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Jubileu

fi ind apreciat şi pentru felul în care combate inepţiile 
„cu argumente din toate domeniile” (Ion Talaş). Ne 
referim în context la lucrarea Pătăranii folclorice ale 
românilor sovietici din Basarabia, stânga Nistrului, 
nordul Bucovinei, nordul Transilvaniei, Caucazul 
de vest. Studiu introductiv, selectarea şi îngrijirea 
ştiinţifi că a textelor (2008).

În acelaşi timp este cazul să remarcăm şi o 
trăsătură proprie lui Victor Cirimpei, care îl şi 
deosebeşte de alţi confraţi din domeniu: prin 
demersul său ştiinţifi c sistematic şi de durată face 
apel la memoria colectivă mai ales prin cercetări 
şi studii directe de teren, o anume conduită etică 
împiedicându-l să „alcătuiască” lucrări din culegeri 
tipărite, revenindu-i rolul de a interpreta, de a 
tălmăci şi răstălmăci în introduceri competente, 
note explicative şi comentarii dense şi ample cele 
semnalate. Studiind valorile etnofolclorice în cazul 
unor mari oameni de cultură, V. Cirimpei elaborează 
11 (unsprezece) articole şi studii despre D. 
Cantemir, 6 (şase) despre Bogdan P. Hasdeu, iar cu 
referinţă la opera lui Ion Neculce, ne demonstrează 
că aceasta include 21 legende, 19 tradiţii orale, 
28 povestiri populare, 3 anecdote, 96 proverbe, 
64 zicători, 666 expresii idiomatice, 73 asemănări 
poetice, 93 descrieri de obiceiuri; în total 1069 de 
texte etnofolclorice, la care ar mai putea fi  adăugate 
numeroase descrieri mitologice şi simetrii poetice 
(deci, nu doar surse folclorice, cum se mai afi rmă 
de unii cercetători).

În studiile despre expresiile populare fi gurate 
autorul constată apariţia acestora din necesitatea 
unei exprimări nuanţate, la care recurge omul de 
rând în vorbirea-i fi rească „Victor Cirimpei aduce 
noi şi valoroase contribuţii la adevărata cunoaştere 
a resurselor mitologice de origine autohtonă”. În 
repetate rânduri lasă impresia că se desfată parcă în 
lucrările sale prin îmbinarea spiritului de investigare 
a tradiţiei ţărăneşti cu umorul specifi c pentru 
personajele caracteristice Păcală şi Tândală. Multe 
din studiile şi articolele sale dovedesc deopotrivă 
calităţile folcloristului, scriitorului şi publicistului 
Victor Cirimpei, ipostaze ce încă aşteaptă să fi e în 
atenţia criticii. L-am admirat la Drăgăneştii natali 
într-un discurs inspirat în faţa consătenilor despre 
perenitatea folclorului. Ca autor şi orator talentat, 
analist şi polemist este des solicitat de bibliotecile şi 
liceele din municipiu şi din teritoriu.

Este generos în relaţiile cu colegele de la sector 
şi de la institut, pe care le răsfaţă cu expresii inedite, 
fl ori, parfumuri şi reţete originale. Adevărul şi 
frumuseţea ideilor exprimate de colegul Victor 
Cirimpei ne întăresc şi ne consolidează spiritual, 
deschizând noi căi şi în sfera culturii tradiţionale, a 
etnologiei şi a folcloristicii în special. Îi mulţumim 
pentru calităţile Sale de om al cetăţii şi cercetător al 
culturii populare.

Dr. Tudor Colac
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GHEORGHE CIMPOIEŞ LA 60 DE ANI

Specialist în pomicultură. Doctor habilitat în 
ştiinţe agricole (1992), membru corespondent al 
A.Ş.M. (2007). Rector al Universităţii Agrare de 
Stat din Moldova  (din 1994).

La 17 februarie 2010 comunitatea ştiinţifi că a 
consemnat jubileul de 60 de ani al rectorului Universită-
ţii Agrare de Stat din Moldova, membru corespondent 
al A.Ş.M., profesorului universitar Gheorghe Cimpoieş, 
prilej frumos de a trece în revistă cele mai elocvente 
evenimente din viaţa şi activitatea sa.

După absolvirea şcolii de 8 ani din satul natal 
Meniailovca, r-nul Sarata, reg. Odesa, îşi continuă studi-
ile la şcoala medie din s. Volentiri, r-nul Ştefan-Vodă, 
pe care o absolveşte cu medalie de aur în 1967. În anul 
1972 absolveşte cu diplomă de menţiune Facultatea de 
Horticultură a Institutului Agricol „M. V. Frunze” din 
Chişinău.

Îşi începe activitatea ştiinţifi că la Catedra de 
pomicultură a aceluiaşi institut, în cadrul căreia, 
în perioada 1974-1977, urmează studiile în 
doctorantură. În 1978 susţine teza de doctor în ştiinţe 
agricole cu tema: Regimul solar şi productivitatea 
mărului în funcţie de structura plantaţiei şi normele 
de îngrăşăminte introduse înainte de plantare.

După absolvirea doctoranturii îşi continuă 
activitatea în calitate de colaborator ştiinţifi c superior 
la Catedra de pomicultură. În 1982-1983 a efectuat 
un stagiu de perfecţionare la Istituto Sperimentale 
per la Frutticoltura din Roma.

Activitatea didactică, în calitate de titular al Catedrei 
de Pomicultură, o începe în anul 1984, ocupând prin 
concurs postul de conferenţiar, iar din 1992 – de profesor 
universitar. În anii 1989-1992 urmează studiile de post-
doctorat la Institutul Agricol din Krasnodar, susţinând 
teza de doctor habilitat în ştiinţe agricole cu tema: 
Sporirea productivităţii plantaţiilor intensive de măr prin 
desăvârşirea amplasării, conducerii şi tăierii pomilor.

A fost primul care a început predarea disciplinei 
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Pomicultura tropicală şi subtropicală pentru studenţii 
străini, asigurând-o cu lucrări metodice şi material 
didactic. În prezent, predă disciplina universitară 
Pomicultura la specialitatea horticultură şi viticultură.

În anul 1994, prin concurs, este ales rector al 
Universităţii Agrare de Stat din Moldova, fi ind primul 
ei absolvent avansat în această funcţie înaltă.

Preocupările ştiinţifi ce ale prof. Gh. Cimpoieş 
sunt axate pe optimizarea structurii plantaţiilor 
pomicole, considerată verigă principală în sporirea 
productivităţii lor. Pentru prima dată a argumentat 
defi niţia şi a elaborat clasifi carea şi cerinţele faţă 
de structura plantaţiei pomicole. A fundamentat 
principiile tehnologice de formare şi tăiere a 
pomilor în livezile intensive. Cercetările efectuate 
au contribuit substanţial la soluţionarea în complex a 
problemelor ce ţin de crearea şi exploatarea livezilor 
superintensive de măr cu indici superiori, calitativi 
şi economici; la elaborarea recomandărilor practice 
pentru proiectarea, crearea şi menţinerea parametrilor 
optimali productivi în livezile de măr cu coroane 
fusiforme şi potenţial înalt de productivitate.

Este autor şi coautor a peste 160 de lucrări 
ştiinţifi ce şi metodice, inclusiv a 9 brevete de 
invenţie, 5 monografi i şi manuale. Lucrările sale 
Conducerea şi tăierea pomilor (2000), Soiuri de 
măr (2001), Pomicultura (2001), au devenit cărţi de 
căpătâi pentru pomicultori. A editat primul manual 
de Pomicultură specială în Republica Moldova 
(2002). A pregătit 5 doctori în ştiinţe agricole şi un 
doctor habilitat, inclusiv 3 de peste hotarele ţării.

Un compartiment aparte în biografi a membrului 
corespondent Gh. Cimpoieş îl ocupă activitatea sa 
în funcţie de rector al UASM. Pe parcursul celor 
16 ani de activitate în acest post, care coincid cu o 
perioadă destul de difi cilă de tranziţie de la economia 
planifi cată la economia de piaţă, a înscris o pagină 
distinctă în istoria învăţământului superior agricol 
din ţară. În această perioadă şi-a manifestat cele 
mai nobile calităţi de manager al învăţământului 
superior ce au contribuit decisiv la perfecţionarea 
învăţământului agricol superior, ridicarea nivelului 
general de pregătire profesională a studenţilor, la 
racordarea învăţământului agronomic superior din 
ţară la exigenţele Procesului de la Bologna.

Sub egida lui Gh. Cimpoieş, pentru prima dată 
în învăţământul superior din ţară, au fost elaborate 
şi editate standardele profesionale şi curriculum-urile 
disciplinelor la specialităţile respective şi implementat 
Sistemul European de Credite Transferabile. A 
fost iniţiat procesul de implementare a unei noi 
forme de învăţământ – cel de la distanţă. În anul 
universitar 2002-2003, pentru prima dată s-a realizat 
pregătirea specialiştilor în agricultură prin masterat. 
A fost organizat pe baze noi, conform standardelor 
europene, procesul de studii, punându-se accentul pe 
implementarea noilor tehnologii de predare, trecând 
de la învăţământul informativ la cel formativ. A fost 

asigurată dotarea catedrelor şi laboratoarelor cu 
aparate de proiectat, televizoare, aparate video şi 
tehnică de calcul etc., pregătirea fi lmelor didactice, 
editarea de cursuri, manuale, monografi i etc.; creat 
Centrul editorial al UASM şi înzestrat Centrul de 
calcul cu numărul necesar de computere; deschise 
clase de calculatoare, realizată conexiunea la Internet. 
În scopul stimulării profesionalismului, a creativităţii 
cadrelor didactice, din anul 2002 se organizează 
concursul Profesorul anului. Rectorul este cofondator 
şi redactor-şef adjunct al revistei Ştiinţa Agricolă în 
care sunt publicate rezultatele cercetărilor ştiinţifi ce 
ale savanţilor şi cadrelor didactice din UASM, precum 
şi din alte instituţii din republică şi din străinătate.

Ţinând cont de necesităţile dezvoltării universităţii 
în perioada de tranziţie la economia de piaţă a deschis 10 
specialităţi noi, o facultate nouă – cea de Contabilitate. 
De menţionat că în ultimii ani numărul studenţilor 
UASM a atins o cifră record în istoria sa – peste 
9000 persoane. În anul 1995 UASM a fost primită în 
Asociaţia Universităţilor Europene, iar din 2002 este 
membră a Consorţiumului Interuniversitar European în 
Agricultură (ICA). Au fost stabilite relaţii de colaborare 
cu diferite instituţii similare din SUA, Italia, Belgia, 
Marea Britanie etc. Dezvoltarea relaţiilor de colaborare 
internaţională se realizează în cadrul proiectelor TACIS, 
TEMPUS, REAP, LOGO, USIA, FAO. Anual peste 
200 de studenţi îşi realizează practica de producţie 
la fermele agricole din ţările vest-europene (Marea 
Britanie, Elveţia, Germania, Franţa etc.).

În semn de înaltă apreciere a meritelor sale, a fost ales 
membru corespondent al A.Ş.M. (2007), academician 
al Academiei Internaţionale a Şcolii Superioare din 
Rusia(1996), academician al Academiei Internaţionale 
de Studii Agricole din Moscova (1997), academician 
al Academiei Internaţionale de Ecologie şi Securitate 
Vitală din Sankt Petersburg (2005). Este doctor honoris 
causa al universităţilor: de Ştiinţe Agronomice şi 
Medicină Veterinară din Bucureşti (2006), de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi (2007) şi de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca 
(2007), Profesor onorifi c al Universităţii Naţionale 
Agricole din Kazahstan (2007).

Savantul şi rectorul Gheorghe Cimpoieş a fost 
distins cu titlurile de Laureat al Premiului Naţional 
în domeniul ştiinţei şi tehnicii (2004), Om Emerit 
(1994), ordinul Gloria Muncii (2000), medalia M.V. 
Lomonosov a Academiei Internaţionale de Ecologie 
şi Securitate Vitală.

Cu ocazia jubileului de 60 de ani, stimate domnule 
rector, membru corespondent, profesor universitar 
Gheorghe Cimpoieş, Vă dorim noi realizări pe făgaşul 
dezvoltării ştiinţei şi învăţământului superior din ţară, 
forţe creative, elan tineresc, să aveţi parte de multă 
sănătate, viaţă îndelungată şi bucurii de la cei apropiaţi 
şi dragi Dumneavoastră.
Acad. Teodor Furdui, prim-vicepreşedinte al AŞM

Dr. Gheorghe Tudorache


