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Nicolae Bucătaru
Inginer zootehnist
1 septembrie 1942
Republica Moldova
__________________Republica Moldova

Institutul de Genetică al Academiei de Ştiinţe din Republica
Moldova – susţinerea tezei de doctor habilitat.

1967-1970

doctorantura în Institutul de Genetică Generală (or. Moscova) şi
susţinerea tezei de doctor în biologie.

1960-1965

student al Facultăţii de Zootehnie, Universitatea Agrară de Stat
din Moldova, inginer-zootehnist.

Activitate de muncă şi calificări:
2013 Profesor la Institutul de Management în Agribusines și Dezvoltare
Rurală
2012 -2013
Institutul de Genetică al AȘM
2007 –2012

profesor al Universităţii Tehnice din Moldova.

2002 –2007

şef al Departamentului de Perfecţionare şi Recalificare a Cadrelor
din Sectorul Agroalimentar, Institutul de Economie şi de
Perfecţionare în domeniul Agroalimentar.

1989-2002

şef al Catedrei Genetică şi Selecţie a Animalelor Domestice,
Universitatea Agrară de Stat din Moldova (din a.1994 – profesor
universitar).

1991-1992

prorector al Institutului de Perfecţionare a Cadrelor din
Complexul Agroindustrial.

1972-1981

prodecan, decan al Facultăţii de Zootehnie, Universitatea Agrară
de Stat din Moldova.

1971-1989

asistent, lector superior, conferenţiar al Catedrei de Ameliorare a
Animalelor Domestice, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

1965-1967

zootehnician şef în colhozul „Biruinţa”, raionul Făleşti, Republica
Moldova.

În aa. 1999-2000 am participat la implementarea Programului Național „Pământ” referitor la
privatizarea și reorganizarea agriculturii în Republica Moldova în calitate de lector pe tema
„Perspectivele dezvoltării sectorului zootehnic” – subiect care a fost prezentat la diverse întruniri,
seminarii, discuții în diferite localități din republică.

În aa 2000-2001 am fost invitat la diferite întruniri pe probleme de zootehnie în cadrul Reţelei
Iniţiativelor Rurale, TACIS; seminare organizate în Agromagazine de către ACAI.
Începând cu a.2002 şi până în prezent activez în cadrul Agenţiei Naționale de Dezvoltare
Rurală (ACSA) în calitate de consultant naţional pe probleme de zootehnie, participând la diferite
seminarii, mese rotunde, expoziţii, etc., precum şi la implementarea unui şir de miniproiecte în
creşterea taurinelor, ovinelor, porcinelor, cabalinelor, iepurilor de casă.
În scopul propagării cunoştinţelor în presa periodică permanent sunt publicate diverse materiale
pe probleme de zootehnie, precum şi efectuate luări de cuvânt la radio, televiziune.
Publicaţii:
Tot în ajutorul crescătorilor de animale a fost publicat un afiş „Cum să însămânţăm vacile”,
precum şi următoarele broșuri și cărți:
„Afaceri în creşterea iepurilor de casă şi animalelor de blană” (ACSA, Chişinău, 2005, 5 coli);
„Creşterea taurinelor pentru lapte” (TACIS, Chişinău, 1999, 1,5 coli);„Creşterea ovinelor şi
prelucrarea produselor” (TACIS, Chişinău, 2000, 2,3 coli);
„Rase de animale, păsări şi specii de peşti omologate în Republica Moldova” (ACSA, Chişinău,
2002, 1,0 coli);
„Creşterea iepurilor de casă” (ACSA, Chişinău, 2002);
„Creşterea ovinelor şi caprinelor” (ACSA, Chişinău, 2003, 4 coli);
„Ghidul apicultorului” (ACSA, Chişinău, 2003, 4 coli);
„Creşterea cabalinelor” (ACSA, Chişinău, 2003, 4 coli);
„Afaceri în creşterea iepurilor de casă şi animalelor de blană” (ACSA, Chişinău, 2005, 5 coli);
„Afaceri în apicultură” (ACSA, Chişinău, 2005, 5coli);
„Afaceri în producerea laptelui” (ACSA, Chişinău, 2006, 8 coli)
„Afaceri în creşterea iepurilor
de casă şi animalelor de blană”. Ediţie revăzută şi
completată. (ACSA, Chişinău, 2009, 5,5 coli);
„Afaceri în apicultură”. Ediție revăzută și completată. (ACSA, Chișinău, 2010, 7coli).
„Creșterea animalelor domestice în sistem ecologic” (ProRuralInvest, Chișinău, 2013, 4 coli).
În total am 163 publicaţii în probleme de ameliorare a animalelor, zootehnie, biotehnologie,
genetică, inclusiv un manual de Genetică destinat studenţilor de învăţământ superior cu un volum de
25 coli de tipar, precum şi un şir de materiale privind ocrotirea genofondurilor, în cadrul FAO.
Am participat la 60 întruniri ştiinţifice (congrese, simpozioane, conferinţe) organizate atât în
Republica Moldova, cât şi peste hotarele ei: România (Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara); Rusia
(Moscova, Novosibirsk); Ucraina (Kiev, Ascania-Nova); Lituania.
Am fost conducător ştiinţific la 5 teze de doctorat – savanţi care lucrează în Egipt, România,
Belarus și Republica Moldova.
Pe parcursul anilor 2000 -2014 am participat în Proiectul UNDP/GEF „Schimbarea Climei”. În
prezent colaborez la proiectul transfrontalier „Centrul transfrontalier de susținere a dezvoltării asistate
a zootehniei”.
Starea civilă:
căsătorit, o fiică.
Cunoaşterea limbilor:

română (maternă), rusă (fluent), franceză şi engleză (suficient)

Distincţii:

• „Om Emerit”

