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UN  EXPLORATOR PASIONAT 
AL POMICULTURII

Membrul corespondent al AŞM
Vasile BABUC 

la 80 de ani
 

Născut la 13 februarie 1933, în or. Chişinău.  
      Agronom, domeniul ştiinţifi c: pomicultură.

Doctor habilitat în ştiinţe agricole 
(1977), profesor universitar (1980). Membru 
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
(1984).

A lăsa o amprentă în ştiinţă sunt capabile numai 
personalităţile înzestrate cu capacităţi deosebite, 
cercetători care dovedesc pasiune şi dăruire zi de zi. 

Printre acestea se numără membrul cores-
pondent al AŞM, profesorul universitar Vasi-
le Babuc. Servind cu abnegaţie ştiinţa agrico-
lă timp de 55 de ani, la 13 februarie curent, a 
atins frumoasa şi onorabila vârstă de 80 de ani.

Erudit şi pasionat cercetător al pomiculturii, spi-
rit riguros, exigent şi laborios, profesorul universi-
tar Vasile Babuc a lăsat în urmă, la această dată, o 
pleiadă de discipoli – profesori, savanţi, agronomi, 
care, la rândul lor, aidoma domniei sale, cu zel şi 
cutezanţă cultivă dragostea de agricultură în sufl etul 
generaţiei tinere.

Pe parcursul a circa 50 de ani, împreună cu dis-
cipolii săi şi în colaborare cu colegii, a efectuat cer-
cetări ample în domeniu intensifi cării pomiculturii. 
Ca rezultat, au fost elaborate bazele fi ziologice şi 

tehnologice ale intensifi cării culturii mărului şi al-
tor specii pomicole în Republica Moldova. Prof. 
V. Babuc este unul din fondatorii pomiculturii in-
tensive din Republica Moldova – ramură principală 
din sectorul agricol, defi nită ca ramură strategică în 
economia ţării.

Prin contribuţia sa, au fost elaborate şi im-
plementate tehnologii autohtone avansate, 
ecologic echilibrate, cu consum redus a resurselor 
energetice şi materialilor costisitoare la producerea 
pomilor altoiţi cu valori biologice superioare, înfi -
inţate şi exploatate livezi intensive şi superintensive 
de măr, precum şi alte specii pomicole cu producti-
vitate înaltă de fructe calitative, competitive pe pia-
ţa internă şi externă.

Este autor şi coautor a peste 200 publicaţii şti-
inţifi ce, inclusiv 9 monografi i, printre care lucrarea 
fundamentală Pomicultura, conducător ştiinţifi c a 
28 teze de doctor, a oferit asistenţă de consultanţă 
pentru 7 teze de doctor habilitat în agricultură.

Şi la această oră de bilanţ neobositul omagiat 
prof. V. Babuc e plin de energie, punctual şi co-
municativ, deschis colegilor universitari şi multor 
generaţii de pomicultori, cu mult succes şi energie 
demnă de invidie continuă nobila misiune de profe-
sor şi îndrumător al tineretului studios.

A participat la numeroase conferinţe  şi simpozi-
oane republicane şi internaţionale (Praga, Budapesta, 
Varşovia, Moscova, Bucureşti, Kiev, Iaşi etc.). A ţinut 
prelegeri la facultăţile de horticultură ale instituţiilor 
de învăţământ  superior din Rusia, Ucraina, Româ-
nia, Bulgaria.  Pentru munca-i neprecupeţită pe alta-
rul ştiinţei agricole şi învăţământului universitar, i-au 
fost conferite: titlul onorifi c „Om Emerit”, Ordinul
„Gloria Muncii”, Ordinul de Onoare, Medalia 
„Meritul civic”, Medalia „Dimitrie Cantemir” 
(AŞM), Doctor Honoris Causa al UASM, este La-
ureat al Premiului Naţional (tehnologii agricole) 
2012.

Colectivul UASM îl felicită călduros pe Domnul 
profesor universitar Vasile Babuc, dorindu-i sănătate, 
fericire, succese şi tradiţionalul: 

La mulţi ani!

Academician Gheorghe Cimpoieş, 
rector UASM


