,,Vorbind despre Boris Boincean, apreciez, întîi de toate,
calităţile-i deosebite care îl plasează în cohorta
intelectualilor de vază ai Moldovei. Am în vedere omenia,
cumsecădenia, buna educaţie şi pregătirea profesională,
sîrguinţa, spiritul de iniţiativă, compatibilitatea şi
comportamentul adecvat rigorilor civilizate. Pe tărîmul
ştiinţei agrare aplicative, domnia sa se consacră
perfecţionării continue a sistemelor ştiinţifice în agricultură
(începînd cu lucrarea solului şi terminînd cu sporirea recoltei
şi îmbunătăţirea calităţii producţiei culturilor de cîmp) pentru
diverse zone pedo-climatice în concordanţă cu modificarea
metodelor de gospodărire la sat”.

Mircea SNEGUR,
primul Preşedinte al R.M., doctor în ştiinţe agricole

,,... Boris Boincean a îmbinat armonios cercetarea ştiinţifică cu lucrul
administrativ şi de coordonare a cercetărilor, activînd din 1985 în calitate de
secretar ştiinţific al institutului şi director-general al Asociaţiei Ştiinţifice de
Producere „Selecţia”, responsabilă de asigurarea producerii de seminţe de
categorii biologice superioare pentru Republica Moldova. În perioada vizată, în
pofida încercărilor de grea cumpănă pentru ştiinţa agrară a fost păstrat
colectivul şi potenţialul intelectual, direcţiile prioritare de cercetare al
institutului, iar Republica Moldova a fost asigurată cu seminţe autohtone pentru
majoritatea culturilor de cîmp. Institutul „Selecţia” din Bălţi şi-a menţinut rolul
său de lider şi de centru ştiinţific de bază pentru agricultura ţării”.
Mihail LUPAŞCU
Academician al AŞ a RM şi a AŞ
Agricole din Federaţia Rusă, Laureat al Premiului de Stat,
Cavaler al Ordinului Republicii

,,...Domnul Boincean este un neobosit cercetător, totalmente
devotat ştiinţei. Talentul nativ, capacitatea uimitoare de
muncă, aportul considerabil în dezvoltarea ştiinţelor agricole
au fost apreciate la justa valoare de colegi. În 2005 i se
decernează premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Walter GOLDSTEIN,
doctor în filozofie, conducător ştiinţific,
Institutul Agricol Michael Fields, SUA

,, A combinat reuşit activitatea administrativă cu cea de cercetare ştiinţifică, continuînd
investigaţiile ştiinţifice aprofundate ce ţineau de problemele transformării substanţei
organice în ciornoziomurile arabile din stepa Bălţiului în condiţiile experienţelor de lungă
durată pe asolamente şi culturi permanente. În 1998 dl Boincean a prezentat şi a susţinut
cu succes teza de doctor habilitat în ştiinţe agricole...
Îl consider, pe bună dreptate, un discipol al meu şi sînt bucuros că bazîndu-se pe rolul
fundamental al proceselor de sinteză - descompunerea substanţei organice a solului, dlui dezvoltă cu succes o nouă direcţie în ştiinţa agrotehnicii – agricultura ecologică,
deschide lumii rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate în URSS, Rusia, contribuie la
colaborarea ştiinţifică internaţională prin participarea la diverse foruri ştiinţifice. În
condiţiile acutizării crizelor economice, energetice şi ecologice doar eforturile comune
ale învăţaţilor din diferite ţări permit dezvoltarea şi promovarea progresului tehnicoştiinţific”.

Аlexandr LÎCOV
Аcademician al AŞ Agricole din Federaţia Rusă,
doctor în ştiinţe agricole, profesor,Om de Ştiinţă Emerit din Federaţia Rusă

,,Savantul Boris Boincean este temelia ştiinţei în aria sa
de cercetare, reprezentînd generaţia de aur a timpului său.
Este omul, prezenţa căruia totdeauna produce admiraţia şi
respectul celor care îl cunosc. Ajuns la frumoasa vîrstă a
unor izbînzi notorii, îi urăm sincer la mulţi ani şi noi
realizări”.

Maria NICORICI
doctor în ştiinţe agricole,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” Bălţi

,,Dintre toate calităţile d-lui aş remarca,
mai întîi de toate erudiţia, înaltul profesionalism,
demnitatea de savant prin care profesorul
Boris Boincean se impune în mediul academic şi universitar.
Este un militant activ pentru prosperarea ştiinţei,
participînd la diverse seminare, conferinţe,
cultivînd deprinderi de cercetare ştiinţifică studenţilor, tinerilor
cercetători”.

Stanislav STADNIC
doctor în ştiinţe agricole,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” Bălţi

Născut la 23 noiembrie 1954
în satul Vancicăuţi,
raionul Noua Suliţă,
regiunea Cernăuţi, Ucraina

Educaţie şi formare:
1978-1982 - Doctorantura (Academia Agricolă „K. A. Timireazev” or. Moscova, Rusia)
1973-1978 - Student la Academia Agricolă „K. A. Timireazev” or. Moscova, Rusia
1969-1973 - Elev la Colegiul Agricol, s. Ţaul, r-nul Donduşeni, Republica Moldova
1961-1969 - Şcoala de 8 ani, satul Vancicăuţi, raionul Noua Suliţă, regiunea Cernăuţi, Ucraina

Grade şi titluri ştiinţifice:
2009 - Profesor cercetător în Agrotehnică (Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare or. Chişinău,
Republica Moldova)
1999 - Academician (Academia Internaţională de Ecologie şi
Securitate Vitală or. Sankt-Petersburg, Rusia )
1998 - Doctor habilitat în ştiinţe agricole (Academia Agricolă
„K. A. Timireazev” or. Moscova, Rusia)
1995 - Cercetător ştiinţific superior în ştiinţe agricole
1982 - Doctor în ştiinţe agricole (Academia Agricolă
„K. A. Timireazev” or. Moscova, Rusia)

Experinţă şi activitate profesională:
2014 - Şef al Catedrei de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului,
USARB
2004-2013 - Şef al Catedrei de Tehnologii Agricole, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie, USARB
2009 - prezent Şeful secţiei Sisteme agricole al ICCC „Selecţia” mun. Bălţi, Republica Moldova
1999-2009 - Director general al Asociaţiei Ştiinţifice de Producere „Selecţia”; Director al Institutului de Cercetări
pentru Culturile de Cîmp, „Selecţia” Bălţi, Republica Moldova
1993-1998 - Director adjunct în problemele ştiinţei al Institutului de Cercetări pentru Culturile de Cîmp, „Selecţia”
Bălţi, Republica Moldova
1993-1999 - Director adjunct în problemele ştiinţei al ICCC „Selecţia”, mun. Bălţi, Republica Moldova
1990-1993 - Şeful secţiei Sisteme agricole al ICCC „Selecţia”, mun. Bălţi, Republica Moldova
1985-1989 - Secretar ştiinţific al ICCC „Selecţia” şi concomitent colaborator ştiinţific superior în Laboratorul de
asolamente şi lucrarea solului
1983-1985 - Colaborator ştiinţific superior la ICCC „Selecţia” în Secţia de Floarea soarelui

Domenii de cercetare:
- Procesele de transformare a substanţei organice a solurilor arabile din regiunile necernoziomice a Rusiei
- Asolamentele, cultura permanentă şi substanţa organică a solurilor cernoziomice din stepa Bălţiului, Republica
Moldova
- Acţiunea şi interacţiunea rotaţiei culturilor, sistemelor de lucrare şi fertilizare în asolament în lipsa mijloacelor
chimice de combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor (experienţă polifactorială)
- Eficacitatea sistemului de irigare, lucrare şi fertilizare a solului în asolament pentru condiţiile din stepa Bălţiului

Stagii de perfecţionare:
2012 - Schimb de experienţă la invitaţia institutului de Ecologie a Solului şi
Universităţii Tehnice din Miunhen, Germania
2011 - Participare la Conferinţa Internaţională „Sistemul efectiv de autorestabilire
în agricultură în baza viziunii sistemice, Dnepropetrovsc, Ukraina
2009 - Schimb de experienţă în cadrul programului de cooperare cu Universitatea
de Ştiinţe Aplicate din Bern, Elveţia (Zollikofen)
2007 - Stagiere la Centrul Internaţional de Cooperare MASHAV din Israel pe lîngă
Ministerul Afacerilor Externe din Israel, sub genericul: „Agricultura ecologică principii şi practici”
2007 - Participare activă în cadrul Grupului de lucru privind elaborarea Strategiei
de Dezvoltare a regiunii de Dezvoltare Nord 2007-2013
2005 - Stagiere în domeniul modelelor de reforme în procesul educaţional
organizat de programul IREX, SUA în Moscova, Rusia în perioada 28-30. 09. 2005

2003 - Stagiere în diverse centre ştiinţifice din SUA pe problemele agriculturii ecologice în cadrul
programului susţinut de Guvernul SUA – IREX, durata stagiunii – 4 luni de zile; Obţinerea
certificatului de inspector internaţional în producerea produselor ecologice eliberat de Asociaţia
inspectorilor independenţi în Agricultura Organică din statul Misuri, SUA, martie 2003
2001 - Stagiere la Staţiunea Experimentală Rothamsted din Marea Britanie în cadrul programului
„Research Support Scheme in Europe” sub genericul „Dezvoltarea durabilă în Republica
Moldova”
1999 - Participare în bază de concurs la Centrul Internaţional de Cercetări‚ Bellagio, Italia cu
susţinerea Fundaţiei americane Rockefeler pentru elaborarea monografiei despre agricultura
ecologică în Republica Moldova
1995 - 1996 - Stagiere în diverse centre ştiinţifice din SUA pe problemele agriculturii ecologice în
cadrul programului de concurs Fulbright susţinut de Guvernul SUA, durata stagiunii 4 luni de zile
1990 - Institutul de Cercetări pentru Agricultura Alternativă, statul Wisconsin, SUA, durata stagiunii 3
luni de zile
1990 - Şcoala superioară de management în agricultură pe lîngă Academia Agricolă „K. A.
Timireazev” din Moscova, Rusia

Participări la forurii ştiinţifice:
2014 - Conferinţa ştiinţifică internaţională „Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi
sociale”, consacrată aniversării a 60-a a doctorului habilitat, profesorului cercetător Boris Boincean, 25
noiembrie (Bălţi)
2014 - V Международная научно-практическая конференция «Геоэкологические и биоэкологические
проблемы Северного Причерноморья», 14 ноября (Тирасполь)
2014 - European Conference Green Carbon: Making Sustainable Agriculture Real, April 1-3 (Brussels,
Belgium)
2014 - Follow up European Conference: Territorial cooperation for the provision of public goods in the
context of the reformed CAP, April 23-25 (De Klinze, Alt Dtsjerik, Netherlands)
2014 - Forum moldo-român „Promovarea participării comune la programele europene în domeniul ştiinţei
şi educaţiei, 21 februarie (Chişinău)
2014 - Master class: Civil Society Organizations in promoting and supporting sustainable agriculture in
Moldova, May 12-16 Tohatin (Chişinău)
2014 - Конференция Украинского Oбщества почвоведов и агрохимиков „Oхрана грунтів – основа
сталого розвитку України, 30 червня - 4 липня (Миколаїв)
2014 - Reţeaua transfrontalieră pentru agricultură ecologică „EcoAgriNet”, Atelier transfrontalier (Ucraina
– România – Republica Moldova) 12-14 martie; 24-27 aprilie (Chişinău)
2014 - Congresul extraordinar al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova conform mandatului
de delegat, 11 iulie (Chişinău)
2014 - Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională consacrată aniversării a 80 de ani a membrului
corespondent al AŞM Ion Dediu „Problemele ecologice ale Republicii Moldova”, 24 iunie (Chişinău)

2014 - Summer Campus in the frame of Eating City International Platform 2010-2014 as a speaker,
leading a session, dedicated to The Need of Sustainable Food Production Systems, August 13-17
(La Bergerie, Villarceaux, France)
2014 - Scientific conference „Establishment and promotion of new approaches and tools for the
strengthening of primary sector’s competitiveness and innovation”, September 29-30, (European
Union Project APP4 INNO) (Padova, Veneto region, Italy)
2014 - Consensus meeting of the evaluation of proposals submitted to the call H2020-SFS -2A2014 „External nutrient inputs”, European Commission, Brusseles, (expert) October 15-19,
(Bruxelles)
2014 - Международный научный симпозиум „100 лет со дня рождения Сидорова М. И.,
видного ученого и государственного деятеля”, 30-31 октября, 2014, Государственный
Аграрный Университет, Республика Молдова (Кишинёв)
2013 - The 7th International Symposium „Soil Minimum Tillage System”, May 2-3 (Cluj-Napoca,
Romania)
2013 – The 1-st International Conference on Terra Preta Sanitation at Hamburg University of
Technology, August 28 – 31 (Hamburg Germany)
2013 - Conferinţa Ştiinţifică cu participare internaţională dedicată aniversării a 60 ani de la
fondarea Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia solului „Nicolae Dimo” сu genericul:
„Cernoziomurile Moldovei – evoluţia, protecţie şi restabilirea fertilităţii lor”, 12-13 septembrie
(Chişinău)

2013 - Simpozion Ştiinţific Internaţional „Agricultura modernă – Realizări şi perspective”
consacrat aniversării a 80 de ani de la înfiinţarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova, 9-11
octombrie (Chişinău)
2013 - International Conference: Managing Inhabited Natural Heritage „How to mange inhabited
natural sites inscribed on UNESCO`S World Heritage List?, September 12-13 (Clermont-Ferrand,
France)
2013 - Forumul Naţional: Politici în sectorul seminţe „Dezvoltarea sectorului semincer al
Moldovei în contextul schimbărilor climatice şi diminuării riscurilor dezastrelor”, 18-19 aprilie, sub
egida FAO şi MAIA din R. Moldova (Chişinău)
2013 - KBBE PC meeting for the discussion of the evaluation results of FP7-KBBE-2013-7,
European Commission, 25 June (Brussels, Belgium)
2013 - Conferinţa ştiinţificăinternaţională consacrată celor 10 ani de activitate a Facultăţii de
Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie USARB „Folosirea raţională a resurselor naturale – baza
dezvoltării durabile”,10-11 octombrie (Bălţi)
2013 - Reţeaua transfrontalieră pentru agricultura ecologică „EcoAgriNet” (Ucraina-RomâniaRepublica Moldova), Atelier transfrontalier, 19-22 iunie, 13-16 septembrie (Chişinău)
2013 - Conference of the Independent Network on European Agricultural and Rural Development
Policies of the Groupe de Bruges „Territorial cooperation for the provision of public goods in the
context of the CAP reform” December 19-21, 2013 (Bergerie, Villarceaux, France)
2012 - The V International conference - symposium Ecological Chemistry, March 2-3, Republic of
Moldova. (Chişinău)

2012 - Soil as World Heritage – International symposium celebrating the half century of longterm field experiment at Balti, Research Institute of Field Crops „Selectia”, May 22-23 (Bălţi)
2012 - Invitation to Miunhen for the establishment of the scientific cooperation, Helmholtz
Center München Institute of Soil Ecology, prof. Jean Charles, 18-21 July 2012, participation in
the conference (München )
2012 - Forumul Agricol Transfrontalier România - Republica Moldova, Ediţia a II-a, 22 iunie,
(Cahul)
2012 - Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Eficienţa utilizării şi problemele
protejării solurilor, Societatea Naţională a Moldovei de Ştiinţă a Solului, Republica Moldova, 2829 iunie (Chişinău)
2012 - Conferinţa internaţională jubiliară ULIM-20: Sapientia et Virtus. Universitas Europaea:
„Spre o societate a cunoaşterii prin globalizare şi europenizare”, Republica Moldova, 15-17
octombrie (Chişinău)
2012 - Simpozionul ştiinţific internaţional „Protecţia plantelor – probleme şi perspective”.
Academiade ŞtiinţedinMoldova, 30-31 octombrie (Chişinău)
2012 - Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием к
85-летию Почвенного института им. В .В. Докучаева „Почвоведение в России: вызовы
современности, основные направления развития”, 5-7 декабря, (Москва)

2011 - European conference: „Dilemmas of the CAP reform. Between competitiveness and
public goods: can farmers deliver both?”, Agricultural University of Athens, April 8th, 2011
(Greece)
2011 - Conferinţa internaţională „Sfecla de zahăr – cultură strategică în dezvoltarea durabilă a
agriculturii Republicii Moldova”, 7-8 iulie (Bălţi)
2011 - Conferinţa ştiinţifică „Genetica şi fiziologia rezistenţei plantelor”, Institutul de Genetică şi
Fiziologie a Plantelor, 21 iunie, (Chişinău)
2011- VIII Международная конференция: Самовосстанавливающееся эффективное
земледелие на основе системного подхода”, Агро-Союз, 29.06-1.07, (Днепропетровск,
Украина)
2011 - Doing Business with the USA, Conference for Business People, November 15 (Bălţi)
2010 - Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Premizele dezvoltării economiei naţionale în
contextul crizei economice” USARB, 28-29 mai (Bălţi)
2010 - Conferinţa internaţională: Rolul culturilor leguminoase şi furajere în agricultura Republicii
Moldova. Bălţi, ICCC „Selecţia”, 17-18 iunie (Bălţi)
2010 - Научно-практическая конференция, посвященная 50-летию ВНИИБЗР, 21-24
сентября (Краснодар, Россия)
2010 - Conferinţa ştiinţifică internaţională consacrată aniversării a 65-a de la fondarea
Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 8 octombrie (Bălţi)

2010 - Всероссийская научно-практическая конференция «Ресурсосберегающие
технологии обработки почвы в адаптивном земледелии» (Москва)
2010 - European conference „Greening the EU Common Agricultural Policy”, Avalon
Conference and network meeting, November 12-16 (Bled, Slovenia)
2009 - Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Protecţia integrată a culturilor de cîmp”, 1819 iunie, (Bălţi)
2009 - Participarea în cadrul proiectului comun de colaborare cu Universitatea de Ştiinţe
Aplicate din Elveţia (or. Zollikofen) „Resource-Conserving Agriculture” (Agricultură pentru
Conservarea Resurselor Naturale), 7-13 iulie (Elveţia)
2009 - Conferinţa internaţională „Climate Change Conference”; „Biodiversity Conferince”
(organizată şi susţinută financiar de Fundaţia Avalon din Olanda), 28 septembrie-1 octombrie
(Sofia, Bulgaria)
2009 - Simpozionul ştiinţific Internaţional „Protecţia plantelor – realizări şi perspective”, 19-22
octombrie (Chişinău)
2009 - Conferinţă Internaţională ITAA „Transfer de inovaţii în activităţile agricole în contextul
schimbărilor climatice şi dezvoltării durabile”, 11-12 noiembrie (Chişinău)
2008 - Conferinţa consacrată folosirii surselor alternative de energie în agricultură în
cooperare cu Universitatea de Stat din Udine, 24 octombrie (Italia)

2008 - Seminar internaţional în cadrul programului NATO „Rolul chimiei ecologice în cercetarea poluării
mediului şi dezvoltării durabile”, 8-12 octombrie, (Chişinău)
2008 - Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Culturile tehnice în agricultura modernă”, 7-8 august (Bălţi)
2008 - Workshop „The role of ecological chemistry in pollution research and sustainable development”
(Chişinău) Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Asigurarea ştiinţifică a dezvoltării
inovaţionale în sectorul agrar din regiunea munţilor Carpaţi”, 7-9 iunie (Cernăuţi)
2007 - Seminarul International „Organic farming principles & practices” (Israel)
2007 - Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Agricultura durabilă, inclusiv ecologică – realizări, probleme,
perspective”, 21-22 iunie (Bălţi)
2007- Meeting of the Union of European Agrarian Academies „Environment protection in agro-ecosystems”
(Yalta)
2007 - Simpozion ştiinţific Internaţional „Fertilizare organică sau minerală? Conflict sau sinergism?”, 16-19
septembrie (Gent, Belgia)
2007 - Simpozionul Internaţional „Organic Matter Dynamics in Agro-Ecosysstems” (Franţa)
2006 - Conferinţa internaţională „Protecţia solurilor şi necesitatea unei politici de suport, 9-11 martie (Pulawy,
Polonia)
2006 - Conferinţa Internaţională pe problemele cooperării transfrontaliere, 8-9 mai (Cernăuţi)
2006 - Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică «Аграрная наука – сельскому хозяйству» (Барнаул)
2006 - Conferinţa internațională „Soil protection strategy. Needs and approaches for policy support” (Pulawy,
Polonia)
2005 - Simpozion ştiinţific internaţional „Tehnologii biologice avansate şi impactul lor în economie”, 22-24 martie
(Chişinău)

2005 - Simpozium „Advanced biological preparations and their impact on Economy. Natural Products:
Technologies for their Capitalization in Agriculture, Medicine and Food Industry” (Chişinău)
2005 - Conferinţa internațională „Agricultura ecologică, agroturism şi organismele modificate genetic:
Experiența Poloniei pentru Republica Moldova (Chişinău)
2005 - Conferinţa naţională „Comunitatea rurală şi renaşterea satului” (Chişinău)
2005 - Seminar internaţional „Poluarea şi impactul poluenţilor persistenţi în agroecosisteme”, 10-12 martie
(Pulawy, Polonia)
2005 - Conferinţa Internaţională „Chimia ecologică”, 20-21 mai, (Chişinău)
2005 - Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Problemele actuale ale calităţii grîului de toamnă în
Republica Moldova”, 24-25 iunie (Bălţi)
2005 - Conferinţa ştiinţifico-practică „Folosirea metodelor netradiţionale în medicină, biologie şi fitotehnie”, 1517 septembrie (Chişinău)
2005 - Al 48-lea Simpozion ştiinţific al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la
Brad” (Iaşi, România)
2005 - Conferinţa internaţională consacrată aniversării a 60-a de la Fondarea Universităţii de Stat „A. Russo”
din Bălţi, 5-7 octombrie (Bălţi)
2005 - Conferinţa internaţională „Agricultura ecologică, agroturism şi organismele modificate genetic”, 29
octombrie (Chişinău, EcoTiras)
2004 - Conferinţa ştiinţifică internaţională „Asolamentul în agricultura contemporană”, 14-15 octombrie
(Moscova)
2004 - Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Cultura plantelor de cîmp – rezultate şi perspective”, 24-25
iunie (Bălţi)

2004 - Conferinţa republicană „Valorificarea rezultatelor ştiinţifice – baza dezvoltării durabile a
economiei naţionale (Chişinău)
2004 - Seminar internaţional „Modelarea indicilor calitativi şi variabilitatea genetică a grîului de
toamnă”, 18-21 iulie (Clermont-Ferrand, Franţa)
2004 - Conferinţa ştiinţifică «Агроэкологические функции органическоговещества почв и
использование органических удобрений ибиоресурсов в ландшафтном земледелии»
(Vladimir, Rusia)
2003 - Materialele Primei Conferinţe de Cooperare Transfrontalieră în cadrul Euroregiunii Prutul
de Sus, 8-10 septembrie (Cernăuţi)
2003 - Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Solul – una din problemele principale ale sec.
XXI”, 7 august (Chişinău)
2003 - International Workshop on Soil Physical Quality, 2-4 October (Poland)
2002 - Conferinţa ştiinţifică „Problema calităţii grîului de toamnă în Moldova”, 28 iunie (Bălţi)
2002 - Conferinţa ştiinţifică „90 de ani de educaţie Academică Agricolă”, 24-25 octombrie (Iaşi)
2002 - Conferinţa Internaţională „Chimia ecologică”, 11-12 octombrie(Chişinău)
2001 - Conferinţa REC (Regional Environmental Centre Moldova), (Centrul Regional de Mediu)
(Chişinău)
2001 - Conferinţa pentru o colaborare fructuoasă între cercetători şi fermieri în mileniul III, 5-6
iunie (Chişinău)

2001 - Grupul consultativ pentru Europa Centrală şi de Est pe problemeledezvoltării sectorului
semincier, 17-22 septembrie (Poznan, Polonia)
2000 - Conferinţa ştiinţifică „Ecotehnologia: cale spre durabilitate” (Chişinău)
2000 - 3rd International Crop Science Congress (ICSC) Meeting Future Human Needs, European
Society for Agronomy, 17-22 august (Hamburg, Germania)
2000 - Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Agricultura ecologică – realizări şi
perspective”, 26-27 iunie (Bălţi)
2000 - The 13thInternational iFOAm Scientific Conference, (Basel, Switzerland)
2000 - Summit Economic Forum. Forumul Economic al ţărilor din Europa Centrală CEI (Central
European Initiative), 22-25 noiembrie (Budapesta)
1999 - International Workshop „Soil health as an indicator of sustainable land management”
(Greece)
1998 - Şedinţa Consiliului Coordonator al Academiei Agricole Ruse pe problemele asolamentelor,
lucrării solului şi combaterii buruienilor în sistemele moderne de agricultură (Moscova)
1998 - Seminar internaţional „Combaterea deşertificării şi secetei în Republica Moldova”
(Chişinău)
1997-1996 - Şedinţele Consiliului Directorilor Organizaţiei Mondiale în susţinerea Agriculturii
Durabile (WSAA) din Atami, 12-14 noiembrie (Japonia)

1995-1996 - O serie de seminare, întîlniri şi discuţii cu profesori şi studenţi din cadrul Institutului de
Agricultură Alternativă (statul Visconsin), Universitatea statului Nebrasca (Lincoln), Universitatea
statului Iova şi Dakota de Nord, în perioada aflării la stagiune în cadrul programului Fulbright, 13
noiembrie 1995 - 10 martie 1996 (SUA)
1996 - 5th International Wheat conference, 10-14 iunie (Ankara, Turkey)
1996 - Conferinţa internaţională „Management ecologic şi dezvoltare durabilă”, 5-6 iunie
(Chişinău)
1996 - International Conference for Consultancy and Quality Control in Biodinamic Agriculture, 2426 iunie (Wageningen, Olanda)
1995 - The First Balkan Symposium on breeding and cultivation wheat, sunflower and leguminous
crops (Bulgaria)
1995 - Conferinţa a II-a ştiinţifică: «Засуха и меры борьбы с ней» (Chişinău)
1995 - Şedinţa Organizaţiei Internaţionale în Susţinerea Agriculturii Durabile (WSAA) statul Hawai,
Honolulu, (prezenţa în calitate de membru al Consiliului de directori ai acestei organizaţii, 12-17
ianuarie (SUA)
1995 - European EcoForum, 23-28 mai (Kiev)
1995 - Seminar în cadrul proiectului politicilor de ocrotire a naturii şi tehnologiei în agricultură în
cooperare cu partenerii din SUA (Chişinău)
1995 - Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională: „Eroziunea solurilor şi metodele de combatere”,
11-14 iulie (Chişinău)

1994 - Conferinţa internaţională Agricultura ecologică: «Земледелатель 94»
(Moscova)
1994 - Conferinţa internaţională „Dezvoltarea agriculturii durabile în ţările din Europa
Centrală şi de Est”, 19-22 septembrie, (Landen Bosh, Olanda)
1993 - Seminar internaţional cu participarea ţărilor din Europa Centrală şi de Est pe
problemele influenţei agriculturii ecologice asupra dezvoltării durabile a localităţilor
rurale, 14-17 octombrie (Rudolec, Cehia)
1993 - Congresul XVIII al Academiei Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte „Moldova:
deschideri ştiinţifice şi culturale spre Vest”, 13-16 iulie (Chişinău)
1993 - Simpozionul naţional „Agricultură: tradiţie şi perspective” (Iaşi)
1992 - Conferinţa ştiinţifico-practică „Ecologia şi protecţia mediului înconjurător în
Republica Moldova” (Chişinău)
1992 - Conferinţa ştiinţifică «Формы хозяйствования в аграрно-промышленном
комплексе в условиях становления рыночныхотношений» (Chişinău)
1991 - Conferinţa Internaţională „Tineretul şi ecologia”, 13-17 octombrie (Chişinău)
1981-1982 - Conferinţele ştiinţifice ale Academiei Agricole „K. A. Timireazev”
(Moscova)

Activităţi de organizare a manifestărilor ştiinţifice:
2012 - Iniţiatorul organizării Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale dedicate celor 50 de ani de la fondarea
experienţelor de cîmp de lungă durată a ICCC „Selecţia” cu înaintarea propunerii de recunoaştere a
cernoziomului tipic din stepa Bălţiului în calitate de Patrimoniu mondial ocrotit de UNESCO

Membru al diferitor comisii, comitete, colegii:
2013 - Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişesti” din
România pentru contribuţie remarcabilă la dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi la promovarea agriculturii
durabile în Republica Moldova
- Membru al comisiilor de experţi pe lîngă Academia de Ştiinţe, Consiliului Suprem pentru Acreditare şi
Atestare
- Preşedintele seminarului de profil pe lângă Universitatea Agrară de Stat din Moldova
- Preşedinte şi membru al consiliilor de susţinere a tezelor de doctor în ştiinţe
- Membru al colegiilor de redacţie a ediţiilor ştiinţifice din România şi Slovacia
- Reprezentantul Republicii Moldova la Brussels pentru programul ştiinţific al Comunităţii Europene
„Orizont 2020”
2012 - Membru al Consiliului de redacţie al revistei Visegrad Journal of Bioeconomics and Sustainable
Development (Nitra, Slovakia)
2009 - Membru al Consiliului de redacţie al Enciclopediei Republicii Moldova

2007- 2008 - Coordonator ştiinţific al programului ştiinţific republican „Agricultura
ecologică”
2004 - Membru asociat al organizaţiei Internaţionale în Susţinerea Agriculturii
Ecologice (IFOAM)
2004 - prezent Membru al Asambleei Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova;
2002 - Membru al Consiliului de Experţi la Consiliul Suprem pentru Acreditare şi
Atestare din republica Moldova
2000 - Membru al Consiliului Naţional din Moldova pentru decernarea Premiilor
de Stat în domeniul Ştiinţei
1998 - Academician al Academiei Internaţionale de Ecologie şi Securitate Vitală
or. Sankt-Petersburg, Rusia, secţiunea Ecologie
1996 - Membru corespondent al Academiei Internaţionale de Ecologie şi
Securitate Vitală or. Sankt-Petersburg, Rusia, secţiunea Ecologie
1995 - Membru al Consiliului de Directori ai Oragnizaţiei Internaţionale în
Susţinerea Agriculturii Durabile (WSAA), SUA, Japonia
1994 - Membru al Consiliului Fundaţiei Avalon, Olanda

DISTINCŢII ŞI MENŢIUNI
2013 - Medalia „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” în semn de
recunoştinţă pentru activitatea sîrguincioasa spre binele şi
întru mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova
2011- Laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe a Moldovei
pentru rezultatele excelente obţinute în 2011
2008 - Medalia „75 ani ai UASM” Pentru merite deosebite în
dezvoltarea învăţămîntului superior şi ştiinţei agricole
2007 - Medalia Regiunii Autonome Friuli-Venezia,Giulia (Italia)
2007 - Medalia de argint a Agenţiei de Stat pentru proprietatea
intelectuală a Republicii Moldova
2007 - Businessmanul anului 2007. Titlul onorific „Cel mai bun
antreprenor în agricultură”
2006 - Medalie jubiliară „60 de ani de la fondarea primelor
instituţii academice din Republica Moldova”
2005 - Medalia „140 ani Universitatea Agrară de Stat Academia Agricola „K. A. Timireazev” din Moscova pentru
merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei agricole şi învăţămînt
(Moscova)

2004 - Diplomă pentru succese remarcabile şi
contribuţie personală la dezvoltarea potenţialului
economic a regiunii Bălţi
2004 - Titlul onorific „Businessmanul anului”
2004 - Laureat al premiului Academiei pentru cea mai
valoroasă lucrare ştiinţifică (Academia de Ştiinţe a
Moldovei)
2004 - Diploma de onoare pentru activitate asiduă şi
conştiincioasă în domemiile de organizare ştiinţifică şi
cercetare (Academia de Ştiinţe a Moldovei)
1997 - Diplomă pentru cea mai bună publicaţie în
revista americană: „Journal of soil and Water
Conservation”

ANI DE STUDENŢIE, SERVICIUL MILITAR

Susţinerea tezei de diplomă în limba
franceză

Moscova, Academia Agricolă
„K. A. Timireazev”. Susţinerea tezei
de diplomă în limba franceză cu tema
„Le possibilité biologique des plantes
cultureles dans la lutte contre les
mauvaises herbes”

Responsabil de cercul ştiinţific al
catedrei

1977. Conferinţa ştiinţifică studenţească de la Academia

Agricolă „K. A. Timireazev”. Boris Boincean responsabil
de cercul ştiinţific al catedrei Agrotehnică şi Metodica
Experienţelor de Cîmp, alături de profesorul
B. A. Dospehov

ÎMPREUNĂ CU FAMILIA

ACTIVITATEA MANAGERIALĂ ŞI PROFESIONALĂ

PE CÎMPURILE EXPERIMENTALE ALE ICCC ,,SELECŢIA”

PARTICIPĂRI LA PROIECTE INTERNAŢIONALE

LA BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ

PUBLICAŢII

Autor/ coautor:
• 4 monografii
• un manual
• 2 brevete de invenţii
• peste 270 de articole ştiinţifice, inclusiv în ediţii internaţionale

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-DIDACTICE

PREZENŢE ÎN PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC AL TEZELOR DE DOCTORAT, MASTERAT, LICENŢĂ
Teze de licenţă - 26
Teză de master - 6
Teze de doctor - 1
Referent teze - 3
Consultant ştiinţific teze - 1

2012 - Membru al Consiliului de redacţie al revistei
Visegrad Journal of Bioeconomics and Sustainable
Development (Nitra, Slovakia)
http://www.degruyter.com/view/j/vjbsd

2009 - Membru al Consiliului de redacţie al
Enciclopediei Republicii Moldova

CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, COLOCVII

PROIECTE INTERNAŢIONALE

PERSONALIA

ÎN INTERNET

RESURSE INFORMAŢIONALE

Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB - http://tinread.usb.md:8888/tinread/tinread.jsp
http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/boincean/boincean.pdf
https://www.google.md/search?q=despre+Boris+Boincean&ie=utf-8&oe=utf8&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&cha
http://asm.md/?go=asambleea_about_memb&n=196&new_language=0
https://ibn.idsi.md/en/author_articles/1870
http://www.asas.ro/wcmqs/membri/de-onoare-din-strainatate/BOINCEAN+Boris.html
http://iwlearn.net/con-info/contacts/mxmcontactsperson.2006-07-27.8351556029
http://www.amazon.com/Boris-P.-Boincean/e/B00J8HUE9I
http://puterea.info/?tag=boris-boincean
http://65.54.113.26/Author/47338929/boris-p-boincean
http://researchers.nisnest.gr/person/show/207
http://www.schulthess.com/buchshop/detail/ISBN-2244002619176/Igori-Arcadie-KrupenikovBoris-P-Boincean-David-De
http://books.google.md/books?id=5s4qPwkHGw8C&pg=PA157&lpg=PA157&dq=despre+boris+
boincean&source=bl&ots=nwwYOJqoXH&sig=AGVRVI6ZET_fA6mPbYy9obGV4w&hl=ro&sa=X&ei=PPNMVOjSBYz
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