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ANIVERSĂRI

SOMITATE ÎN POMICULTURA MOLDAVĂ INTENSIVĂ 
(m. c. Vasile BABUC la 85 de ani de la naştere)

Repere biografice: Doctor în agricultură, 
specialitatea Pomicultură (1967), conferenţiar 
universitar (1969), doctor habilitat (1977), pro-
fesor universitar (1980), membru corespondent 
al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialitatea 
Fiziologia plantelor pomicole (1984), academician 
al Academiei In ternaţionale de Învățământ Agrar 
din Moscova, Rusia (2000).

La 13 februarie 2018 membru corespondent Vasile Babuc a împlinit vârsta de 85 
de ani de la naștere. S-a născut în oraşul Chişinău, sub urbia Buiucani, într-o familie 
de agricultori. A absolvit şcoala medie nr. 4 din Chişinău (1952), Şcoala Militară 
de Aviatori din Lugansk (1956) și Facultatea de Hor ticultura a Institutului Agricol  
M.V. Frunze din Chişinău (1961).

Activează la Catedra de Pomicultură a Universităţii Agrare de Stat din Moldova în 
calitate de asistent (1961-1967), lector superior (1967-1969), conferenţiar universitar 
(1969-1980), şef de catedră (1982-2008), profesor universitar (1980-2014). 

Concomitent cu activitatea didactică a deținut funcţiile de director adjunct al  
In stitutului de Cercetări pentru Pomicultură (1979-1982) și consultant ştiinţific al 
acestui institut (până în 2000), precum și prorector pentru lucrul ştiinţific în Institutul 
Agricol M. V. Frunze din Chişinău (1983-1988).

Din primii ani de activitate şti inţifică se situează printre cei mai valoroşi cercetători 
în pomicultura Mol dovei, care prin ample cercetări şti inţifice a elaborat elementele de 
bază ale tehnologiilor pomiculturii intensive în Republica Moldova. În aspect aplicativ 
au fost elaborate tehnologii avansate de producere a materialului săditor, înfiinţare şi 
exploatare a livezilor intensive, editate în recomandări agrotehnice pentru agricultori 
şi implemen tate prin asistenţă de instruire, consultanţă şi extensiune în majoritatea 
unităţilor pomicole de performanță din republică. 

Pentru prima dată în Republica Moldova, în anul 1967 a elaborat programul de 
stu dii, cadrul metodic şi baza de instruire practică pentru cursul Pomicultura intensivă, 
care ulterior a devenit baza disciplinei Pomicultura pentru învățământul universitar şi 
recicla rea specialiştilor din Republica Moldova.

În calitate de preşedinte al Comisiei metodico-didactice a Universităţii Agrare de 
Stat din Moldova (1994-2005) contribuie substanţial la reformarea învăţământului uni-
versitar agrar, conform standardelor europene. Este coautor în aspect metodologic al  
ghi dului Proiectarea curriculum-ului învăţământului agrar din Republica Moldova 
(2001), al standardelor profesionale şi curriculum-ului pentru 12 specialităţi ale 
învăţământului agrar din Republica Moldova (2002).

Din anul 1981 este coordonator şi conducător ştiinţific al Programului republican 
de cercetare şi dezvoltare tehnologică în pomicultură. Participă activ la elaborarea şi 
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re alizarea programelor de cercetare-dezvoltare, orientate spre argumentarea teoretică 
şi aplicativă a sistemelor noi de cultură intensivă şi superintensivă a mărului, axate pe 
pro gramarea cantităţii, calităţii, competitivităţii superioare a producţiei.

Membru corespondent Vasile Babuc este fondatorul direcției noi de cercetare 
și inovare – fito-ingineria pomicolă și al şcolii ştiinţifice în domeniul pomiculturii 
intensive din Republica Moldova. Prin experienţele polifactoriale multianuale în 
plantaţii intensive şi superintensive de măr şi de alte specii pomicole, a studiat 
împreună cu discipolii săi evoluţia şi bilanţul activității fotosintetice, nutriţia minerală, 
regimul hidric şi alţi factori ai formării producţiei vegetale, asigurarea securității 
alimentare și siguranței alimentelor, eficienţa economică şi energetică, atenuarea  
impactului antropic. 

Ca rezultat, au fost elaborate bazele fiziologice şi tehnologice ale pomiculturii 
intensive în Republica Moldova, tehnologii avansate de producere a materialului săditor, 
de înfiinţare și exploatare a livezilor cu potenţial de producere mare. A contribuit, în 
calitate de conducător ştiinţific sau consultant, la elaborarea elementelor tehnologice şi 
tehnologiilor de cultivare a părului, gutuiului, vişinului, cireşului, caisului, prunului, 
piersicului, căpşunului, coacăzului negru. Priorităţile cercetărilor constau în utilizarea 
aso ciaţiilor soi-portaltoi de performanţă, sporirea valorificării spațiului fotosintetic şi al 
celui din sol de la 40-50% până la 75-80% prin modernizarea arhitectonicii plantaţiei, 
elaborarea şi aplicarea tehnologiilor avansate economisitoare de investiţii, resurse 
energetice şi materiale costisitoare, programarea cantităţii, calităţii și competitivităţii 
producţiei de mere în sistemul superintensiv de cultivare a pomilor de măr. 

Consultant științific permanent în cele mai avansate întreprinderi pomicole „Pameati 
Ilicea” raionul Slobozia (1970-1988) și „Codru-ST” raionul Strășeni (2000-2014), care 
a obținut certificatul european de calitate superioară de producție pomicolă “GlobalGap” 
(2006) și a devenit unul din centrele de consultanță și extensiune a biotehnologiilor 
scientointensive în domeniul pomiculturii. 

În ultimii ani membru corespondent Vasile Babuc a colaborat cu Agenția Statelor 
Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul programului 
Millennium Challenge Corporation (MCC) la Proiectul Competitivitatea Agricolă și 
Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED), finanțat de Guvernul SUA, fapt ce i-a permis 
editarea unor recomandări și ghiduri practice ilustrate, bine îngrijite și utile pentru 
pomicultorii din țara noastră.

Este autor şi coautor a peste 300 publicaţii ştiinţifice şi didactice în domeniul 
pomiculturii, inclusiv: 7 monografii și 3 manuale, printre care Физиологические и 
технологические основы интенсификации культуры яблони (1985); Плодоводство 
(manual,1991); Bilanţul elementelor nutritive şi principiile fertilizării în plantaţiile 
intensive de măr (1994); Producerea materialului săditor pomicol (2002), Pomicultura 
(2012), Производство яблок (2013), Producerea materialului săditor de măr (2013) 
ş.a. Deţine 9 brevete de invenţie.

Este conducătorul ştiinţific a 28 de doctori și 7 doctori habilitați în științe agricole. 
Şi-a adus aportul personal la pregătirea a peste 2000 de specialişti în horticultură cu 
studii universitare.

A participat la numeroase conferinţe şi simpozioa ne republicane şi internaţionale 
(Praga, Budapesta, Varşovia, Mos cova, Bucureşti, Kiev, Iaşi etc.). A ţinut prelegeri la 
facultăţile de hor ticultură ale instituţiilor de învăţământ superior din Rusia, Ucraina, 
România, Bulgaria.
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Este membru al Academiei Internaţionale de în văţământ Agrar din Moscova, Rusia 
(2000), preşedinte al colegiului de redacţie al enciclopediei Садоводство (1990). 
Doctor Honoris Causa al Uni versităţii Agrare de Stat din Moldova (2003), laureat al 
Premiului Național, tehnologii agricole (2012).

Pentru aportul substanţial la dezvoltarea ştiinţei pomicole şi învăţământului uni-
versitar agrar a fost distins cu titlul onorific Om Emerit (2000), medalia Meritul Civic 
(1993), ordinul Gloria Muncii (1995), Ordinul de Onoare (2008), medalia Academiei 
de Științe a Moldovei Dimitrie Cantemir (2003), medalia 100 ani de la nașterea lui Gh. 
Rudi (2007), medalia 75 ani ai UASM (2008), medalia jubiliară 70 de ani a Academiei 
de Științe a Moldovei (2016) și a medaliei Nicolae Milescu Spătarul (2018). 

Ajuns cu bine și cu rezultate notorii la această vârstă onorabilă de 85 de ani, 
membrul corespondent, profesorul universitar, laureatul Premiului Național Vasile 
Babuc, s-a înscris perfect și binemeritat în Lista personalităților marcante longevive 
din Republica Moldova. Cu ocazia zilei de naștere îi exprimăm domnului membru 
corespondent Vasile Babuc, recunoştinţa și înalta apreciere pentru aportul incontestabil 
în dezvoltarea pomiculturii, învăţământului agrar superior şi în pregătirea cadrelor de 
înaltă calificare şi-i dorim multă sănătate, ani de viață lungă în pace și prosperitate, 
alături de soție, copii, nepoți dragi și iubiți. 

Teodor Furdui  academician 
Georghe Cimpoieş   academician
Gheorghe Tudorache doctor
Alexandru Chirilov   doctor
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