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PROFESORUL, DR. HAB. GHEORGHE POSTOLACHE  LA 75 DE ANI
 

dr. hab. Ion Comanici, dr. Ion Roşca, dr. Ştefan Lazu

Recent la Consiliul Știinţific al Grădinii Botanice Naţională 
(Institut) ”Alexandru Ciubotaru” GHEORGHE POSTOLACHE, 
Șeful laboratorului Geobotanică și Silvicultură, profesor cercetător, 
doctor habilitat în știinţe biologice a fost omajiat cu prilegul a 75 ani.  

Gheorghe Postolache s-a născut  la 2 mai 1943 în comuna 
Codreanca (Cobâlca),   judeţul interbelic Orhei, azi raionul Strășeni. 
În anul 1959 a absolvit școala medie din satul natal.  În  anul 1964 
a absolvit facultatea de biologie și  geografie (specialitatea  biologie 
și chimie)  a Institutului Pedagogic din or. Tiraspol.   În anul 1964 a 
lucrat un timp scurt  profesor la școala medie din comuna Cuizăuca(r.
Rezina), a urmat serviciul militar, iar în  februarie anul 1966 a fost  
încadrat ca laborant în laboratorul de floră și geobotanică  la Grădina 
Botanică a Academiei de Știinţe a  Moldovei (AȘM).  În anii 1967-
1970 a urmat doctorantura la Academia de Știinţe a Moldovei unde 
sub conducerea membrului corespondent a AȘM, doctor habilitat, 
profesor Tatiana Geideman a elaborat iar în 1971 a susţinut teza de 
doctor în știinţe biologice. În 1997 a susţinut teza de doctor habilitat 
în știinţe biologice cu tema: „Vegetaţia Republicii Moldova”. După 
terminarea doctoranturii a fost angajat la Grădina Botanică  în 

calitate de colaborator știinţific. A lucrat o perioadă (1979-1981)  director adjunct pe probleme de știinţă  a 
Grădinii Botanice, iar din 1981 până în prezent lucrează șef al laboratorului de geobotanică și silvicultură. Din 
1966 până în prezent Gh.Postolache a activat în domeniul geobotanicii, silviculturii și florei.

A fost conducător a 28 de proiecte științifice, dintre care 7 proecte instituționale, 15 proecte de grant și 6 
proecte editoriale.

În perioada anilor 1967-1974 a cercetat, litiera în circuitul de substanţe și productivitatea biologică,  
probleme din cadrul Programul  Omul și Biosfera. În aceste cercetări a  elaborat  conceptul  litiera  component   
a ecosistemelor forestiere, a emis definiţia, clasificarea și a. a acestui component  a ecosistemelor forestiere, care 
au fost reflectate în monografia „Лесная подстилка в круговороте веществ”,(1976). Această lucrare a fost 
apreciată cu Premiul tinerilor savanţi din Moldova. 

În perioada anilor 1972-1975 Gh.Postolache,  a cercetat regenerarea naturală a stejarului pedunculat, 
mesteacănului și altor specii de arbori din Nordul Moldovei. În rezultatul cercetărilor a  stabilit că stejarul 
pedunculat  edificatorul pădurilor din Nordul Moldovei   nu are capacitatea de a se  regenera natural (prin 
seminţe).  Stejarul  înflorește aproape anual dar  florile  și fructele sunt afectate de vătămători și de  temperaturile 
joase. Mesteacănul în aceste păduri creștea spontan forma multe seminţe însă seminţele nu germinau. 

În anii 1980-1985 dr. Gh.Postolache a cercetat perdelele forestiere de protecţie din Republica Moldova și 
a elaborat sortimentul de specii de arbori și arbuști  pentru crearea perdelelor forestiere  pe câmpurile agricole. 
Folosind  conveierul de înflorire   a plantelor pentru atragerea  insectelor polenizatoare a elaborat Recomandări 
de creare a perdelelor  forestiere şi oazelor biocenotice în livezi(1985).

În anii 1986-1990 Gh.Postolache în cadrul proiecului instituţional  a cercetat vegetaţia  din văile râurilor. 
În rezultatul cercetărilor efectuate a evidenţiat regularităţile de formare și de răspândire a comunităţilor 
vegetale din luncile râurilor. Este cunoscut faptul că în anii 1960-1975 sau efectuat lucrări hidrotehnice de 
adâncire și îndreptare a albiilor râurilor din Moldova. În aceste vremuri au fost desecate  locurile băltoase din 
lunca  Prutului, Nistrului, Răutului și multor  râuri mici. Aceste lucrări sau efectuat fără o careva  argumentare 
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știinţifică, de acea a apărut necesitatea de a evidenţia  impactul acestor lucrări asupra vegetaţiei.  În  rezultatul 
cercetărilor știinţifice  Gh.Postolache a evidenţiat, că prin adâncirea și îndreptarea albiilor râurilor   au loc 
schimbări esenţiale în regimul hidrologic în luncă și în compoziţia și structura comunităţilor vegetale. Noile 
comunităţi vegetale sunt  cu o productivitate și  diversitate mai scăzută decât cele spontane.  Ca rezultat are 
loc procesul de degradare a comunităţilor vegetale.  În baza unor regularităţi  de  răspândire a comunităţilor 
vegetale a elaborat  Recomandări de  împădurire a malurilor  bazinelor acvatice.

În noiembrie 2000 pădurile de la cele mai mari altitudini, în special din Podișul Nistrului au  fost afectată 
de chiciură. În baza proiectului Cercetarea impactului chiciurei  asuăpra  pădurilor în noiembrie 2000  a elaborat 
Recomandări de ameliorare a stării pădurilor afectate de chiură în noiembrie 2000.

În anii  2003-2006 a elaborat proiectul „Elaborarea procedeelor tehnologice de reconstrucție şi creare  a 
perdelelor forestiere  în scopul reducerii influienței  negative a calamităților  naturale  asupra plantelor de cultură în 
stepa Bălți” efectuată în cadrul Programului de Stat „Principii şi procedee  tehnologice  de diminuare a consecinţelor  
naturale (seceta,îngheţuri, etc.) asupra plantelor de cultură(Coordonator al programului acad.S.Toma). În 
rezultatul cercetărilor efectiuate a fost elaborată Carcasa forestieră pentru Stepa Bălţi (raioanele Sângerei, Fălești, 
Râșcani, Drochia). Pentru a avea o situaţie mai bună  a  propus de plantat 23565,6 ha păduri și 4645,7 ha perdele 
forestiere de protecţie, în Stepa Bălţi. S-a elaborat sortimentul de specii de arbori, au fost evidenţiate suprafeţele 
necesare pentru fiecare localitate din acest spaţiu. În prezent recomandările elaborate se implementează în 
Nordul și Sudul Moldovei de către Agenţia de Stat Moldsilva. Rezultatele acestor cercetări  au fost reflectate în 
monografia Diminuarea impactului factorilor pedoclimatici extremali asupra plantelor de cultură (2008).

La sfârșitul secolului trecut  se simţea necesitatea  unei sinteze despre vegetaţia Republicii Moldova. 
Pe parcursul anilor 1975-1995 Gh.Postolache a organizat expediţii  în toată Republica Moldova care au dat 
posibilitate de a efectua un  mare număr de relevee a comunităţilor vegetale și de a culege  un mare volum de 
informaţie despre vegetaţia Moldovei.  În timpul acestor expediţii a  cercetat vegetaţia forestieră, de stepă, de 
luncă, vegetaţia acvatică și palustră. În baza acestei informaţii a evidenţiat  legităţile de formare și răspândire  
a asociaţiilor vegetale care au fost oglindite în monografia Vegetaţia Republicii Moldova(1995).  În baza  
informaţiei colectate și legităţilor evidenţiate a elaborat: clasificarea  vegetaţiei stepelor și luncilor Republicii 
Moldova (1995).  A  sistematizat, unificat și generalizat materialul  colectat de autorii precedenţi  și datele  
personale  despre asociaţiile vegetale din Moldova și a elaborat Prodromul Vegetaţiei Moldovei (1995). În 
baza materialului  colectat  Gh.Postolache a elaborat câteva hărţi: Harta vegetaţiei Republicii Moldova (1995, 
2001,2002,Scara 1:1500000); Regionarea geobotanică a Republicii Moldova (1994, 1995, 2002,Scara 1:4000000); 
Harta. Plante rare. (1999, 2002 Scara1:1500000); Harta. Plante medicinale(2002); Regionarea perdelelor 
forestiere din Republica Moldova(1995)  Primele 4 hărţi au fost incluse în Atlasul Republicii Moldova(2002). 

În anii 1995-2005 Gh.Postolache a fost Coordonator Naţional în Programul European EUFORGEN, 
iar din 2002 participant în Programul European PLANTA EUROPA. Fiind coordonator naţional în aceste 
programe Gh.Postolache a favorizat  stagierea unor tineri cercetători și participarea la conferinţe și simpozioane 
internaţionale.  

În anul 1997 Gh.Postolache a iniţiat proiectul: „Cercetarea resurselor genetice forestiere in pădurile de 
foioase din Sud-Estul Europei”, care s-a îndeplinit pe parcursul anilor 1998-2001 împreună cu  savanți  din 
instituţiile de cercetări știinţifice din Bulgaria, România, Italia, Luxemburg și R. Moldova(proiect finansat 
de Guvernul Luxemburg). În cadrul acestui proiect au fost elaborate 2 monografii, au fost elaborate Harta 
răspândirii fagului (Fagus sylvatica) în Sud-Estul Europei; Harta răspândirii gorunului (Quercus petraea) în Sud-
Estul Europei; Harta răspândirii stejarului pedunculat (Quercus robur) în Sud-Estul Europei. 

În perioada 2009 – 2012, a elaborat împreună cu alți specialiști proiectul „Fortificarea capacităților 
instituționale şi a reprezentativității sistemului de arii protejate din Moldova”, finanțat de Fondul Global de Mediu 
(UNDP/GEF), care a contribuit la revalidarea sistemului național de arii naturale protejate din Moldova. În 
anii 2014-2018, Prof. Dr.hab. Gheorghe Postolache este coordonator al proiectului editorial “Editarea cărţilor 
“Ariile Naturale Protejate din Moldova”- 4 volume. Până în present au fost editate  volumele 1,2 și 4. Volumul 
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3 este prezentat la editură Ştiinţa. 
În perioada anilor 1972-2018 pentru conservarea ex situ a celor mai reprezentative specii de plante 

vasculare și ecosisteme împreună cu alți colegi, a elaborat Expoziția „Vegetația Moldovei” din Grădina Botanică 
Naţională „Alexandru Ciubotaru”, care include 12 microexpoziţii forestiere, o micorexpoziţie cu vegetaţie 
de stepă și una cu vegetaţie de luncă. A fost mobilizat genofondul a peste 500 specii de plante autohtone. Se 
realizează conservarea ex situ a  50 specii de plante vasculare rare. Rezultatele acestor lucrări au fost  reflectate 
în monografia Expoziția „Vegetația Moldovei” din Grădina Botanică AȘM(2010).

Gh.Postolache  a elaborat câteva   m e t o d e  n o i  d e  c e r c e t a r e: Metoda de creare a perdelelor 
forestiere în livezi (1984, 1985, 1987); Metoda de amplasare a reţelei de suprafeţe permanente în rezervaţii 
forestiere (1994); Metoda cercetării diversităţii floristice și fitocenotice în ariile protejate forestiere(2001). 
Metoda de cercetare a arboretelor(2008).

A elaborat r e c o m a n d ă r i: Noi arii protejate de către Stat (1987,1998); Recomandări de creare a 
perdelelor forestiere (1987, 1995) (Coautor); Recomandări de creare a plantaţiilor forestiere în zona bazinelor 
acvatice(1987); Recomandări și îndrumări privind combaterea secetei(1995) (Coautor); Recomandări de 
conservare a resurselor genetice forestiere de gorun (Quercus petraea)(2000); Recomandări de efectuare a 
lucrărilor silvotehnice în pădurile afectate de polei în noiembrie 2000 (2001); Recomandări privind ameliorarea 
stării  arborilor seculari din Moldova (2014).  

În baza cercetărilor științifice a publicat peste 400 de lucrări științifice în diverse reviste, enciclopedii, 
culegeri, din ţară și străinătate dintre care a elaborat 5 monografii de un singur autor („Лесная подстилка 
в круговороте веществ”(1976), “Vegetația Republicii Moldova”, (1995); “Expozițua Vegetația Moldovei din 
Grădina Botanică AŞM”(2010),“Ariile naturale protejate din Moldova. vol. 2, Arborii seculari” (2015), “Rezervația 
“Pădurea Domnescă”(2017),  este coautor la 15 monografii. Profesorul Gh.Postolache este unul din autorii 
“Cartea Roşie a Republicii Moldova” (2015) ediţia 3.

Gh.Postolache a participat cu rapoarte la conferinţe și simpozioane știinţifice în ţară și peste hotare 
(Austria, Belarusi, Bulgaria, Cehia, Elveţia, Estonia, Franţa, Germania, Norvegia, Portugalia, România, Rusia, 
Suedia, Ucraina, Ungaria și a.). A fost membru comisiei de experţi din cadrul  Comisiei Superioare de Atestare  
din Republica Moldova, Presedinte al Seminarului de profil „Botanica” si  a câtorva  Consiliulii Specializate de 
susţinere a tezelor de doctor habilitat în biologie (specialitatea 05 Botanica), Membrul Consiliului Știinţific a 
Grădinii Botanice, Membru Consiliului Tehnic al Agenţiei de Stat pentru Silvicultură” Moldsilva”. Gh.Postolache 
a participat la elaborarea  Primului Raport Naţional, Strategiei Naţionale și Planul de Acţiuni în Domeniul 
Conservării Diversităţii Biologice în Republica Moldova. A participat la elaborarea Strategiei Dezvoltării 
Durabile a Fondului Forestier Naţional. 

Prof. Dr.hab. Gheorghe Postolache a îndrumat 7 discipoli pentru susținerea tezelor de doctor în biologie 
și  un doctor habilitat în biologie,a fost conducător a multor lucrări de licenţă. 

Gh.Postolache  a activat  în calitate de profesor  la Universitatea Agricolă și Universitatea de Stat(prin 
cumul). Prof. Dr.hab. Gheorghe Postolache este laureat al “Premiului tinerilor savanți în domeniul ştiinței 
şi tehnicii”, iar pentru merite  în dezvoltarea științei, i s-a conferit Titlul onorific de “Om emerit” și Medalia 
“Dimitrie Cantemir”.

Cu ocazia jubileului de 75 de ani din ziua naşterii şi 52 ani de activitate ştiinţifică, a domnului Gheorghe 
Postolache,  îi exprimăm felicitări, îi dorim urări de sănătate şi noi realizări în domeniul de cercetare. La mulţi 
ani Domnul Profesor!


