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CURRICULUM VITAE  

 

Informaţie personală: 

 
Numele, prenumele BOINCEAN Boris                                                                                                  
e-mail                         bboincean@gmail.com 

Naţionalitate              moldovean  

Data naşterii   23 noiembrie 1954, satul Vancicăuţi, r-nul Nouă 

                                   Suliţa, regiunea Cernăuţi, Ucraina  

 

Experienţă de muncă şi activitate profesională: 

 

 

• 1990 – prezent – şeful Laboratorului Tehnologii Agricole şi Sisteme Agrotehnice al ICCC 

„Selecţia”, mun.Bălţi, Republica Moldova 

• 2003 – prezent – şef al Catedrei de Ştiinţe ale naturii şi agroecologie (prin cumul), Facultatea de 

Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din mun.Bălţi 

(USARB) 

• 1999 – 2009 – Director General al Asociaţiei Ştiinţifice de Producere „Selecţia”, Director al 

Institutului de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”, mun.Bălţi 

• 1993 – 1999 – Director – adjunct în problemele ştiinţei al ICCC „Selecţia”, mun.Bălţi 

• 1990 – 1993 – Şeful secţiei Sisteme Agricole  al ICCC „Selecţia”, mun.Bălţi 

• 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” 

• Începînd cu anul 2014 participant activ în calitate de director de proiecte: trei proiecte din cadrul 

Programului European „Horizon 2020”; un proiect naţional; două proiecte bilaterale; expert 

naţional la ANACEC, ANCD şi la programul  „Horizon 2020”;referent și membru la consiliile 

ştiinţifice specializate pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat în ştiinţe 

agricole;preşedinte a seminarului ştiinţific de profil pe lîngă UASM ș.a.     

 

Educaţie şi formare:  

• 1998 – doctor habilitat în ştiinţe agricole (Academia Agricolă „K.A.Timiriazev”, or.Moscova, 

Rusia) 

• 1982 – doctor în ştiinţe agricole (Academia Agricolă „K.A.Timiriazev”, or.Moscova, Rusia) 

• 1979 – 1982 – doctorantura (Academia Agricolă „K.A.Timiriazev”, or.Moscova, Rusia) 

• 1973 – 1978 – student la Facultatea de Agronomie al Academiei Agricole „K.A.Timiriazev”, 

or.Moscova, Rusia absolvită cu mențiune 

• 1969 – 1973 – elev la Colegiul Agricol, s.Ţaul, r-nul Donduşeni absolvit cu mențiune 

• 1961 – 1969 – şcoala de 8 ani, satul Vancicăuţi, r-nul Nouă Suliţa, regiunea Cernăuţi, Ucraina 

 

Domenii de cercetare (agrotehnica şi agroecologia):  

• Procesele de transformare a substanţei organice a solurilor arabile din regiunile necernoziomice  

a Rusiei şi regiunile de stepă din Republica Moldova; compatibilitatea culturilor în asolamente şi 
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în culturi permanente pe cernoziomul tipic din stepa Bălţului; acţiunea şi interacţiunea rotaţiei 

culturilor, sistemelor de lucrare şi fertilizare în asolament în lipsa mijloacelor chimice de 

combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor (experienţă polifactorială); eficacitatea sistemelor 

de irigare, lucrare şi fertilizare a solului în asolament pentru cernoziomurile din stepa Bălţului; 

studierea sistemelor alternative de agricultură pentru Republica Moldova (agricultura ecologică; 

sistemul de agricultură conservativă cu aplicarea NO-Till; agricultura de precizie ş.a.) 

 

 

Stagii de perfecţionare: 

  ●  2017 – 2018  – Programul Fulbright susţinut de Guvernul SUA, 6 luni(23.08.2017-22.02.2018) la 

Universitatea de Stat  din Ohio,SUA cu pregătirea unei monografii stiințifice 

• 2016 – Profesor invitat la Universitatea de Stat din Ohio, SUA cu prelegeri referitor la 

managementul durabil a solurilor de cernoziom (10-12.02.2016) 

• 2014 – Participare la Rețeaua Europeană privind perfecționarea sistemului de acordare a 

serviciilor ecosistemice şi sociale de către fermieri (Bruxel, Belgia – 1-3 aprilie, 2014; De 

Klinze, Aldtsjerk, Olanda – 22-27 aprilie, 2014) 

• 2012 – Schimb de experienţă la invitaţia Institutului de Ecologie a Solului şi Universităţii 

Tehnice din Munchen, Germania cu prelegeri 

• 2011 – Schimb de experienţă la Conferinţa internaţională cu genericul „Sistemul efectiv de 

autorestabilire în agricultură în baza viziunii sistemice”, 29.06-01.07 (or.Dnepropetrovsc, 

Ucraina) 

• 2009 – Schimb de experienţă în cadrul programului de cooperare cu Universitatea de Ştiinţe 

Aplicative din Bern, Elveţia (Zollikofen) 

• 2007 – Stagiere la Centrul Internaţional de Cooperare MASHAV din Israel pe lîngă Ministerul 

Afacerilor Externe din Israel (14-27.03.2007) sub genericul „Agricultura ecologică – principii şi 

practici” 

• 2005 – Stagiere în domeniul modelelor de formare 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 cu o durată de 4 luni de zile 

• 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 durabile şi 

ecologice în cadrul Programului Guvernamental din SUA Fulbright pe o durată de 4 luni de zile 

• 1990 – Stagiere la Institutul de Cercetări pentru Agricultura Alternativă, statul Wisconsin, SUA 

cu o durată de 3 luni de zile 

• 1990 – Şcoala superioară de management în agricultură pe lîngă Academia Agricolă 

„K.A.Timiriazev” din Moscova, Rusia 

 

Atitudini şi competenţe personale: 

Limba maternă: Limba română; limbi cunoscute şi vorbite liber: engleză şi rusă  

Alte competențe: Competenţe didactice, promovarea rezultatelor științifice la 

pregătirea cadrelor științifice și la perfecționarea cunoștințelor 

producătorilor agricoli; conducător şi consultant științific la 10 

doctoranzi şi un doctor habilitat, 35 masteranzi și 37 de licențiați 
 

Autor/coautor a 6 monografii, un manual, peste 100 articole ştiinţifice, în ediţii internaţionale 

de prestigiu. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


