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 Vineri, 20 ianuarie 2017 începând cu ora 10.00 va avea loc Sedinţa Festivă a Senatului 
Universităţii Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iaşi  prilejuită de acordarea  titlului de Doctor 
Honoris Causa Domnului Prof. Dr. Ing. Hab.DHC. Vasile BUMACOV de la Universitatea Agrară 
de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova.  
 Şedinţa va avea loc în Sala de Conferinţe a Universităţii Tehnice, corp T, parter, de pe 
Bulevardul Prof. Dr. Doc. Dimitrie Mangeron nr.67. 
 Personalitate marcantă a vieţii ştiinţifice universitare din Republica Moldova şi cu largă 
recunoaştere internaţională, profesorul Vasile BUMACOV este cadru didactic universitar la 
Facultatea de Inginerie Agrară şi Transport Auto, conducător de doctorat şi în prezent 
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Japonia. 
 Pe plan ştiinţific activitatea profesorului BUMACOV este una remarcabilă, concretizată 
prin cele 26 de invenţii în domeniul  mecanizării agriculturii şi tehnologiilor agricole precum şi 
prin lucrările ştiinţifice publicate. Contribuțiile aduse prin cercetările sale, au schimbat complet 
tehnologia de cultivare a legumelor, care acum se aplică în toată Moldova şi Ucraina iar în 
ulltimii ani a început să fie introdusă şi în SUA de către compania internaţională "Johnson Farm 
Machinery”. Teoria aparatelor de plantat răsaduri crescute în ghivece nutritive cu dispozitive de 
alimentare de tip carusel elaborată în tezele sale, stă la baza proiectării unor noi şi performante 
tipuri de maşini agricole. Toate invenţiile legate de maşinile de semănat şi plantat au vizat 
Agricultura Durabilă, care este o prioritate pentru omenire. 
 Paralel cu activitatea didactică din Universitatea Agrară de Stat din Moldova, a ocupat 
diverse funcţii de conducere în Guvernul Republicii Moldova, unde în perioada 2011 – 2015 a 
fost  Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova.  
 Pe seama experientei profesionale acumulate, a lansat sau susţinut 16 proiecte de 
finanţare, care sunt aplicate atât în Republica Moldova cât şi în alte ţări. Unele dintre proiectele 
elaborate şi negociate cu Japonezii, au dus la înfiinţarea la Chişinău, a unui Centru de reparaţii, 
consultanţă şi pregătire în domeniul maşinilor agricole şi pentru transport auto, unde există o 
bază materială de înaltă tehnicitate la care studenţii din cele două centre universitare pot 
desfăşura o activitate practică modernă. Este un Centru unic în Europa de Est, care ulterior a 
fost preluat de Japonezi pentru Egipt şi Azerbaidjan.  
 Profesorul Bumacov are o strânsă colaborare cu specialişti din Facultatea de Mecanică 
atât în domeniul de specialitate cât şi prin coordonarea în colaborare a mai multor proiecte, 
facilitând dotări importante la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. 
 Propunerea de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului profesor BUMACOV 
a venit din partea Facultăţii de Mecanică şi a fost aprobată de conducerea Universităţii Tehnice 
„Gheorghe Asachi” din Iaşi.  
 


