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Mihail Rapcea s-a născut la 3 octombrie 1954. În 
anul 1974 a absolvit cu mențiune Tehnicumul Agricol din 
or. Camenca, iar în 1979 – Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova.

În anul 1987 susţine cu succes teza de doctor în ştiinţe 
agricole cu tema „Productivitatea viței-de-vie și calitatea 
soiului de struguri Sauvignon în funcție de condițiile de 
cultivare, sarcina la butuc și lungimea de tăiere a coar-
delor”, iar în anul 2002 susține teza de doctor habilitat în 
științe agricole cu tema „Suportul științifi c al aprecierii am-
peloecologice și valorifi cării centrelor vitivinicole ale Repu-
blicii Moldova”.

Economia mondială, societatea în general, traversea-
ză o perioadă foarte difi cilă, marcată de modifi cări esenţi-
ale atât sub aspect economic, cât şi politic. 

Transformările care au avut loc după 1990 şi-au lăsat 
amprenta  în dezvoltarea, diversifi carea şi specializarea 
producţiei de  mărfuri.

Totodată, s-au produs mari realizări în domeniul teh-
nicii şi ştiinţei, însoţite de aplicarea rapidă a lor în viaţa 
economică. 

Această situaţie a impulsionat producerea unor echi-
pamente, utilaje  modernizate, conform cerinţelor actuale, 
implementarea cărora în procesul de producţie contribuie  
la sporirea efi cienţei acestuia din urmă, ceea ce condiţio-
nează şi creşterea capacităţii concurenţiale a producției 
obținute. 

În acest context, activitatea de cercetare ştiinţifi că şi 
inovaţională în cadrul Institutului Ştiinţifi co-Practic de Hor-
ticultură şi Tehnologii Alimentare este diriguită cu succes 
de către domnul Mihail Rapcea în conformitate cu direcţi-
ile prioritare și Strategia  de dezvoltare a viticulturii până 
în anul 2020.

Mihail  RAPCEA 
la 65 de ani
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Domnul Rapcea a contribuit esențial la dezvoltarea vi-
ticulturii, reînnoirea plantațiilor vechi, implementarea unui 
sortiment nou, obținerea unei producții de calitate superi-
oară  conform standardelor mondiale.

Doctorul habilitat Mihail Rapcea, profesor cercetător, 
viticultor renumit, este unul dintre savanţii recunoscuţi în 
Republica Moldova şi peste hotarele ei prin activitatea sa 
în domeniul vitivinicol şi al horticulturii, academician de 
onoare al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Ghe-
orghe Ionescu-Șișești”, România, vicedirector general al 
Institutului Științifi co-Practic de Horticultură și Tehnologii 
Alimentare.

Sunt bine cunoscute lucrările sale referitor la aprecie-
rea științifi că, bazată pe studierea potențialului ecologic al 
fi ecărui teritoriu (microraion, centru vitivinicol și alte are-
ale); metodele de utilizare efectivă a resurselor naturale, 
păstrând totodată echilibrul ecologic și puritatea mediului 
ambiant; argumentarea științifi că a proceselor de adap-
tare fi ziologo-biochimice care au loc în plante în diverse 
condiții ecologice; interpretarea și aprecierea diferitor mo-
dele de creștere programată (orientată) a recoltei; utiliza-
rea factorilor tehnogeni, care accelerează procesele de 
adaptare și utilizarea produselor secundare provenite din 
viticultură și vinifi cație. Acestea  sunt sursele bibliografi ce 
pentru studenți, masteranzi, doctoranzi și specialiștii din 
domeniu.

Domnul Mihail Rapcea a efectuat pentru prima dată 
experiențe polifactoriale de lungă durată la vița-de-vie, 
a elaborat sistemul științifi c argumentat de apreciere 
ampeloecologică și valorifi care a resurselor vitivinico-
le din R. Moldova,  a determinat potențialul recoltei în 
funcție de condițiile de creștere și a analizat acțiunea 
ecologo-economică a terenurilor în raport cu direcțiile 
de utilizare. 

Domnia Sa a stabilit parametrii ecologici orografi ci și 
climatici de formare a recoltei și calității ei pentru produce-
rea vinurilor cu denumire de origine controlată (VDOC), la 
fel a efectuat un studiu amplu al condițiilor pedoclimatice 
din microraioanele centrului vitivinicol „Cricova” și a ela-

borat perspectiva dezvoltării viticulturii în cadrul Asociației 
„Cricova” pe perioada de până în anul 2020.

Direcţiile ştiinţifi ce create și promovate de dl Rapcea 
sunt în permanentă dezvoltare şi perfecţionare.

Actualmente, sub conducerea dlui  doctor habilitat Mi-
hail Rapcea se argumentează ştiinţifi c şi se elaborează 
noi tehnologii de:

 creare a soiurilor şi clonelor viticole net superioare 
celor existente;

 obţinerea şi multiplicarea materialului viticol devirozat 
al soiurilor şi clonelor autohtone şi de selecţie mondială;

 colecţionarea, studierea  şi menţinerea genofondului 
viticol; 

 elaborarea tehnologiilor avansate de procesare a 
materiei prime şi de obţinere a noi tipuri de produse vitivi-
nicole sanogene;

 studiul de management şi marketing al competitivită-
ţii produselor vitivinicole pe pieţele internaţionale.

Pentru merite deosebite,  domnul profesor Mihail 
Rapcea este distins cu titlul „Omul Anului” (Republica Mol-
dova), iar  Institutul Biografi c American i-a conferit titlul 
onorifi c „Omul Anului 2002” și medalia „American Medal 
Honor”. 

Laureat al Premiului Național al R. Moldova în dome-
niul ştiinţei şi tehnicii, începând cu anul 2003, este cunos-
cut în calitate de academician al Academiei Viei și Vinului 
(Moscova).

La Salonul de invenții Bruxelles (1999, 2000) a fost 
menționat cu medalii de argint și bronz. 

În urma cercetărilor şi sistematizării experienţelor 
avansate, dl Mihail Rapcea a publicat peste 220 de lu-
crări științifi ce, inclusiv 2 monografi i, 2 manuale și este 
deținătorul a 3 brevete de invenție.

Activitatea științifi co-didactică a dlui academician Mi-
hail Rapcea se caracterizează printr-un nivel tehnico-ştiin-
ţifi c înalt, iar importanţa practică a elaborărilor efectuate, 
implementate în ramura vitivinicolă, rezidă în aportul con-
siderabil al Domniei Sale la dezvoltarea ştiinţei moderne şi 
la pregătirea cadrelor de înaltă califi care.

  Constantin DADU, 
director general al Institutului Științifi co-Practic 

de  Horticultură și Tehnologii Alimentare, doctor habilitat, profesor cercetător      
Eugenia SOLDATENCO,  

secretar științifi c, doctor habilitat în tehnică
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