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ANIVERSĂRI
ION MARCOV – PEDOLOG EXPERIMENTAT
ŞI CERCETĂTOR NEOBOSIT
LA 70 DE ANI

La 20 octombrie 2011 se împlinesc 70 de ani de la naştere şi 41 de activitate a
cercetătorului ştiinţic superior al Institutului de Ecologie şi Geograe al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei, doctorului în ştiinţe, pedologului Ion Marcov.
Ion Marcov, după absolvirea Facultăţii de biologie şi pedologie a Universităţii
de Stat din Chişinău, în anul 1970, îşi începe activitatea în Institutul de Proiectări în
domeniul Organizării Teritoriului, unde, în calitate de inginer-pedolog, cercetează
solurile republicii în scopul determinării pretabilităţii lor pentru plantaţiile de vii şi
livezi. În anul1972 este invitat pentru a activa în Institutul de Cercetări şi Proiectări
Tehnologice pentru Pedologie, Agrochimie şi Ameliorarea Solurilor „N. Dimo” în
calitate de cercetător ştiinţic în Secţia de ecologie a pomiculturii, condusă, la acel
moment, de doctorul în ştiinţe geograce Andrei Ursu.
Graţie atitudinii sîrguincioase dl Ion Marcov a parcurs treptele de la funcţia de
cercetător ştiinţic inferior până la cea de cercetător ştiinţic superior. În rezultatul
cercetărilor, observărilor şi generalizărilor efectuate dl Ion Marcov a scris şi publicat
peste 80 de lucrări ştiinţice.
În anul 1989 susţine teza de doctor în ştiinţe agricole cu tema: „Condiţiile ecologice
de creştere a merilor pe solurile salinizate şi sloneţizate ale Sud-Vestului URSS (pe
exemplul Moldovei)”.
În cei peste 40 de ani de activitate ştiinţică în Institutul de Cercetări pentru
Pedologie şi Agrochimie „Nicolae Dimo”, Institutul de Ecologie şi Ggograe al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei preocuările de bază ale cercetătorului Ion Marcov
au fost solurile Republicii Moldova, accentuând un interes deosebit faţă de problema
pretabilităţii solurilor, inclusiv celor modicate tehnogenetic, pentru extinderea
culturilor viti-pomicule.
Experienţa acumulată,nivelul înalt de cunoştinţe i-au permis dlui Ion Marcov să
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participe, în calitate de coautor, la elaborarea Instrucţiunii de evaluare agroecologică
a solurilor pentru culturile pomicule şi Recomandărilor pentru folosirea şi ameliorarea
solurilor în mod tehnogen.
Cercetătorul Ion Marcov a participat activ la perfecţionarea tehnologiei de
preparare a mostrelor de soluri şi montare a lor în monolite naturale, în scopul utilizării
şi demonstrării lor în expoziţii, a participat la alcătuirea Atlasului solurilor Republicii
Moldova.
La cei 70 de ani de la naştere îi dorim colegului nostru, pedologului experimentat
şi cercetătorului neobosit dlui doctor în ştiinţe Ion Marcov multă sănătate, fericire,
noi succese şi mari realizări în domeniul geograei şi evoluţiei solurilor, utilizării lor
raţionale în condiţiile contemporane.
La mulţi ani domnule Ion Marcov !!!
Andrei Ursu, academician
Pantelei Vladimir, doctor în ştiinţe agricole, conferenţiar cercetător
Aureliu Overcenco, doctor în geograe, şef laborator
Stela Curcubăt, cercetător ştiinţic
Vera Crupenicov, cercetător ştiinţic
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