables (1997-2001). 

• un grant de la Statiunea de Cercetări Ştiinţifice pentru pomicultură (Bacau, 
Romania), în calitate de Coordonator de proiect “Investigation of the main pest 
organisms and elaboration of the System of Integrated Plant Protection in the 
orchards (1998-2000). 

• 2 grants from CSŞDT Academy of Sciences of Moldova (2002-2005; 2006-2000), 

• un proiect AITT AŞM în domeniul aplicării culturilor siderate şi a mijloacelor 
biologice de protecţie a viţei de vie (2007-2008). 

• un proiect bilateral AŞM-ANCS în domeniul agriculturii ecologice (2010-2012). 

• un proiect bilateral AŞM-ANCS în domeniul agriculturii ecologice (2010-2012). 

• Proiect Instituțional fundamental “Biotehnologia producerii şi aplicării preparatelor 
biologice pentru combaterea organismelor dăunătoare” . CSȘDT nr. 
11.817.04.12F. 2010-2014 

• Proiect Instituțional fundamental „Elaborarea tehnologiilor de producere şi 
aplicare a mijloacelor  ecologic inofensive de protecţie integrată a culturilor 
agricole”.  CSȘDT nr. 15.817.05.06F.  2015-2018. 

• Un proiect STCU privind bazele teoretice de determinare a proprietăților biologice 
a microorganismelor utile și elaborarea în baza lor a preparatelor biologice de 
protecție a plantelor. 2012-2013. 

• Un proiect transfrontalier dintre Ucraina și Republica Moldova privind  asigurarea 
activităților de extensiune în promovarea agriculturii ecologice. 2017-2019. 

 
 



Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abilitarea cu dreptul de conducere a 
doctoranzilor 

  Spirit de echipă şi de iniţiativă, abilităţi de lider şi bun organizator. Experienţă pozitivă dobîndită în 
urma organizării a 3 simpozioane internaționale în domeniul protecției plantelor și agriculturii 
ecologice, precum și multiplelor ateliere de lucru privind Strategia Naţională şi Planul de Acţiuni în 
domeniul Conservării Diversităţii Biologice. Membru al organizaţiilor profesionale: Membrul Societăţii 
Internaţionale de Patologie a Nevertebratelor, Membrul Societăţii Internaţionale de Protecţie 
Biologică, Membrul societăţilor republicane (Microscopie Electronică, a Entomologilor, a 
Geneticienilor şi Amelioratorilor, a Pedagogilor).  
Particip permanent în procesul didactic al Universităţii de Stat din Moldova şi periodic la 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Am pregătit şi 3 cursuri normative şi 4 cursuri speciale 
studenţilor anului 2-3 a universităţilor nominalizate. 
       Am participat cu rapoarte ştiinţifice la 42 congrese şi simpozioane Internationale,  9 unionale şi  
27 conferinţe şi congrese naționale.  

             Sunt membru al colegiilor de redacţie a 6 reviste ştiinţifice (Ştiinţa Agricolă, Mediul Ambiant, 
Cercetări biologice (Bacău), Noosfera,  Studia Universitatis Moldaviae   şi Информационный 
Бюллетень ВПРС/МОББ). 
            Sunt membru a 3 consilii naţionale (Consiliul naţional pentru soiurile plantelor de cultură, 
Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică şi Consiliul interdepartamental pentru omologarea 
mijloacelor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor). 
            Sunt preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat la specialitatea 06.01.11. Protecţia Plantelor şi 
membru a 4 seminare de profil (06.01.11. Protecţia Plantelor şi 03.00.09 Entomologie) Ecologie 
(03.00.14) și Microbiologie (03.00.07) 

 

Abilitat cu dreptul de conducere a doctoranzilor de către CNAA din anul 2006 și reacreditat prin 
Decizia CNAA nr. D1731 din 15.11.2012 

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilităţi de lucru cu aparatură diversificată, elementele de birotică, tehnică  audio, foto și video, 
precum și tehnica electronică de calcul. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

O bună stăpânire a sistemelor operaționale (MS-Dos, Microsoft Windows, Linus, Unix), 
instrumentelor Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Outlook), procesoare grafice (Corel, 
Photo Shop, Paint, ACDS), In design, abilităţi de utilizare a internetului, unele elemente de 
programare (Visual basic, Explorer). 

Publicații științifice 
 

Anexe 

418 publicații științifice, inclusiv 10 monografii și cărți, un manual și un suport de curs 
 
Diploma de doctor habilitat,  Diploma de profesor, Diploma de doctor, Certificat de conferențiar 
cercetător,  Diploma de licenţă. 

 
 

Reciclarea şi activitatea peste  hotarele Republicii Moldova 
• Kiev, Universitatea din Kiev şi Institutul de Microbiologie şi Virusologie (1987, 1 month - “Research and elaboration of microbiological 

preparation for plant protection);  

• Moscow, Universitatea din Moscova “M.V.Lomonosov” şi Institutul de Biotehnologie  (1 month, 1988) – Methods for quality control of 
microbial preparation for plant protection);  

• St.-Petersburg, Institutul de Protecţie a Plantelor (VIZR, 1988, 1 month) – New formulations of microbiological preparation for plant 
protection); 

• Novosibirsk, Institutul de Virusologie (Koliţovo, 1989, 1 month) – Elaboration of new methods for application of microbiological preparation 
for plant protection);   

• Poznan, Institutul de Protecţie a Plantelor din Polonia (1990 - 1 month,  1995 – 1 month) - Microbiological preparation for combating of 
forest pest insects);  

• Saint-Cristol-Lez-Ales, Staţiunea INRA de cercetare a patologiei nevertebtarelor (Franţa, 1997 – 1 month, 1999 – 1,5 month) – New 
morphological methods for identification of microbiological agents for plant protection;  

• Bucureşti, Institutul de Protecţie a Plantelor (România, 1998-1999) – Epizootological character of microbiological agents for plant 
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