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VREDNIC DE BUCOVINA

„Un popor este înconjurul pe care îl face natura pentru a alege la şase, 
şapte oameni mari. Şi pentru ai ocoli apoi” (Friedrich Nietzsche)

Cu ceva timp în urmă, facînd o vizită particulară la Universitatea din Cernăuţi, l-am 

avut în calitate de pasager pe dl Al. Moraru, şeful Catedrei de educaţie fizică. Mergea în 

musaferie la mama. Trecînd punctul de frontieră Criva am ajuns în raionul Noua-Suliţă, 

unul din raioanele din Bucovina ucraineană, populată în majoritate de români. Dupa spu-

sele colegului, pe parcursul anilor din Bucovina  au venit la invăţătură, iar mai apoi s-au 

stabilit cu traiul în Republica Moldova, un numar mare de tineri. O parte din ei, cu timpul, 

au devenit personalităţi notorii în viaţa politică, culturală, ştiinţifică a societăţii moldo-

veneşti. Iată doar cîteva nume: (ÎPS) Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii 

Moldove; Sofia Rotaru, artistă a poporului din Moldova, Ucraina şi Federaţia Rusă (caz 

unic în spaţiul ex-sovietic); Ion Vatamanu, mare poet, publicist, traducător; Gheorghe 

Amihalachioaie, politician, parlamentar, Preşedintele Uniunii Avocaţilor din Moldova; 

Nicolae Ciornîi, om de afaceri, manager de talie internaţională; Oazu Nantoi, analist 

politic (cel mai competent, echidistant şi neangajat analist politic din ţară); Boris 

Boincean, savant, profesor cercetător în Agrotehnică, doctor habilitat in ştiinţe agricole şi 

mulţi alţii. 

Urmăresc activitatea dlui Boris Boincean de mai mult timp. Cu vre-o doisprezece

ani în urmă, la una din şedinţele ordinare ale Senatului universitar, regretatul academician

Nicolae Filip a dat citirii unei adresări, semnate de Directorul general al Asociaţiei Ştiinţifi-

ce de producere „Selecţia”, dl Boris  Boincean, prin care propunea  conducerii Universităţii

să analizeze posibilitatea deschiderii unor noi specialităţi în cadrul Universităţii legate de

ştiinţele agricole, cum ar fi Agroecologia, Agronomia, Cultura plantelor. Motiva acea

adresare prin faptul că la Asociaţia Ştiinţifică de producere „Selecţia”, din an în an se mic-

şora numărul cercetătorilor, absolvenţii Universităţii Agrare nu doreau să vină la Bălţi din

cauza salariilor mici, traiului scump la oraş etc. Ei erau gata, în măsura posibilităţilor, să

contribuie la formarea viitorilor specialişti.
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 La acel moment senatorii au luat act, au constatat că ideea este una rezonabilă, însă 

imposibilă de realizat deoarece Universitatea nu avea cadre didactice pentru domeniul 

respectiv, laboratoare speciale, utilaje, terenuri agricole etc.

 Aici este important de menţionat un lucru - nimeni din senatori nu cunoştea ca-

pacităţile organizatorice ale domnului Boris Boincean. Studiile universitare obţinute la 

Moscova i-au oferit cele mai mari posibilităţi de a se manifesta pe diverse planuri: edu-

caţie, activitate ştiinţifica, managerială, obştească, Nu am să descriu cum şi ce a urmat, 

cu atît mai mult că nu cunosc aceste lucruri în detalii. Cert este doar că peste un an 

de zile au fost deschise nu doar careva specialităţi, dar în cadrul Universităţii de Stat 

„Alecu Russo” din Bălţi a fost deschisă Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie 

cu patru specialităţi. Atunci, de fapt, l-am descoperit pe Boris Boncean ca pe un om 

energic şi întreprinzător, iubitor de adevăr şi hotărît în acţiuni. De altfel, aceste calităţi 

le-a confirmat de nenumărate ori de-a lungul anilor.

Un capitol aparte în activitatea profesorului Boris Boincean îl ocupă cel legat de 

pregătirea cadrelor. Valoarea dlui Boris Boincean ca om de ştiinţă nu este numai în ceea 

ce a aşternut pe hîrtie (autor/coautor a patru monografii, un manual, peste 270 de articole 

ştiinţifice, un şir de indicaţii metodice etc). Dumnealui este savantul care lucrează 

necontenit asupra altor oameni. Şi dacă „omul de ştiinţă cugetă pentru a trezi cugetul 

altora, vorbeşte pentru a da altora grai, lucrează spre a porni şi pe alţii la lucru” (S. 

Mehedinţi), apoi se poate afirma că prof. Boris Boincean atinge valoarea cea mai de seamă 

a experienţei omeneşti. Format ca cercetător la şcoala academicianului Boris Dospehov, 

Academia Agricolă „K. A. Timireazev” din Moscova, profesorul Boris Boincean însuşi 

a ajuns să coordoneze activitatea colegilor mai tineri. Sub îndrumarea sa ştiinţifică cinci 

doctoranzi şi-au luat doctoratul sau sînt la etapa avansată de susţinere a tezei de doctor 

în ştiinţe agricole. 

În afară de aceasta, profesorul Boris Boincean a fost referent oficial la cîţiva 

candidaţi la gradul ştiinţific, autor la un şir de avize a tezelor de doctorat, monografiilor, 

disertaţiilolr, programelor, manualelor etc.



Întreaga activitate de profesor universitar şi de om de ştiinţă a domnului Boris

Boincean poate fi caracterizată ca fiind una bogată şi diversă. Este adeptul schimbărilor

pe care mulţi, cu greu, le acceptă.  În ultimii ani a susţinut activ un şir de modificări iniţiate

de rectorat ce au avut loc în Universitate, totodată  beneficiind  de sprijinul rectoratului

pentru implementarea unor iniţiative proprii.

Am avut ocazia să-l cunosc pe domnul Profesor şi în cadrul unor activităţi

extrauniversitare, spre exemlu la un frigărui sau o zeamă de peşte, în compania unor

prieteni comuni. Şi aici l-am descoperit pe Boris Boincean cu bucurie şi uimire, ca pe

un om vesel şi spiritual, receptiv la umor, el însuşi fiind un bun povestitor de bancuri şi 

întîmlări hazlii.

Acestea fiind spuse, urez din suflet domnului profesor Boris Boincean, cu prilejul 

celor 60 de ani împliniţi, multă sănătate, ani rodnici, cu realizări tot atît de remarcabile, 

pe potriva planurilor şi proiectelor Domniei Sale, bucurie nemărginită de la cei dragi!  

La mulţi ani, domnule şef de catedră! Să trăiţi că ne trebuiţi!   

Alexandru BALANICI, 
Prim-prorector, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi


