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ANIVERSĂRI

DISTINCT SAVANT ŞI ORGANIZATOR AL ŞTIINŢEI AGRARE

Se împlinesc 70 de ani din ziua naşterii şi peste 45 ani de activitate prodigioasă 
ştiinţifică şi organizatorică a eminentului savant Vasile Micu. S-a născut la 18 octombrie 
1938 în s. Olişcani, raionul Şoldăneşti într-o familie de ţărani. Studiile primare şi medii 
incomplete le-a urmat la şcoala de 7 ani din satul natal, apoi la Şcoala Agricolă din 
Cucuruzeni (1952-1956), actualmente Colegiul Agronomic din Ţaul.. Această instituţie 
a avut un rol deosebit pentru agricultura tării şi în destinul unor mari personalităţi cum ar 
fi academicienii: A. Ciubotaru, M. Lupaşcu, S. Toma, I. Untilă, membrii corespondenţi: 
A. Palii, P. Patron, V. Siminel şi alţii. Absolveşte cu menţiune şcoala nominalizată şi 
în toamna anului 1956 este admis la facultatea de agronomie a Institutului Agricol din 
Chişinău (în prezent Universitatea Agrară de Stat din Moldova).

În 1961 obţine calificarea de specialist cu studii superioare şi diplomă cu menţiune, 
fiind angajat în funcţia de agronom-şef al Gospodăriei didactice “Chetrosu”. După doi 
ani de agricultură practică în teren, în toamna anului 1962, este admis ca doctorand la 
Secţia de Genetică a Plantelor din cadrul AŞM, avându-l drept conducător ştiinţific pe 
academicianul Anatol Kovarskii. În 1967 susţine teza de doctor în ştiinţe agricole cu 
tema: “Изучение коллекции сортов и линий кремнистой кукурузы для синтеза на 
их основе гибридов в условиях Молдавии”. După doctorantură activează în funcţia 
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de colaborator ştiinţific inferior (1965-1969) şi superior (1969-1974) al Secţiei de 
Genetică a Plantelor.

În anul 1974, la formarea Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi 
Sorg al AŞP “Hibrid”, este transferat ca şef al laboratorului de genetică. În această 
perioadă vede lumina tiparului prima sa monografie “Mutaţiile spontane la porumb” 
(1974). Continuă cercetările ştiinţifice în domeniul geneticii porumbului şi susţine cu 
succes teza de doctor habilitat în ştiinţe biologice, la specialitatea genetica, cu tema: 
“Генетическое изучение спонтанных мутаций кукурузы с целью повышения 
эффективности селекции” (Haricov, 1979). Investigaţiile multianuale sunt sintetizate 
în a doua monografie “Cercetări de genetică la porumb” editată în a. 1981. Această 
unică lucrare în spaţiul fostei URSS conţine descrierea şi clasificarea a circa 450 gene, 
combinaţii de gene şi peste 1900 mutaţii spontane, inclusiv formele noi necunoscute în 
literatura de specialitate: porumbul fără panicul, mutantele cu două panicule şi stigmate 
defective. Prioritatea mutaţiilor spontane, remarcate de Vasile Micu, a fost recunoscută 
de Societatea Geneticienilor din SUA, fiind incluse în publicaţiile editate periodic. 
În acest studiu monografic autorul argumentează perspectivele utilizării unor gene 
şi mutaţii în programele de ameliorare a calităţii boabelor, reducerea conţinutului de 
lignină în plantă şi eficienţa fotosintezei. O atenţie deosebită este acordată mutaţiilor, 
care afectează sexul plantei de porumb, în baza cărora au fost propuse modele noi 
de producere a seminţelor pe sectoarele de hibridare, înregistrate în trei brevete de 
invenţii.

Din 1986 este numit director general al Asociaţiei Ştiinţifice de Producţie pentru 
Porumb şi Sorg “Hibrid”, reorganizată în 1990 în AŞP “Porumbeni”, şi director al 
Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg (actualmente Institutul de 
Fitotehnie “Porumbeni”), funcţie deţinută până în prezent.

Activitatea ştiinţifică a dlui Vasile Micu cuprinde diverse direcţii de cercetare - 
genetică, ameliorare şi producere de seminţe a porumbului. Fiecare dintre aceste direcţii 
au fost aprofundate şi integrate cu studii în domeniile înrudite, iar rezultatele obţinute 
sunt publicate în peste 200 lucrări ştiinţifice şi relatate la congrese, conferinţe naţionale 
şi internaţionale, devenind surse informaţionale de referinţă. 

Un interes deosebit prezintă rezultatele cercetărilor privind metodele genetice de 
sporire a calităţii nutritive a silozului prin reducerea conţinutului de lignină în planta 
de porumb. Aceste cercetări au fost finalizate prin crearea unui hibrid special cu 
conţinutul scăzut de lignină – Moldavschii 411 MRf, expuse în monografia “Calitatea 
porumbului pentru siloz” (1987) publicată cu colegii A. Rotari şi Galina Comarova. O 
deosebită atenţie acordă cercetărilor teoretice şi practice, utilizării surselor şi tipurilor 
de androsterilitate în sistemul de producere a seminţelor hibride de porumb. Cercetările 
androsterilităţii realizate în colaborare cu dna doctor în ştiinţe agricole Eugenia Partas 
au stat la baza utilizării acestor mecanisme genetice (androsterilităţii de tip “M” şi 
“C”), ceea ce a sporit calitatea biologică a seminţelor, reuşindu-se  excluderea lucrărilor 
manuale de înlăturare a paniculelor pe toată suprafaţa sectoarelor de hibridare din 
Moldova, Ucraina, Rusia, Kazahstan şi Belarusi. Vasile Micu este autor şi coautor a 
85 hibrizi de porumb omologaţi în diverse ţări, care se cultivă anual pe o suprafaţă de 
92-95% din suprafaţa cultivată cu porumb în Moldova şi peste hotare. Încadrarea în 
procesul producerii seminţelor a metodelor genetice şi acţiunile practice au asigurat 
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puritatea biologică a hibrizilor (gradul de hibridare) de peste 95%. Hibrizii timpurii 
cultivaţi în regiunile de nord ale Rusiei, Belarusiei, Kazahstanului, datorită perioadei 
scurte de vegetaţie, au sporit recolta de boabe şi calitatea silozului.

Domnia sa a reuşit să formeze o şcoală ştiinţifică în genetica şi ameliorarea  
porumbului, pregătind 10 doctori în ştiinţe agricole şi biologice. În anul 1989 este 
ales membru corespondent, în 1993 devine academician al Academiei de Ştiinţe din 
Moldova, iar în 1995 obţine titlul de profesor universitar la specialitatea genetică.

În calitate de director a diversificat direcţiile de cercetare efectuate în institut prin 
includerea în procesul de ameliorare a plantelor aromatice, medicinale şi decorative. 
În colaborare cu doctorul în ştiinţe agricole Lilia Chisnician a creat 39 soiuri de plante 
aromatice şi medicinale incluse în Registrul Soiurilor de Plante al Republicii Moldova. 
În ultimii ani a iniţiat un program de implementare în practica agricolă a rapiţei, care 
cuprinde ameliorarea soiurilor şi hibrizilor, elaborarea tehnologiei de cultivare şi 
producere a seminţelor în Moldova. 

Academicianul Vasile Micu a demonstrat calităţi de dotat organizator al lucrărilor 
de cercetare, rămânând un continuator al ideilor şi tradiţiilor unei mari personalităţi 
– academicianului A. Kovarskii. Sub conducerea sa institutul, impulsionat permanent 
de iniţiativele sale, a cunoscut o perioadă de adevărată înflorire, devenind o instituţie 
recunoscută şi apreciată în Moldova şi peste hotarele ei. Datorită realizărilor ştiinţifice 
şi practice în crearea hibrizilor de porumb omologaţi şi producerii de seminţe pentru 
export, inclusiv a formelor parentale, dnul Vasile Micu a fost nominalizat ca academician 
(membru de onoare) al Academiilor de Ştiinţe Agricole din Rusia (1991), Ucraina 
(1993), România (1994) şi Belarusi (1995), iar institutul a fost menţionat printre cele 
mai prestigioase companii de profil pe arena mondială, cu trei distincţii ale calităţii 
producţiei. În postură de director, este preocupat nu doar de cercetările ştiinţifice şi 
aplicarea  rezultatelor lor în practică, ci şi de crearea unei baze tehnico-materiale, 
soluţionarea problemelor sociale, inclusiv asigurarea angajaţilor cu spaţiu locativ. 
Calităţile organizatorice s-au manifestat pe deplin la construcţia uzinei de prelucrare a 
seminţelor din Căuşeni, a blocurilor locative din s. Porumbeni şi or. Chişinău. 

Academicianul Vasile Micu participă activ la toate acţiunile de intensificare a 
producţiei, promovare şi transfer tehnologic a culturilor de profil, consultaţii practice 
şi instruirea specialiştilor din complexul agroindustrial. Pe parcursul activităţii sale 
profesionale, jubiliarul a deţinut şi deţine multiple funcţii obşteşti: vicepreşedinte al 
Societăţii geneticienilor şi amelioratorilor, membru al colegiului MAIA, a redacţiilor 
revistelor “Agricultura Moldovei”, “Кукуруза и сорго”, membru al Prezidiului 
CSAA, preşedinte al asociaţiei producătorilor de seminţe. În puţinele clipe de răgaz 
caută refugiu în lumea cuvintelor, plămădindu-le în versuri, “situate în afara metaforei, 
deasupra metaforei, dincolo de metafore” cum le apreciază poetul N. Dabija în prefaţa 
volumului “Zile albe” (2002).

Rezultatele activităţii Domniei sale au fost apreciate cu înalte distincţii de stat: 
medaliile “Pentru desţelenirea pământului” (1958), “Veteran al muncii” (1987), 
“Insigna de onoare” (1990), “Meritul civic” (1994), “Dmitrie Cantemir” (2003) şi 
suprema decoraţie “Ordinul Republicii” (1994) şi distincţii internaţionale: Best Trade 
Name, Roma, 1997; Gold Quality Award, Jeneve, 1997; Man of the Year, 1999, Gold 
Store Award, 2000, Da Vinci Diamond, 2008, Gratness Award, 2008 etc.
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Este laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova (1994), laureat al Premiului 
Academiilor de Ştiinţe a Belarusiei, Ucrainei şi Moldovei (2006), ”Doctor Honoris 
Cauza” al UASM (2003).   

Cu ocazia jubileului de 70 de ani din ziua naşterii sale, ne exprimăm sentimentele 
de mare respect şi recunoştinţă faţă de acest talentat savant şi organizator al ştiinţei 
agrare. Îi dorim din tot sufletul sănatate, noi succese în nobila activitate şi realizări spre 
binele ţării.

Teodor	Furdui,	Prim-vicepreşedinte	al	AŞM,	Academician
Anatolie	Spivacenco,	Viceministru	MAIA

Simion	Toma,	Academician	al	AŞM
Petru	Patron,	Membru	corespondent	al	AŞM
Andrei	Palii,	Membru	corespondent	al	AŞM

Alexandru	Rotari,	Vicedirector	al	Institutului	de	Fitotehnie	„Porumbeni”  


