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 SAVANT NOTORIU ÎN LEGUMICULTURĂ 
Dr. hab. Vasile Botnari 

la 60 de ani

Născut la 30 ianuarie 1952 în s. Bălăşeşti, 
r-nul Sângerei. 

Agronom, domeniul ştiinţifi c: legumicultura. 
Doctor habilitat în agricultură (1994).

Talentatul şi neobositul savant-legumicultor dr. 
habilitat Vasile Botnari împlineşte onorabila vârstă 
de 60 de ani de la naştere şi 35 de ani de activitate 
ştiinţifi că şi managerială.

S-a născut la 30 ianuarie 1952 în satul Bălăşăşti, 
raionul Sângerei, unde în 1966 a absolvit şcoala de 
opt ani, după care în 1968 – şcoala medie din satul 
Pepeni din acelaşi raion. Primele cunoştinţe în agri-
cultură le-a însuşit pe meleagurile natale, fi ind infl u-
enţat de tatăl său, care lucra în calitate de brigadier.  
În 1973 a fost înmatriculat la Institutul Agricol din 
Chişinău, de unde, datorită unor calităţi deosebite, 
în 1975 a fost transferat pentru continuarea studii-
lor la Institutul Agricol din oraşul Plovdiv, Bulga-
ria. Cunoştinţele acumulate la facultatea pe care a 
absolvit-o cu menţiune le-a transpus în practică în 
1978, la Asociaţia de Producere „Moldvinprom” din 
raionul Teleneşti, unde a lucrat în calitate de agro-
nom-şef. Persoană dinamică, a avut mai multe ofer-
te pentru activitate: administrativă, managerială, de 
partid, dar a ales fără prea multe ezitări activitatea 
ştiinţifi că.

 În calitate doctorand al Institutului Ştiinţifi c de 
Cercetări în Legumicultură şi Irigaţie din Tiraspol, 
a realizat un ciclu amplu de cercetări, pentru care 
în 1993 fusese desemnat Laureat al Premiului aca-
demicianului Dvornicov pentru tineri specialişti. În 
1985 susţine teza de doctor în agricultură în dome-
niul legumiculturii.

În activitatea sa ştiinţifi că parcurge toate trep-

tele – de la cercetător ştiinţifi c, şef de grup, şef de 
laborator până la şef de secţie, devenind o persoană 
cunoscută între specialiştii din legumicultură din  
ex-URSS şi din alte ţări. Fiind pasionat de proble-
mele legate de programarea recoltelor, a organizat şi 
a participat activ la numeroase forumuri internaţio-
nale. În baza bursei acordate de Academia Agricolă 
din Rusia, şi-a perfecţionat abilităţile profesionale 
la postdoctorantură în una din cele mai prestigi-
oase instituţii – Institutul de Agrofi zică din Sankt 
Petersburg, unde în 1994 susţine cu succes teza de 
doctor habilitat în agricultură la specialităţile agro-
fi zică, agro-pedologie şi legumicultură.

 După proclamarea independenţei Republicii 
Moldova, în cadrul Institutului de Cercetări Ştiinţi-
fi ce pentru Porumb şi Sorg a fost creată o secţie în 
domeniul legumiculturii. În calitate de conducător 
al acestei subdiviziuni Vasile Botnari a depus mari 
eforturi pentru consolidarea bazei tehnico-materia-
le, orientarea şi axarea  cercetărilor pe rezolvarea 
necesităţilor stringente din această ramură. 

 Conduce lucrări de creare şi omologare a noi 
soiuri la diferite specii de legume, fi ind autor a 17 
dintre acestea. Un bun cunoscător al tehnologiilor 
de producere de legume, în lucrarea sa „Produce-
rea, certifi carea şi comercializarea seminţelor de le-
gume” a pus bazele ştiinţifi ce şi legislative în acest 
domeniu.

Paralel cu interesul deosebit faţă de ameliorarea 
şi producerea seminţelor, dl Vasile Botnari este con-
siderat cel mai ingenios cercetător în perfecţionarea 
şi elaborarea de noi tehnologii, precum şi adapta-
rea lor în diferite condiţii de producere a legumelor, 
bostănoaselor şi cartofului. Ca rezultat al cercetări-
lor efectuate, au fost înregistrate pentru utilizare la 
culturile legumicole şi cartofi  peste 50 de produse 
de uz fi tosanitar.

Fără a renunţa la activitatea ştiinţifi că şi la co-
ordonarea lucrărilor de cercetare, în anii 1998-2001 
Vasile Botnari a activat în calitate de şef de direcţie 
la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. 
În această perioadă, cu implicarea sa nemijlocită, 
a fost elaborată şi adoptată Legea despre seminţe, 
examinate şi publicate conceptele de dezvoltare a le-
gumiculturii, pieţei de seminţe ş. a. Materialele ela-
borate de dr. hab. V. Botnari servesc şi astăzi drept 
călăuză în activitatea specialiştilor de minister. 

Misiunea de a menţine suportul ştiinţifi c în le-
gumicultură, în lipsa unei instituţii ştiinţifi ce de 
profi l, i-a revenit  domnului  Vasile Botnari. În 
această perioadă a reuşit să organizeze şi să parti-
cipe la diferite seminare şi instruiri de bune practici 
ale cultivatorilor de legume şi cartofi  în majoritatea 
localităţilor producătoare de legume din republică. 
Realizează mai mulţi ani consecutiv în diferite zone 
seminare naţionale „Protecţia integrată a culturilor 
legumicole de buruieni, boli şi dăunători”, „Produ-


