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CENTENARUL CALITĂŢII

Dr. hab. Igor KRUPENIKOV 
la 100 de ani

Geograf, domeniul ştiinţifi c: pedologie. 
Dr. hab. în ştiinţe geografi ce (1966), prof. univ. 
(1968). Membru de onoare al Academiei de ştiin-
ţe a Moldovei (1995).

La 10 aprilie 2012 s-au împlinit 100 de ani de 
la naştere şi 77 de ani de activitate ştiinţifi că, ma-
nagerială şi didactică a distinsului cercetător Igor 
Krupenikov.

Născut la 10 aprilie 1912 în oraşul Petrograd, în 
anul 1922, împreună cu familia, Igor Krupenikov 
pleacă în Crimeea.

În 1931 devine student la Universitatea „M. Lo-
monosov” din Moscova. După absolvirea facultăţii, 
este recomandat la studii în doctorantură şi în 1939 
susţine teza de doctor în ştiinţe cu tema „Solurile şi 
condiţiile pedogenetice ale Rezervaţiei Naurzum”.

După doi ani de activitate în Kazahstan şi Asia 
Mijlocie, odată cu revenirea în Crimeea a Institutu-
lui „Magaraci”, I. Krupenicov este numit director 
adjunct pe ştiinţă al acestui institut.

În anul 1945, împreună cu fratele Lev, scrie 
prima monografi e pentru seria „Viaţa oamenilor 
iluştri” – „V.V. Dokuceaev. (1846–1903)”, publica-
tă în 1948, după care urmează cărţile consacrate lui 
V.R. Wiliams (1951), P.A. Kostâcev (1955), ultima 
fi ind fi nalizată de un singur autor, după decesul fra-
telui său Lev. Activitatea istorico-literară cu timpul 
este orientată, îndeosebi, spre istoria pedologiei şi 
devine una din preocupările sale esenţiale.

În anul 1948 Krupenikov, la invitaţia academi-
cianului Nicolae Dimo, a venit în Moldova. Îşi în-
cepe activitatea didactică şi ştiinţifi că în calitate de 
doctor-conferenţiar la Facultatea de Geologie şi Pe-
dologie a Universităţii de Stat din Moldova. În co-
mun cu şeful Catedrei de pedologie, academicianul 
N. Dimo participă la perfecţionarea programelor de 

pregătire profesională a pedologilor, ţine numeroase 
prelegeri, cursuri generale şi speciale. 

Academicianul N. Dimo era preocupat pe atunci 
de organizarea cercetării multilaterale a solurilor. El 
argumentează programul cartografi erii solurilor la 
3 niveluri: al teritoriilor gospodăriilor agricole la 
scara 1:10 000, al raioanelor administrative la scara 
1:50 000 şi al republicii – la scara 1:200 000.

În această lucrare de proporţii erau antrenaţi şi 
studenţii cursurilor superioare ale secţiei de pedolo-
gie, deducţiile şi generalizările fi ind făcute de cor-
pul didactic sub conducerea profesorului N. Dimo şi 
doctorului în ştiinţe Igor Krupenikov.

În 1958 dr. I. Krupenikov începe să activeze la 
Institutul de Pedologie al Filialei Moldoveneşti a 
Academiei de ştiinţe a URSS, ca şef al sectorului de 
pedologie, fi ind invitat tot de N. Dimo – pe atunci 
director al Institutului. Conduce lucrările de gene-
ralizare şi elaborare a hărţilor solurilor, cercetarea 
multilaterală a componenţei şi proprietăţilor, apre-
cierea calităţii şi pretabilităţii, bonităţii şi regionă-
rii solurilor. Organizează conferinţe ştiinţifi ce, este 
conducător al lucrărilor ştiinţifi ce ale doctoranzilor. 

Primele investigaţii în domeniul regionării s-au 
soldat cu monografi a „Raionarea agropedologică” 
(Крупеников, Урсу, Балтянский, Родина, 1964). 
În 1965, în comun cu N.P. Dodonov, semnează  mo-
nografi a «Бонитировка почв и экономическая 
оценка земель в Молдавии» (Chişinău, 1965), 
după care urmează o serie de lucrări instructive 
(coautori Raisa Lunev, Ludmila Reabinin), care au 
stat la baza organizării cadastrului funciar.

De la începutul activităţii sale ştiinţifi ce I. Kru-
penikov acordă un interes  deosebit studierii cerno-
ziomurilor. În anul 1966 la Institutul de Geografi e 
din Moscova el susţine cu succes teza de doctor ha-
bilitat, iar în anul 1967 publică monografi a „Cerno-
ziomurile Moldovei”, care s-a bucurat de un succes 
incontestabil, fi ind citată până în prezent. 

Interesele ştiinţifi ce ale profesorului Igor Kru-
penikov sunt multilaterale, el fi ind conducător 
al cercetărilor în diferite domenii ale pedologiei. 
Este dascălul unui număr mare de pedologi care 
activează în diferite domenii ale ştiinţei nu numai 
în Moldova, dar şi în Alma-Ata, Bişkek; Novosi-
birsk, Simferopol, Odesa etc. Devine un cunoscător 
renumit al cernoziomului, participă cu comunicări 
la diferite întruniri regionale şi internaţionale, in-
clusiv la Congresele mondiale ale pedologilor din 
Adelaida (Australia), Bucureşti, Moscova. Este un 
popularizator activ al ştiinţei, autor al multor lu-
crări publicistice – „Cernoziomul – bogăţia noas-
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tră” (1978), „Cernoziomurile carbonatice” (1978), 
„Scumpa natură a Moldovei” (1983), „Să păstrăm 
şi să multiplicăm” (1985), „Învelişul de sol al Mol-
dovei. Trecutul, prezentul şi viitorul” (1992). În co-
mun cu cercetătorii de la Institutul de Pedologie şi 
Agrochimie „N. Dimo”, I. Krupenikov participă la 
pregătirea, redactarea şi editarea monografi ei în 3 
volume „Solurile Moldovei” (1984–1986), menţio-
nate cu Premiul de Stat (1988). 

Fructuoase au fost relaţiile sale cu geografi i. 
El publică monografi a „Istoria gândirii geografi -
ce în Moldova” (1964), «Почвы/Атлас МССР» 
(Моscova, 1978) etc. Concomitent, continuă acti-
vitatea ştiinţifi co-literară – publică o serie de cărţi 
consacrate vieţii şi activităţii lui N. Dimo (1973), 
L.S. Berg (1976), S.A. Zaharov (1979).

Autoritate şi renume mondial profesorul Kru-
penikov a obţinut după apariţia la Moscova, la edi-
tura „Nauka” a operei sale „Istoria pedologiei. De 
la apariţie până în zilele noastre” (1981). Menţio-
năm, că această monografi e s-a bucurat de un ecou 
larg la nivel mondial, fi ind tradusă în engleză şi 
reeditată în India (Delhi, 1992) şi Olanda (Roter-
dam, 1993).

Pe parcursul a câtorva ani I. Krupenikov acti-
vează în domeniul eroziunii solului, iniţiază şi parti-
cipă activ la elaborarea lucrării fundamentale „Ero-
ziunea solului” (2005). În ultimii ani publică câteva 
monografi i înalt apreciate de cititori – „Cerno-
ziomurile şi agricultura ecologică” (coautor B. 
Boincean, 2004), «Черноземы. Возникновение, 
сoвершенство, трагедия деградации, пути 
охраны и возрождения» (2008). Ultima sa lucra-
re este consacrată istoriei pedologiei în Republica 
Moldova (2011).

Profesorul Igor Krupenikov este autorul şi coa-
utorul a 650 de lucrări ştiinţifi ce, printre care peste 
20 de monografi i. Este Membru de onoare al So-
cietăţii pedologilor „V. Dokuceaev” din Rusia şi a 
Societăţii Naţionale a Moldovei de Ştiinţa Solului. 
Activitatea sa ştiinţifi că a fost apreciată cu premiile 
Dokuceaev şi V. Wiliams, ale Academiei de Ştiinţe  
a Moldovei, Ordinul „Gloria Muncii”, diferite me-
dalii şi distincţii.

Profesorul, Membrul de onoare al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei Igor Krupenikov la această 
vârstă onorabilă, continuă activitatea de cercetător 
coordonator la Institutul de Pedologie, Agrochimie 
şi Protecţie a Solului „N. Dimo”, impresionând prin 
spiritul său activ şi tenacitate.

Academician Teodor Furdui
Academician Andrei Ursu

Academician  Serafi m Andrieş

ASIGURATORUL PRINCIPAL

Membrul corespondent al AŞM 
Sergiu CERTAN 

la 60 de ani

Economist, domeniul ştiinţifi c: economie. 
Doctor habilitat în economie (1989), profesor 
universitar (1993). Membru corespondent al 
AŞM (1992).

Avem fericita ocazie de a sărbători 60 de ani 
de viaţă şi de fructuoasă activitate ştiinţifi că a 
membrului corespondent al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei Sergiu Certan, doctor habilitat în ştiinţe 
economice, profesor universitar, cavaler al Ordinului 
„Gloria Muncii”, manager principal al Companiei 
de Asigurări „Sigur-Asigur” SRL.

Născut la 17 aprilie 1952 în or. Chişinău, Sergiu 
Certan, la doar 26 de ani obţine titlul de doctor în 
ştiinţe economice (1978), în 1989 cel de doctor 
habilitat, în anul 1983 – de colaborator ştiinţifi c 
superior, 1993 – profesor universitar, 1992 – membru 
corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Experienţa profesională a m. c. Sergiu Certan 
este confi rmată şi prin faptul că şi-a efectuat studiile 
postuniversitare la instituţiile de reciclare: Tallinn 
(1989), Kiev (1990), Köln (1992), Washington 
(1993 – Institutul Fondului Monetar Internaţional, 
1996 – Comisia Valorilor Mobiliare SUA), Chişinău 
(1998-2001 – cursurile Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare, Centrul de Productivitate şi 
Competitivitate) etc.

Este autor a circa 100 de lucrări publicate, cu 
volumul de mai mult de 100 coli de autor, inclusiv 9 
monografi i şi broşuri: Производственные объеди-
нения: оценка эффективности и выбор состава 
(1981); Агропромышленный комплекс республи-
ки: анализ и планирование народнохозяйствен-
ных результатов (1981); Система натурально-
стоимостных межотраслевых балансов со-
юзной республики (1984); Analiza şi estimarea 
dezvoltării economiei informale în Republica Mol-

Jubileu


