O MARE PIERDERE PENTRU COMUNITATEA GEODEZICĂ şi
AGRONOMICĂ DIN ROMÂNIA
Prof. univ. dr. ing. Valer MOCA
a încetat din viață

Colegul nostru, prof. univ. dr. ing. Valer MOCA a încetat din viață în ziua de
8 februarie 2021, răpus de nemilosul virus Covid-19, la vârsta de 82 de ani.
S-a născut la data de 29 octombrie 1938, în localitatea Constantin Gabrielescu,
comuna Bordei Verde, judeţul Brăila.
A absolvit Facultatea de Îmbunătăţiri funciare şi Organizarea teritoriului, în anul
1962, la Institutul Agronomic “Ion Ionescu de la Brad” din Iaş i, ca inginer de măsurători
terestre şi organizarea teritoriului. A fost repartizat în învâţământul superior, la Universitatea

de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, unde a activat
până la pensionare, în anul 2018. În această perioadă, a ocupat prin concurs toate funcţiile
didactice, inclusiv cea de profesor. În afară de funcţiile de bază, a fost şi profesor asociat la
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi
Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău, Republica Moldova. A activat la mai multe
discipline: Topografie şi desen tehnic, Cadastru funciar, Proiecţii cartografice, întocmire şi
redactare hărţi etc, toate din grupa Măsurătorilor Terestre şi Cadastrului.

A fost doctor în Agronomie, 1985, obţinut sub îndrumarea academicianului Grigore
Obrejanu. A publicat un număr de 10 cărţi şi manuale universitare, recunoscute CNCSIS şi
20 publicate pe plan local.
Rod al activităţilor ştiinţifice efectuate de-a lungul întregii activităţi, a elaborat, singur
sau în colectiv, un număr de 44 contracte şi granturi de cercetare ştiinţifică.
În activitatea sa, prof. Valer MOCA a dovedit reale calităţi pedagogice, îndrumând şi
consiliind studenţii, masteranzii şi doctoranzii. A fost membru al unor Societăţi ştiinţifice
(Societatea Naţională Română pentru Ştiinţa Solului, Uniunea Geodezilor din România,
expert evaluator de programe/granturi (CNCSIS) etc.).
Ca recunoaştere a activităţilor şi rezultatelor didactice, ştiinţifice şi de producţie, a
fost distins cu Diplome de merit, de onoare, medalii jubiliare etc., cu ocazia unor aniversări şi
sărbătoriri importante.
A fost un profesor stimat de colegi şi studenţi, dovedind multă seriozitate în tot ceea
ce făcea, cu dragoste de societate şi ţară.
Şi după ieşirea la pensie a continuat să aibă o strânsă legătură cu şcoala, cu
evenimentele ce au loc în domeniul Măsurătorilor Terestre şi Cadastrului.
La încetarea din viaţă, în mod neaşteptat, a prof. univ. dr. ing. Valer MOCA, colegii şi
şi foştii studenţi, precum şi toţi cei care l-au cunoscut, îşi exprimă regretul profund,
tristețea și empatia, păstrându- i o vie amintire.
Ne rugăm ca Dumnezeu să-l aibă în paza Sa, pentru a-şi găsi liniștea și odihna
veșnică.
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