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SAVANT AL AGRICULTURII ECOLOGICE 
CU DESTIN DE LUPTĂTOR

Ilustrul savant, dascăl şi manager, Boris Boincean, împlineşte la 23 noiembrie 2014 

onorabila vîrstă de 60 ani. Profesorul universitar, doctorul habilitat în ştiinţe agricole 

Boris Boincean s-a născut în Vancicăuţi, localitate pitorească de pe malul stîng al Prutului, 

de prin părţile Hotinului şi Cernăuţiului. Aşa a vrut bunul Dumnezeu ca cel care îşi va 

închina o bună parte din viaţa sa cercetărilor din domeniul agricol să se nască chiar în 

perioada de sărbătorire a zilei profesionale a oamenilor pămîntului - Ziua agricultorului.

          Înainte de toate, Domnul Boris Boincean este savant cu renume mondial. Realizări-

le ştiinţifice ale Domniei Sale au fost înalt apreciate, ceea ce demonstrează valoarea, 

actualitatea şi importanţa acestora. Profesorul Boris Boincean a iniţiat investigaţii 

complexe asupra mai multor teme ştiinţifice prioritare, la realizarea cărora, în diferite 

perioade, s-au încadrat specialişti-practicieni ai Institutului de Cercetări pentru Culturilede 

Cîmp „Selecţia” Bălţi, colaboratori ai Catedrei ştiinţe ale naturii şi agroecologie,

doctoranzi, masteranzi şi studenţi.

Fiind într-o permanentă căutare ştiinţifică, Boris Boincean colaborează fructuos cu

savanţi renumiţi în plan mondial, este invitatul diverselor forumuri academice din ţară

şi de peste hotare, dar şi contribuie la prezenţa, în faţa colaboratorilor, masteranzilor şi

studenţilor, a specialiştilor de valoare din domeniu. Pentru exemplificare, amintesc aici

doar de Conferinţa ştiinţifică internaţională, organizată cu ocazia aniversării a 10 ani de la

fondarea Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie, la care au participat mai mulţi

savanţi remarcabili din Europa, Japonia şi America.

Profesorul Boris Boincean s-a manifestat de-a lungul activităţii profesionale şi în

calitate de manager înţelept şi echilibrat. Experienţa acumulată i-a fost utilă în organizarea

corectă şi cu pricepere a activităţii în funcţia de director general al Asociaţiei ştiinţifice

de producere „Selecţia” şi director al Institutului de Cercetări pentru Culturile de

Cîmp „Selecţia” Bălţi, şef al Catedrei ştiinţe ale naturii şi agroecologie a Universităţii

de Stat „Alecu Russo” Bălţi.
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Savantul şi managerul Boris Boincean este şi pedagog iscusit, lector erudit cu o 

înaltă ţinută academică. Mereu îl poţi întîlni pe dl Boincean în curtea Universităţii în-

conjurat de studenţi sau masteranzi, discutînd pe diverse subiecte. Datorită măiestriei sale 

pedagogice, el reuşeşte, chiar de la  primele ore de curs, să impresioneze auditoriul prin 

orizontul său vast de cunoştinţe, prin amabilitatea şi simplitatea sa.

În toate ipostazele, profesorul universitar Boris Boincean tinde spre perfecţiune, 

fapt ce este remarcat de colegi şi de învăţăceii săi.

Domnului Boris Boincean îi sînt proprii astfel de calităţi precum: perseverenţa, 

exigenţa, modestia, dăruirea de sine, spiritul organizatoric, principialitatea şi inteligenţa 

remarcabilă. Aceste frumoase calităţi le inspiră discipolilor săi, tinerilor specialişti 

încredere în propriile puteri pe parcursul anevoios al formării specialistului contemporan 

competitiv.

 La mulţi ani, plini de sănătate şi bucurii de la cei dragi! Realizări frumoase şi 

prosperitate, Domnule Boris BOINCEAN.

   Valeriu ABRAMCIUC, doctor în ştiinţe fizice şi matematice, 
secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale 

Mediului, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi


