
Haralamb VASILIU 

 

Haralamb VASILIU (17 ianuarie 1880, s. Hoisești, c. Dumești, j. Iași – 3 noiembrie 1953, Iași) a 
fost un agrochimist român, membru al Academiei Române.  

A studiat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  (1902). A urmat cursurile Academiei 
Agricole din Hohenheim și apoi ale Universității din Breslau, cu specialitatea agrochimie. În anul 
1906 a susținut teza de doctorat la Universitatea din Breslau (azi Wrocław, Polonia). 

La 26 de ani a devenit profesor suplinitor de chimie agricolă, apoi profesor definitiv (1909) și 
profesor titular (1916) al Universității din Iași.  

În 1921 începe să facă demersuri pentru organizarea unei Facultăţi de Agronomie în Moldova. 
Obţine organizarea unui câmp experimental, unde studenţii să efectueze practica agricolă, iar, 
ulterior, la insistenţele sale, este creată o „Secţie de ştiinţe agricole”. 

În anul 1933, după îndelungate eforturi, a luat fiinţă Facultatea de Ştiinţe Agricole a Universităţii 
din Iaşi, iar Haralamb Vasiliu este numit primul decan (1933-1936;1938-1940). Tot în 1933 
Facultatea de Științe Agricole a fost poziţionată la Chişinău, unde a funcţionat ca o şcoală de 
nivel european până în 1940. În februarie 1941, în baza acestei facultăţi, este organizat 
Institutul Agricol din Chişinău. 

A devenit la 7 iunie 1942 membru titular al Academiei de Științe din România și a fost ales la 13 
noiembrie 1990 membru post-mortem al Academiei Române. 

A studiat influența cuprului asupra dezvoltării plantelor și a adus numeroase contribuții la 
metodele de analiză a solului. Rezultatele obținute în cercetările sale au fost publicate în peste 
50 de lucrări științifice. Lucrarea cea mai valoroasă este „Chimia agricolă” , editată în anul 1937. 

Haralamb Vasiliu este considerat ctitorul învățământului agronomic superior din Moldova. 

A fost decorat cu Semnul Onorific „Răsplata Muncii pentru 25 ani în Serviciul Statului” (13 
octombrie 1941).  
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