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Pavel Pulbere
conferenţiar universitar
doctor în științe biologice
(1935-1997)
Pavel Pulbere s-a născut la 2 august
1935 în satul Gaşpar, raionul Edineţ, într-o
familie de țărani. După absolvirea şcolii
medii din Parcova, în 1953-1954 îşi face
studiile la Facultatea de Biologie și chimie a
Institutului Pedagogic din oraşul Bălți. În
anii 1954-1957 continuă studiile în același
domeniu la Institutul Pedagogic din
Tiraspol, la absolvirea cu mențiune a căruia
obține calificarea de profesor școlar de
biologie și chimie. Conform repartizării în
1957 își începe activitatea pedagogică la școala medie din orașul Telenești. În august
1958 este ales în funcția de secretar al comitetului raional al Komsomolului din
Telenești, pe care o îndeplinește pe parcursul unui an. În 1959 se transferă cu serviciul
la Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol în calitate de asistent la catedra de
Zoologie. În 1962 este ales în postul de lector superior al aceleeași catedre. Paralel
Pavel Pulbere este numit prodecan al facultății de Științe Naturale și Geografice,
funcție pe care a deținut-o până în luna octombrie 1964.
La 1 septembrie 1966 începe studiile postuniversitare, preconizate pentru 2 ani,
în cadrul Institutul de Medicină pentru perfecționarea medicilor din orașul Leningrad.
În anul 1960 a publicat prima lucrare științifică, dedicată studierii influenței
colinesterazei asupra aterosclerozei experimentale.
Din anul 1962 începe o serie strălucită de investigații experimentale cu privire
la influența sistemului nervos central asupra metabolismului holesterinic, în urma
cărora a elaborat o metodă nouă de modelare a aterosclerozei experimentale și a
evidențiat rolul unor substanțe biologic active de provenință naturală în reglarea
metabolismului holesterinic. Rezultatele acestei investigații i-au permis să susțină în
1967 teza de doctor ,,Influența stării funcționale a SNC asupra metabolismului
holesterinic și aterosclerozei experimentale” în unul din cele mai prestigioase centre
științifice din fosta URSS (Sankt-Petersburg).
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În 1968 a fost numit în postul de conferențiar universitar interimar la catedra
Fiziologia Omului și Animalelor, iar în 1971 Comisia Superioară de Atestare îi
conferă titlul științifico-didactic de conferențiar universitar.
Începând cu 1962 Pavel Pulbere deține un șir de posturi de conducere în cadrul
Institutului: 1969-1978 - decan al facultății, 1977-1992 - șef al catedrei Fiziologia
Omului și Animalelor, iar paralel, între 1981-1983 – Prorector pentru Activitatea
Științifică și între 1983-1988 – Prorector pentru Activitatea Didactică.
În 1988 revine la catedră, unde activează ca șef până în iulie 1992. Odată cu
evacuarea Universității în 1992, se refugiază la Chișinău și este numit în funcția de
decan al facultății de Biologie și Chimie, funcție pe care o deține până în 1996, când
începe agravarea stării de sănătate.
Pe parcursul a mai mulți ani, Pavel Pulbere a fost membru şi preşedinte al
Comitetului Olimpic Republican școlar la biologie, a condus Comisia de atribuire a
gradelor didactice învățătorilor de biologie din republică. În 1970 a fost decorat cu
insigna „Eminent al învățământului public”, iar în 1981 a obținut distincția „Pentru
succese eminente în activitate”.
Pe parcursul activității profesionale prodogioase a publicat în jurul a 60 de
lucrări științifice și didactice consacrate problemei excitabilității sporite a SNC asupra
dezvoltării aterosclerozei experimentale la animale. Fiind unul din cei mai
experimentați și după vocație didactician, o bună parte din lucrările sale sunt
consacrate metodelor de predare a biologiei în școala superioară și medie.
Pavel Pulbere a fost de nenumărate ori menționat, pe parcursul activității
didactice și științifice, cu diferite diplome onorifice din partea Ministerului
Învățământului. În cei peste 40 de ani de activitate pedagogică în Universitatea de Stat
din Tiraspol, a contribuit la formarea a peste 20 mii de specialiști în domeniul
biologiei, chimiei, geografiei și pedagogiei.
Amintirea distinsului pedagog și om de știință a fost înveșnicită odată cu
înființarea la facultatea de Biologie și Chimie a laboratorului ce poartă numele lui
Pavel Pulbere.
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