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 Evdochia SOROCEANU s-a născut la Odessa în 24 februarie 1902 din 

părinți români, originari din satul Tașlâc, județul Cetatea Albă. A urmat ciclul 

primar și secundar în localitățile Tașlâc și Zadunoevca și studiile liceale în 

particular în orașul Cetatea Albă, ce a aparținut atunci de România, obținând 

diploma de bacalaureat în anul 1926. Între anii 1927 – 1931 a urmat cursurile 

Școlii Superioare de Agricultură de la Herăstrău azi Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară București, obținând diploma de inginer agronom. 

După terminarea studiilor superioare a fost încadrată în același an 1931 ca 

asistentă la Institutul de Cercetări Agronomice a României (ICAR). 

La doi ani de la încadrare este trimisă în Franța într-o specializare în 

domeniul geobotanicii cu aplicabilitate pentru pășunile și fânețele naturale la 

Universitatea din Montpellier între anii 1933 – 1935, sub îndrumarea marelui  

savant  J.BRAUN – BLANQUET, părintele fitosociologiei. 

Teza de doctorat a fost susținută în decembrie 1933, obținând titlul de 

doctor în științe naturale a Universității din Montpellier, care în anul 1939 a fost 

echivalată și în țara noastră, iar în 1961 i s-a acordat prin asimilare titlul de doctor 

docent în științe. 

După întoarcerea în țară, în perioada 1936 – 1948 a fost angajată la 

Institutul de Cercetări Zootehnice din București ca asistent și apoi șef de laborator 

la ”Secția pentru studiul nutrețurilor și de alimentație animală ”, îndeosebi a celor 

produse pe pajiștile permanente (naturale) și temporare (semănate). 

În perioada de 1948 – 1950 este încadrată prin concurs ca profesor la 

Disciplina de pășuni, fânețe și plante de nutreț la Facultatea de agricultură a 

Institutului Agronomic ”N. Bălcescu” din București. Începând cu anul 1949 este 

cooptată cu jumătate de normă în diferite comisii pentru agricultură din cadrul 

Academiei Române. În primăvara anului 1955 revine la ICAR, unde lucrează  

pentru studiul geobotanic al pajiștilor până în vara anului 1967 când a fost formal 

pensionată. 

În cei peste 50 de ani de activitate dăruiți cu pasiune și profesionalism 

studiului covorului ierbos al pajiștilor cu cercetări de sporire a producției cu 

valorii lor furajere, a elaborat și publicat peste 50 lucrări științifice și a coordonat 

sau colaborat la întocmirea a trei cărți de specialitate. 

În anul 1956 în editura Academiei Române a apărut prima mare 

monografie pastorală montană de la noi intitulată ”Pășunile alpine din Munții 
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Bucegi” având ca prim autor pe Dumitru PUȘCARU, urmat de soția Evdochia 

PUȘCARU – SOROCEANU, Ana PAUCĂ și alții. Deși  întocmită în urmă cu 60 

de ani, lucrarea este un model de abordare complexă climă – sol – plantă – animal, 

într-o primă parte cu studiul amănunțit al pajiștilor, al stațiunilor, al valorii 

economice actuale (producție de iarbă, valoare nutritivă, digestibilitate, etc.) și în 

partea a doua cu experimentări riguroase pentru sporirea productivității și 

valorificarea rațională a pajiștilor din Munții Bucegi cu recomandări practice 

pentru crescătorii de animale. 

Dar cea mai importantă carte redactată de Evdochia PUȘCARU – 

SOROCEANU ca prim autor alături de un colectiv mai larg de colaboratori, 

apărută în 1963 în aceeași editură a academiei este considerată  ”Pășunile și 

fânețele din R.P.Română ”, prima și până în prezent singura sinteză mai complexă 

privind studiul geobotanic și agroproductiv al pajiștilor noastre.  În cele 16 regiuni 

administrative au fost inventariate și cartate toate pajiștile permanente după 

metoda geobotanică pe itinerariu, bazată pe principiul floristic – ecologic a 

dominanței speciilor componente și al frecvenței, notate după scara BRAUN – 

BLAQUET. 

Unitatea taxonomică fundamentală este considerată asociația vegetală, 

care sunt reunite în grupe de asociații pentru condiții staționale distincte și 

formații vegetale zonale mari: câmpii și podișuri joase (0 – 200 – 350 m alt.); 

dealuri și podișuri înalte (200 – 600 – 800 m); munte (800 – 1600 – 1800 m) și 

alpine (1600 – 1800 – 2544 m alt.), la care se adaugă pajiștile intrazonale din 

lunci, depresiuni, sărături și nisipuri. 

Pentru fiecare asociație cu speciile ordonate pe grupe economice 

(graminee, leguminoase și diverse) se prezintă ecologia, răspândirea și valoarea 

economică reprezentată prin producția de masă verde, gradul de folosire, 

conținutul în substanțe nutritive  digestibile (SU, PD, UN) și altele. 

În anul 1965 Evdochia PUȘCARU – SOROCEANU împreună cu Ana 

POPOVA – CUCU, publică primul tratat de ”Geobotanică ”, unde descrie 

metodele de cercetare a vegetației pentru țara noastră. 

Am cunoscut-o personal pe autoare la Consfătuirile naționale de 

geobotanică din Dobrogea (1968) Masivul Bucegi (1970) și Munții Făgărașului 

(1974), organizate de Prof. Ion TARNAVSCHI, când toți participanții au apreciat 

calitățile de excepție ale dr.doc. Evdochia PUȘCARU – SOROCEANU în 

cercetarea vegetației pajiștilor atât teoretice cât și practice pe teren. 
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