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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 
 

După publicarea volumului I al culegerii de studii „Profesori ai Facultăţii 

de Istorie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău”, în 

adresa colegiului de redacţie au parvenit mai multe solicitări de a ne continua 

investigaţiile şi de a elabora alte volume dedicate profesorilor ce au activat 

aici de-a lungul timpului. Acestea au coincis cu intenţia noastră de a pune în 

valoare contribuţia cadrelor didactice de la facultate pe toată durata existenţei 

sale.  

Volumul al II-lea al culegerii cuprinde 40 de studii. O parte sunt dedi-

cate profesorilor care au format facultatea. Dar marea majoritate îi au în 

calitate de protagonişti pe cei care şi-au început activitatea didactică la 

facultate în anii '80–'90 ai sec. XX. 

Articolele sunt elaborate de 36 de autori, în mare parte absolvenţi ai 

facultăţii, precum şi colegi de la alte facultăţi, universităţi, instituţii de cerce-

tare, instituţii de învăţământ general. Suntem recunoscători foştilor discipoli 

ai facultăţii, astăzi încadraţi în sistemul educaţional şi de cercetare, în viaţa 

socială din ţară şi de peste hotarele ei. Apreciem atitudinea cu care au 

reacţionat la propunerea noastră şi efortul lor de a scrie şi a prezenta viaţa şi 

activitatea celor care le-au fost profesori, mentori, îndrumători, colegi. E o 

dovadă în plus de fidelitate şi mândrie faţă de Alma mater şi faţă de 

autoritatea pe care a avut-o facultatea de-a lungul a circa opt decenii.   

Studiile au o structură diferită, în funcţie de domeniile de activitate ale 

profesorilor. Ei sunt prezentaţi în mai multe ipostaze: date biografice, etapele 

formării profesionale, activitatea didactică, cea ştiinţifică, educaţională, 

managerială, socială, culturală, diplomatică, politică etc. În mai multe cazuri 

autorii au oferit listele publicaţiilor ştiinţifice şi metodico-didactice, ceea ce 

completează informaţiile despre profesori, prezentând problematica investi-

gaţiilor întreprinse de protagoniştii studiilor.  
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Prezenta culegere este o cercetare inedită şi reprezintă rodul unei munci 

migăloase, deseori dificile a autorilor din cauza lipsei sau insuficienţei 

documentelor. Importanţa ei constă în faptul că este prima lucrare în care sunt 

integrate articole despre contribuţia profesorilor Facultăţii de Istorie a UPS 

„Ion Creangă” la formarea specialiştilor în istorie şi ştiinţele educaţiei, precum 

şi la promovarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul istoriei, pedagogiei, 

filosofiei, politologiei, etnologiei, studiul artelor etc.  

Suntem siguri că lucrarea va fi interesantă absolvenţilor facultăţii, 

actualilor studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadrelor didactice de la alte 

facultăţi ale Universităţii, precum şi pentru colaboratorii diverselor instituţii 

unde au activat protagoniştii. Ea va fi utilă cercetătorilor din domeniul istoriei 

ştiinţei şi a învăţământului superior din Republica Moldova. Rezumatele în 

limba engleză vor facilita, în mare măsură, accesul la informaţie pentru 

opinia publică din alte spaţii geografice ale lumii. 

Dat fiind faptul că volumele noastre sunt şi în acces on-line, studiile pot 

fi lecturate de toţi cei interesaţi de cunoaşterea rolului intelectualilor în 

istorie.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valentina Ursu 
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EDUARD BAIDAUS ‒ PROFESOR ŞI ISTORIC 
 

  
Liuba SÂRBU 

 
 

ABSTRACT  
Eduard Baidaus graduated with distinction from the Ion Creangă State 

Pedagogical University in Chisinau in 1990. He then taught at this university 
until 2006 when he immigrated to Canada. Baidaus earned a doctoral degree from 
the Institute of History, Academy of Sciences of Moldova in 1995. His disserta-
tion “Political Relations of Moldavia with Poland-Lithuania and Muscovy dur-
ing the Reign of Vasile Lupu 1634-1653” focused on international relations in the 
early-modern Eastern Europe and the Balkans. More recently, in 2017, he earned 
a PhD from the Department of History and Classics, University of Alberta. His 
dissertation “Nation-Building and Separatism in Eastern Europe: The Transnis-
tria Problem in Moldova and in the Geopolitics of Russia, Ukraine, Romania, and 
the European Union (1917-2014)” investigated problems of identity construction, 
state-building, and separatism. Dr. Baidaus specializes in the history of Imperial 
Russia, Soviet Union and post-Soviet states, and Romania and Moldova. He au-
thored a number of books and articles, and held fellowships in Poland, Russia, 
Hungary, Ukraine, Unites States, Egypt, Canada, and Romania. As a faculty 
member, he has held teaching appointments in Moldova and in the United States. 
Currently, he lives and teaches history, global studies, and history of science and 
technology in Canada.  

Keywords: medieval history, contemporary history, Republic of Moldova, 
Canada, Transnistrian region. 

 
Eduard Baidaus s-a născut la 17 septembrie 1964 în satul Chetrosu, raionul 

Drochia, în familia lui Vladimir Baidaus şi Vera Baidaus (născută Prodan). 
Curând familia s-a mutat în oraşul Drochia, unde Eduard a absolvit şcoala medie 
moldovenească nr. 1. Au urmat apoi studiile la Facultatea de Istorie şi Pedagogie 
din cadrul Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, pe care a 
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absolvit-o „Cu menţiune” (1990). În timpul studiilor universitare, Eduard a fost 
responsabil pentru activitatea ştiinţifică a studenţilor şi lider al organizaţiei 
sindicale studenţeşti. După absolvirea instituţiei a fost repartizat la Catedra de 
istorie antică şi medievală a facultăţii, unde a activat până în anul 2006, când a 
emigrat împreună cu familia în Canada. 

Studiile de doctorat le-a făcut la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei, conducător ştiinţific fiindu-i dr. hab. prof. univ. Demir M. Dragnev. 
Teza de doctorat cu tema „Relaţiile politice ale Ţării Moldovei cu Republica 
Polono-Lituaniană şi Rusia Moscovită în timpul domniei lui Vasile Lupu (1634-
1653)” a fost susţinută în 1995. Trei ani mai târziu a publicat monografia 
„Politica şi diplomaţia Moldovei în timpul domniei lui Vasile Lupu (Relaţii 
politice cu Republica Nobiliară Polonă şi Rusia Moscovită în anii 1634-1653)”, 
scrisă în baza tezei de doctorat, pentru care Ministerul Educaţiei i-a conferit 
titlul de Laureat al Premiului pentru Tineret în Domeniul Ştiinţei. 

În activitatea sa la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 
Eduard Baidaus a parcurs treptat calea de la lector (1990) până la cea de 
conferenţiar universitar (1999).  
 

 
 

Dr. Eduard Baidaus în timpul unui seminar la facultate. Chişinău, 2005. 

 
A ţinut cursuri de istorie medievală a Europei Occidentale, la secţia de zi 

şi cu frecvenţă redusă, prelegeri la ştiinţe istorice auxiliare, Istoria românilor, 
Istoria universală a statului şi dreptului, iar după revenirea de la stagiul din 
SUA, în 2004, a prezentat un curs de Istorie contemporană a Europei Centrale şi 
de Est, pentru studenţii programului de masterat de la facultăţile de Istorie şi 
Limbi Moderne, precum şi cursul de Istorie medie şi modernă timpurie, pentru 
studenţii Facultăţii de Istorie. 
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Eduard Baidaus a activat şi în cadrul altor 
instituţii de învăţământ superior şi cercetare din 
Republica Moldova. La Universitatea de 
Criminologie din Chişinău a ţinut cursuri de 
Istoria dreptului şi a deţinut funcţia de vice-
rector pentru studii, iar la Universitatea de 
Ştiinţe Umanistice din Cahul a ţinut cursul de 
Filozofie. Mai bine de zece ani, dr. Baidaus a 
colaborat cu colegii de la Institutul de Istorie al 
Academiei de Ştiinţe, a scris şi a publicat artico-
le şi recenzii, a participat în calitate de referent 
oficial la susţinerea tezelor de doctor, elaborate 
în cadrul Academiei de Ştiinţe (Dr. Vlad 
Mischevca, Dr. Dan Haidarlî) şi a Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă” (Dr. Ludmila 
Pavlov). 

A fost conducător al tezelor de licenţă şi a unei teze de doctor, susţinută cu 
succes de Victor Damian, în anul 2007. Este de remarcat că de-a lungul 
ascendenţei sale în instituţiile academice din Chişinău, precum şi după plecarea 
sa în Canada, dl Baidaus a obţinut diverse burse de cercetare în Polonia, 
Ungaria, România, Egipt, Statele Unite şi Canada. El a continuat să scrie şi să 
publice, participând la conferinţe naţionale, regionale şi internaţionale.  

Un mare succes, care merită menţionat, este 
susţinerea tezei de doctor la Universitatea Alberta 
din Edmonton (Canada), în anul 2017. Subiectul 
cercetării este pe cât de interesant şi actual, pe atât 
de controversat: Problema Transnistriei în geopolitica 
Moldovei, Rusiei, Ucrainei, României şi Uniunii 
Europene, 1917–2014. În prezent, Eduard Baidaus 
ţine cursuri de Istorie universală a Europei şi a 
Canadei, de Istorie a ştiinţei şi tehnicii şi de Globa-
lizare, la colegiile din oraşele Lloydminster şi Red 
Deer din provincia Alberta, Canada.  

Imaginea profesorului Baidaus nu ar fi însă 
completă fără amintirile şi impresiile pe care le-a 
lăsat foştilor discipoli, inclusiv autorului acestui 
material. Pentru mine, personal, dar cred că, şi 
pentru colegii mei de facultate, dl Eduard Baidaus 

simboliza statornicie, demnitate, virtute şi inteligenţă. Era, fără ocolişuri, un fel 
de „profesor-vedetă”, cu multă carismă, de care studenţii erau îndrăgostiţi la 
propriu şi la figurat.  

Dr. Eduard Baidaus în Savannah, 
GA, SUA, 2004. 

 
 

Eduard Baidaus. Toronto, 
Canada, 2006.  
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Profesorul Baidaus cu studenţii grupei 32. Chişinău, 2000. 

 
Sergiu Mihăluţă, un alt fost student al Facultăţii, mi-a scris următoarele 

rânduri: „Îmi amintesc despre dl Baidaus ca despre un om cult, cu un nivel de 
inteligenţă mare, onest, cu un stil deosebit de a preda şi a vorbi în faţa studenţilor 
săi. Ne captiva uşor atenţia”. Dr. Vasile Iarmulschi, de asemenea student al dlui 
Baidaus, îşi aminteşte că „acesta a fost un profesor exigent şi corect; adeseori ne 
provoca la discuţii interesante privind istoria medievală şi raportarea multor 
probleme ale trecutului la prezent. Indubitabil, dl Baidaus a fost unul dintre cei mai 
stimaţi şi buni profesori pe care i-am avut la facultatea noastră”.  

 

 
 

Dr. Eduard Baidaus în timpul lecţiei publice consacrate centenarului Unirii din 1918.  
Edmonton, Canada, 2018. 

 

Rămânem în speranţa că dl Eduard Baidaus va fi şi în continuare prezent 
în diverse proiecte de colaborare internaţională cu colegii istorici din Republica 
Moldova şi ne va bucura cu noi cercetări consacrate plaiului natal. 
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ЭДУАРД БАЙДАУС – ПРЕПОДАВАТЕЛЬ,  
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И КОЛЛЕГА 

 
ВИКТОР ДАМЬЯН  

 
Детство. Учеба. Карьера. 

Эдуард Байдаус родился 17 сентября 1964 г. в селе Кетросы Дрокиев-
ского района в семье Владимирa Байдауса, водителя автопарка Дрокиевского 
сахарного завода, и Веры Байдаус (урождeнной Продан), учителя румынско-
го и французского языков семилетней школы села Шурели Дрокиевского 
района. После окончания молдавской средней школы в г. Дрокия он посту-
пил в Кишиневский государственный педагогический институт им. И. Крян-
гэ на факультет истории и педагогики. После первого курса был призван на 
службу в вооруженныe силы. Отслужив, вернулся на факультет и продолжил 
учебу.  

Во время учебы в институте Эдуард активно 
занимался научно-исследовательской и обществен-
ной работой, был председателем студенческой 
профсоюзной организации факультета. В 1990 году 
он с отличием закончил институт и был оставлен на 
кафедре «История античности и средних веков» 
КГПИ им. И. Крянгэ для научно-преподавательской 
работы. 

Сразу после окончания учебы в институте 
Эдуард Байдаус стал аспирантом Института исто-
рии Академии наук Молдовы. Его научным руко-
водителем был утвержден профессор Д.М. Драгнев, 
доктор хабилитат, член-корреспондент АН Молдо-
вы. В 1995 году г. Эдуард Байдаус успешно защи-
тил диссертацию на тему «Внешнеполитические 
связи Молдавского княжества с Польшей и Моско-
вией в годы правления Василия Лупу (1634–1653 гг.)» В 1998 году была опуб-
ликована его монография, в основу которой легло диссертационное исследо-
вание. За данную научную работу Э. Байдаус получил премию, учрежден-
ную Министерством образования Республики Молдова для молодых уче-
ных. После защиты диссертации Э. Байдаус продолжает свою академиче-
скую карьеру, являясь научным сотрудником, а затем старшим научным 
сотрудником Института истории Академии наук. Он занимается изучени-
ем истории международных отношений в Восточной Европе в период 
раннего Нового времени.  

Э. В. Байдаус, студент 
IV-го курса 1988 г. 



14 
 

Кроме научно-исследовательской работы,    
Э. Байдаус занимается преподавательской дея-
тельностью. Так, с 1990 по 2006 гг. он работал в 
качестве преподавателя, старшего преподава-
теля, а впоследствии и доцента кафедры «Ис-
тория античности и средних веков». В этот пе-
риод Э. Байдаус преподает различные учебные 
дисциплины. Среди них – История румын, Ис-
тория Средневековья и Раннего Нового Времени, 
Историческая антропология, История средневеко-
вого права и др. На историческом факультете и 
на факультете иностранных языков вел курс 
«Общество, политика и идеология (Восточная 
Европа, СССР и Россия в XX-XXI вв.)». Кроме 
того, он являлся членом административных 
структур исторического факультетa: был чле-
ном совета факультета, входил в совет факуль-

тета по разработке учебных программ и планов. 
Полученный в КГПУ им. И. Крянгэ опыт позволил Э. Байдаусу зани-

маться преподавательской деятельностью и в других учебных заведениях 
страны. Он преподавал в столичном Колледже иностранных языков, в 
Университете гуманитарных знаний городa Кагулa и в Криминологиче-
ском университете Молдовы. В последнем он начал свою деятельность в 
качестве доцентa кафедры публичного права, затем занимал должности 
помощника ректора по учебной части, декана Департамента заочного от-
деления и первого проректорa по учебной работе. В качестве проректора 
Эдуард Байдаус дважды оказывал спонсорскую поддержку Республикан-
ской олимпиаде по истории.  

В 2003-2004 гг. являлся приглашенным преподавателем в Атланти-
ческом государственном университете Армстронг в городе Саванна, штат 
Джорджия, США. Там он читал курс «Этика и ценности в истории: Цен-
тральная и Восточная Европа в ХХ веке».  

 
 

Выпускник  
Э. В. Байдаус, 1990 г. 
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Э. В. Байдаус во время стажировки в США, 2003 г. 

 
 

 
 

Э. В. Байдаус вместе со своими американскими студентами, 2004 г. 

 
Отвечая за международные контакты на кафедре, Э. Байдаус вместе 

со своей коллегой, доктором истории Дианой Думитру, курировал проект 
Международной академической программы, a в 2005 г. вошел в группу ос-
нователей докторской школы при Печском университете (Венгрия). В то 
же время принимал активное участие в деятельности различных рабочих 
групп Министерства образования, являлся членoм комиссии по оценке 
учебников по всеобщей истории и истории румын.  

Наряду с преподавательской деятельностью Э. Байдаус принимает ак-
тивное участие в научной жизни КГПУ им. И. Крянгэ и за его пределами. 
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Он неоднократно выступал с сообщениями на научных конференциях, ез-
дил на стажировки, работал в библиотеках и архивах Польши, России, 
Украины, Румынии, Венгрии, Турции, Египта и США.  

 

 
 

Э. В. Байдаус перед своей презентацией о Владе Дракуле, США, 2005 г. 
 
Он является автором многих научных и научно-методических работ, 

в том числе одной монографии и двух методических работ (по всеобщей 
истории и по истории права). В конце 90-х гг. Эдуард Байдаус иницииро-
вал введение в историческое образование Республики Молдова предмета 
«История Нового раннего времени (XVI-XVIII вв.)» и преподавание исто-
рии Средних веков по общепризнанной в странах СНГ и Запада хроноло-
гии (IV-XV вв.).  

В 2002 г. Высшая аттестационная комиссия документально подтвердила 
право Э. Байдауса выступать в качестве научного руководителя докторантов. 
Первым докторантом стал Виктор Дамьян, автор данной статьи.  

В 2006 г. Э. Байдаус вместе с семьей переехал на постоянное место 
жительства в Канаду. Сначала он работал в одном из частных колледжей 
города Миссиссаги. В 2008 году поступил в аспирантуру Альбертского уни-
верситета в городе Эдмонтон, куда переезжает с семьёй. Под руководством 
профессоров Иванa-Павлa Химки и Дэвидa Марплза Э. Байдаус написал и 
защитил в 2017 году диссертацию на тему «Национальное строительство и 
сепаратизм в Восточной Европе: проблема Приднестровья в Молдове и в 
геополитике России, Украины, Румынии и Европейского Союза (1917-
2014)».  
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Э. В. Байдаус во время своей лекции о сепаратизме в Молдове и Украине. 
Канада, 2018 г. 

 
В настоящее время преподает всеобщую историю, историю Европы и 

историю Канады в Лейкленд Колледже в городе Ллойдминстере и в кол-
ледже города Ред-Дир (оба расположены в провинции Альберта, Западная 
Канада). Участвует в конференциях, выступает с научными лекциями, 
пишет статьи и работает над новой монографией.   

 
Преподаватель 

«Эдуард Владимирович Байдаус был строгим, но справедливым пре-
подавателем. Лекции проходили интересно, читал он их захватывающе, с 
энтузиазмом. Нам, студентам, казалось, что Эдуард Владимирович слишком 
строг и взыскателен и по отношению к дисциплинам, которые он вел, и по 
отношению к нашей работе на занятиях. Лишь спустя годы, после оконча-
ния КГПУ им. И. Крянгэ, уже обладая определенным педагогическим 
опытом, я смогла убедиться в том, что его преподавательская строгость и 
взыскательность были важной составляющей и в процессе преподавания, и 
в процессе воспитания нас, будущих молодых специалистов-историков».  

Анна Самохвалова, выпускница КГПУ им. И. Крянгэ 2000 г. 
 

«Эдуард Владимирович для меня – пример настоящего преподавателя, 
соответствующего образу педагога, который складывался в моём сознании 
еще в годы учебы в школе. Я считаю, что истинный учитель – это человек, 
обладающий, прежде всего, такими качествами, как интеллигентность, 
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сдержанность и чувство юмора. Именно такими чертами наделен Э. В. Бай-
даус. Не могу не вспомнить историю о том, как Эдуард Владимирович од-
нажды покраснел, когда мы всей группой поднялись со своих мест для того, 
чтобы поздравить его с Днём учителя. Человек, который способен краснеть, 
будучи преподавателем университета, от смущения и от того, что он тронут 
вниманием, по моему мнению, обладает тонкой и отзывчивой душой. Имен-
но эти качества ему и помогали в процессе преподавания предмета «История 
Средних веков». Он всегда точно улавливал и чувствовал дух той эпохи, о ко-
торой рассказывал. Сегодня, являясь учителем истории одного из кишинев-
ских лицеев и читая курс эпохи Средневековья, я достаточно часто на уроках 
делюсь воспоминаниями об Эдуарде Владимировиче со своими учениками 
как о профессионале своего дела и о том, как он интересно и доступно пре-
подавал нам историю, раскрывая ее особенности».  

Наталья Зубова (Селезнева), выпускница КГПУ им. И. Крянгэ 2001 г.  
 

«С Эдуардом Владимировичем Байдаусом мы познакомились, учась 
на втором курсе исторического факультета. В аудиторию вошел высокий 
мужчина, который сразу произвел на нас студентов впечатление. Он был 
одновременно и спокоен, и в то же время очень харизматичен. На лекциях 
Эдуарда Владимировича всегда было интересно. К слову сказать, конспек-
тами лекций я пользовалась уже будучи учителем! К семинарам по истории 
средних веков – предмет, который нам преподавал Эдуард Владимирович, 
мы готовились с особым рвением: во-первых, было интересно изучать этот 
исторический период, а во-вторых, мы тоже хотели произвести впечатление 
на, как оказалось, строгого наставника. Мы очень его боялись, но страх был 
ближе к уважению, нежели к каким-то другим негативным чувствам. C теп-
лотой вспоминаю Эдуарда Байдауса, стараюсь поддерживать связь, несмот-
ря на расстояние». 

Наталья Антонова, выпускница КГПУ им. И. Крянгэ 2002 г. 
 

Научный наставник  
С Эдуардом Владимировичем Байдаусом я познакомился более два-

дцати лет тому назад, будучи студентом 1-го курса исторического факульте-
та КГПУ им. И. Крянгэ. Во втором семестре он должен был вести в нашей 
группе учебный курс «Вспомогательные исторические дисциплины», а затем 
на протяжении всего 2 курса - историю Средневековья. Он был, с одной сто-
роны, глубоко увлечен своим предметом, с другой стороны - требовательным 
к своим студентам и ожидал от них такой же творческой и научной отдачи. С 
третьего по пятый курс (1998-2001 гг.) я писал курсовые работы под его науч-
ным руководством. Постепенно эти студенческие исследования переросли в 
дипломную работу на тему «Османское вторжение на Балканы и завоевание 
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Болгарии (XIV в.)». Э. Байдаус был одним из тех преподавателей, который 
дал мне определенный первоначальный опыт научной работы.  

После окончания университета нас снова свела научная судьба. В 
2002 г. я стал докторантом исторического факультета КГПУ им. И. Крянгэ 
и моим научным руководителем в течение пяти лет (c 2002 г. пo 2007 г.) 
вновь был Эдуард Байдаус. В этот период наши научно-исследовательские 
отношения перешли на новый уровень. На протяжении долгого времени я 
ощущал постоянную поддержку своего научного руководителя: и при 
написании диссертации, и при подготовке к участию в научных конфе-
ренциях. Он всегда старался способствовать расширению научного опыта 
своих учеников, когда рекомендовал меня в качестве слушателя Восточной 
летней школы при Варшавском университете в Польше. Даже переехав на 
постоянное место жительства в Канаду, он продолжал сотрудничество со 
своим докторантом, руководил моей работой, что привело к ее успешной 
защите.   

Наши контакты не прерываются и в настоящее время. Отдавая научный 
и человеческий долг своему наставнику, в силу своих возможностей я старал-
ся оказывать ему помощь в поиске локальных материалов для его второй дис-
сертации. Поддержка моего наставника, научного руководителя и сотрудни-
чество с ним являются для меня важными и составляют основу наших ны-
нешних взаимоотношений.  

 
Publicaţii selective 

Monografii 

 Politica şi diplomaţia Moldovei în timpul domniei lui Vasile Lupu (Relaţii politice cu 
Republica Nobiliară Polonă şi Rusia Moscovită în anii 1634-1653). Chişinău: 
Civitas, 1998, 132 p.  

 Nation-Building and Separatism in a Disputed Borderland: Moldova in the Geopolitics 
of Russia, Romania, and Ukraine (manuscris, monografie în progres). 

 
Articole şi studii 

 Portraying Heroes and Villains: Moldovan and Transnistrian Print Media 
During the War in the Dniester Valley (1992). In: Canadian Slavonic Pa-
pers/Revue Canadienne des Slavistes. Vol. 60/3-4 (September-December 2018): 
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 Relaţiile româno-ucrainene în Istoria Ucrainei-Rusi. Considerente istoriografice 
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East-Central Europe, Yassy: Romanian Academy of Sciences Press (2003): 28-36. 

 Księstwo Mołdawskie w polityce zagranicznej Polski od zwycięstwa pod 
Wiedniem do zawarcia pokoju karłowickiego (1683-1699). In: Balcanica 
Posnaniensia. Acta et studia XIII Praca zbiorowa redakcja. UAM-Poznan (2003): 
215 – 222. 

 Permanenţe Bizantine sau câteva considerente privind predicile lui Kekau-
menos. În: Tyragetia. Revistă de arheolgie, istorie şi culturologie. Vol. XIV. 
Chişinău (2005): 121 – 124. 

 Запорожское казачество и род Мовилэ в контексте молдавской политики 
Речи Посполитой (конец 16-го – начало 17-го веков), соавтор В. Дамьян. 
În:/Analele UPS „Ion Creangă”. Chişinău, 2005, рp. 385-386. 

 Штрихи к политическому портрету Б. Хмельницкого в контексте молдав-
ско-украинских отношений (1648 - 1653). In:/Украiна в Центрально-Схiднiй 
Европi. Киiв, 2000, pp. 197-207. 

 
Publicaţii metodico-didactice 

 De ce Cristofor Columb şi Martin Luther sunt persoane non grata în Republica 
Moldova? Reflecţii asupra predării istoriei universale şi europene într-o 
republică post-sovietică. În: Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din 
Moldova. Revistă de Istorie. Nr. 10. Bucureşti-Chişinău (2012): 88-109.  

 Ştiinţa istorică şi profesorul de istorie (sugestii curriculare privind predarea 
istoriei Evului Mediu. În: Predarea istoriei. Îndrumar metodic pentru 
profesori. S. Musteaţă, (Ed.). Chişinău: Pontos (2010): 143-149. 

 Istoria Evului Mediu şi Modernă Timpurie. Programa analitică, teme pentru 
seminare şi materiale didactice. Chişinău: UPS „Ion Creangă”. 2006, 103 p. 

 Co-autor Mihail Rotaru, Istoria Universală a Statului şi dreptului. Ghid pentru 
studenţi şi recomandări metodice. Chişinău: UCM, 2003. 143 p. 
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 Unele considerente privind problema periodizării Istoriei Universale (I, II, III). 
În: Buletin informativ ANTIM, nr.12, Chişinău (2001/2002): 14, 9-10/9-11/7-9. 

 Un imperativ al Tranziţiei - problema periodizării Istoriei universale medii şi 
moderne . În: Făclia, nr. 6 (2759), Chişinău, 20 aprilie 2002, p. 3. 

 Evul mediu şi Epoca modernă în ştiinţa şi instruirea istorică din Republica 
Moldova (termeni, cronologie, metodologia predării). În: Analele ANTIM. 
Anuar Istoric, nr.3, Chişinău (2002): 55-60. 

 
Recenzii 

 David R. Marples, Rusia în secolul XX. În căutarea stabilităţii, trad. Mihai 
Dan Pavelescu, Meteor Press, Bucureşti, 2014. În: Revista Istorică, Academia 
Română, Institutul de Istorie „N. Iorga”, no. 1-2 (2016): 194-197. 

 Dorin Cimpoeşu, Republica Moldova, între România şi Rusia 1989-2009 
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 Kimitaka Matsuzato (ed.), Pridnestrov’e v makroregional’nom kontexte 
chernomorskogo poberehz’ja (Sapporo: Hokkaido University Press, 2008). In: 
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2009): 577-579. 

 Il. Czamanska, Moldawia i Wallachia w polityce Polski,Weigrach a Turcyj w 
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Cultură, Nr.4, Chişinău (2000): 68-70. 
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Motto: Arta supremă a profesorului este de a trezi 
bucuria exprimării creatoare şi bucuria cunoaşterii… (Albert Einstein) 

 
ABSTRACT 

The passion for the didactic activity has determined Galina Bodareu-
Cereteu, to follow after her graduating from the middle school in 1986, studies at 
the Faculty of History and Pedagogy of the State Pedagogical Institute "Ion 
Creangă" in Chisinau. After graduating from the university, she was assigned as 
a lecturer and teaches a series of courses in ancient history in front of the students 
of the faculty. The doctoral studies, she made them at the University „Al. I. Cuza 
”from Iasi. She participates in archaeological expeditions, thematic round tables, 
scientific conferences, book launches organized in the university, bibliophile and 
academic environment. It shows a special interest for the didactic field. She also 
leads prodigious activities to establish links between the university and the pre-
university environment. Mrs. Bodareu contributes to the education of the young 
students in the spirit of love and passion for the historical past, cultural values of 
the past, knowledge and protection of the national heritage. 

Keywords: antique, archeology, research, didactics, national heritage, 
students. 

 
Galina Bodareu s-a născut la 15 iulie 1969 în orăşelul Vadul lui Vodă într-o 

familie de slujbaşi. Între anii 1976 şi 1986 şi-a făcut studiile la şcoala medie de 
cultură generală din localitatea natală. Din primii ani de şcoală a fost pasionată 
de domeniul pedagogic. Şcoala medie din Vadul lui Vodă era o instituţie foarte 
mult apreciată pentru calitatea studiilor. Eleva Galina Bodareu s-a încadrat activ 
în numeroase activităţi şcolare şi extraşcolare, iar permanentele participări la 
diferite olimpiade şcolare, raionale şi republicane i-au stimulat interesul pentru 
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cercetare. Înaltele calităţi morale, erudiţia şi profesionalismul profesorilor din 
şcoală au fost un model ce i-au motivat alegerea domeniului de activitate 
pedagogică. Aceştia, împreună cu familia, i-au fost întotdeauna cei mai riguroşi 
critici, dar şi cea mai mare susţinere în toate activităţile.  

Familia i-a fost cel mai sigur şi mai scump loc din lume, locul unde a 
deprins principiile de viaţă şi a găsit întotdeauna înţelegere, speranţă şi lumină 
în toate încercările şi realizările. Acolo a fost susţinută şi încurajată, apreciată şi 
îndrumată de fiecare dată.  

Iubirea şi dragostea părinţilor i-au format valorile înalte, pe care le-a 
promovat în continuare şi discipolilor în activitatea didactică: respectul, onestitatea, 
politeţea şi modestia. Principialitatea profesională şi responsabilitatea tatălui şi 
sufletul încăpător şi luminos al mamei i-au influenţat vocaţia şi destinul. 

 

 
 

Galina Bodareu, elevă în clasa I, împreună cu părinţii Vladimir şi Ecaterina.  
Foto din arhiva personală a dnei G. Bodareu. 

 
Pasiunea pentru activitatea didactică a determinat-o să urmeze în 1986 

studiile la Facultatea de Istorie şi Pedagogie a Institutului Pedagogic de Stat 
,,Ion Creangă” din Chişinău – una din cele mai prestigioase instituţii de 
învăţământ din Moldova, unde activau profesori distinşi, care au marcat pe 
parcurs istoria şi învăţământul Republicii Moldova. Cu ajutorul şi prin 
susţinerea lor s-a format pasiunea pentru activitatea didactică universitară. Aici 
au pornit primele descoperiri ştiinţifice în cadrul cercetărilor arheologice din 
1987 în aşezarea pluristratigrafică de la Chirca-Mereni, Anenii Noi, sub 
îndrumarea specialiştilor Valentin Dergaciov şi Gheorghe Postică.  
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În timpul studiilor, pe lângă interesul faţă de disciplinele istorice, a fost 
preocupată în mod deosebit de psihologie, participând activ la conferinţe 
ştiinţifice universitare, traininguri. Graţie colaborării intense cu specialiştii 
cercetători în psihologie Aurelia Pospai şi Igor Racu, în 1987 a ocupat locul I la 
Olimpiada interuniversitară a studenţilor, organizată de Institutul Pedagogic de 
Stat „Taras Şevcenko” din oraşul Tiraspol, după care a reprezentat Moldova la 
olimpiada de la Kiev. 

Începutul carierei didactice i-a fost marcat de succesul practicii 
pedagogice, realizată la şcoala nr.1 din Chişinău (azi Liceul teoretic româno-
francez „Gheorghe Asachi”) sub îndrumarea profesorului Boris Volosatîi. O 
experienţă benefică a constituit-o şi practica de şase luni în calitate de instructor 
la Tabăra Internaţională pentru Copii „Artek”. Activitatea alături de copiii cu 
succese deosebite la învăţătură şi în activităţile extraşcolare, de copiii din ţări 
străine, de copiii cu destine tragice după cutremurul devastator din Armenia şi 
de copiii din orfelinate i-au marcat profund practica pedagogică. 

 

 
 

Galina Bodareu în calitate de instructor la Tabăra Internaţională pentru copii „Artek” 
împreună cu copiii orfani şi cei din Armenia rămaşi fără părinţi  

după cutremurul din 1989. 
Foto din arhiva personală a dnei G. Bodareu. 

 
Viaţa studenţească, plină de evenimente şi activităţi, reuşite şi greutăţi, a 

decurs alături de colegii care i-au devenit cei mai preţuiţi oameni. În prezent o 
bună parte din ei s-au realizat prin activitatea didactică prodigioasă în şcolile din 
Republica Moldova şi Ucraina. Schimbul continuu de experienţă pedagogică este 
un mijloc de colaborare şi de păstrare a tradiţiilor frumoase ale facultăţii. Unii i-
au rămas pe parcursul anilor buni colegi de activitate universitară. Împreună cu 
colegul Octavian Munteanu a elaborat cursuri noi şi a dezvoltat o direcţie 
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fundamentală în programul de studii la facultate în domeniul istoriei antice prin 
organizarea pe parcursul a mai multor ani a practicii arheologice a studenţilor şi 
prin desfăşurarea activităţilor de cercetare prodigioasă în cadrul expediţiilor 
arheologice în siturile de la Ulmu, Horodca X (raionul Ialoveni), Horodca Mică, 
Horodca Mare (raionul Hânceşti) şi Orheiul Vechi.  

  

  
 

Un popas studenţesc la Orheiul Vechi în anul V împreună cu colegii.  
Foto din arhiva personală a dnei G. Bodareu. 

 

 
 

Pe ruinele cetăţii de la Orheiul Vechi. 
Foto din arhiva personală a dnei G. Bodareu. 
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În 1991 a obţinut diploma de absolvire cu menţiune a Institutului Pedagogic 
de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, specialitatea Istorie şi Pedagogie, calificativul 
Profesor de istorie şi ştiinţe sociale, metodist în domeniul muncii educative. 
Prin decizia Comisiei de Stat, a fost repartizată pentru a activa la aceeaşi 
facultate, la Catedra istoria antică şi medievală. În calitate de lector la această 
catedră, în primii ani de activitate, a elaborat programele cursurilor universitare 
de bază şi a predat: ,,Istoria orânduirii gentilice”, ,,Istoria Orientului Antic” la 
secţia cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă, ,,Istoria Evului Mediu” la secţia cu 
frecvenţă redusă.  

Conform ordinului Ministrului Ştiinţei şi Învăţământului al Republicii 
Moldova, din 18 octombrie 1993, i s-a acordat o bursă de studii de doctorat în 
România, la Universitatea ,,Al. I. Cuza” din Iaşi, specialitatea ,,Istoria culturii. 
Istoria istoriografiei” cu specializarea ,,Arheologie preistorică”, pe care a 
realizat-o în perioada 1 decembrie 1993 – 31 octombrie 1996.  

   

 
 

Castelul Peleş ‒ o capodoperă arhitecturală.  
Călătorie împreună cu colegii de doctorat Igor Cereteu şi Virgiliu Bîrlădeanu în 1994.  

Foto din arhiva personală a dnei G. Bodareu. 

 
Pe parcursul perioadei de doctorat l-a avut în calitate de conducător 

ştiinţific pe renumitul arheolog român dr., profesor, academicianul Mircea 
Petrescu-Dîmboviţa. Anii de doctorat la Institutul de Arheologie din Iaşi au fost 
o experienţă de succes, alături de Dan Monah şi Felicia Monah, Cornelia-Magda 
Mantu, Nicolae Ursulescu, Atilla Lászlò şi mulţi alţi cercetători români, care au 
contribuit la formarea ei profesională continuă. În cadrul acestei colaborări a 
luat parte la activităţi complexe, expediţii arheologice în judeţul Iaşi, România: 
Târgu-Frumos (1994), sub îndrumarea dr., prof. Nicolae Ursulescu şi Scânteia 
(1994 şi 1995) în cadrul cercetărilor conduse de dna Cornelia-Magda Mantu.      
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A prezentat comunicări la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale, consacrate cercetărilor complexului cultural Cucuteni-Tripolie: 
„Locuinţele Cucuteni A în spaţiul pruto-nistrean” la Primul colocviu interna-
ţional „Cucuteni – un miracol în epoca de piatră” la Piatra-Neamţ în 1994; 
„Despre locuinţele Cucuteni A între Prut şi Nistru” în 1995 la Piatra-Neamţ; 
„Interferenţe între Cucuteni şi Tripolie” şi „Rezultatele săpăturilor arheologice 
de la Scânteia, jud. Iaşi”, în cadrul Sesiunilor anuale ale Institutului de 
Arheologie din Iaşi în anii 1995 şi 1996, „Aşezările Cucuteni A în spaţiul pruto-
nistrean” la Colocviul internaţional „Tell-urile arheologice ale preistoriei” la 
Bacău în 1996; „Despre periodizarea relativă a fazei de tranziţie Cucuteni A—A-B 
pe baza cercetării aşezărilor din Republica Moldova” la colocviul internaţional 
„Cucuteni – un miracol în epoca de piatră” la Bacău în 1996. 

După expirarea termenului de studii la doctorat revine, de la 1 noiembrie 
1996, la Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” în funcţia de lector la 
Catedra istoria antică şi medievală, iar din 1 septembrie 1998 este aleasă prin 
concurs în calitate de lector superior la aceeaşi catedră şi predă cursurile de 
bază „Preistoria”, ,,Istoria Orientului Antic”, ,,Ştiinţele istorice auxiliare”, 
precum şi cursul opţional ,,Ştiinţa şi arta heraldică”. În cadrul activităţii 
didactice continuă să cerceteze problematica arheologică eneolitică: „Cercetarea 
locuinţelor cucuteniene de suprafaţă în spaţiul pruto-nistrean” (în: Probleme 
actuale ale ştiinţelor umanistice, vol. I, Chişinău, 1996); „Unele precizări ale 
cronologiei absolute a complexului cultural Cucuteni-Tripolie pe baza datelor 
din spaţiul pruto-nistrean” (în: Probleme ale ştiinţelor socio-umanistice şi ale 
modernizării învăţământului, Chişinău, 1997). 

Interesul pentru Antichitatea orientală îi motivează dorinţa de a începe 
unele cercetări în trecutul acestor civilizaţii: „Raportul particularului şi gene-
ralului în dezvoltarea societăţii Orientului Antic” (în: Probleme ale ştiinţelor 
socio-umanistice şi modernizării învăţământului, Chişinău, 1998).  

Pe parcursul anilor a devenit metodist în cadrul practicilor: pedagogică, 
arheologică şi muzeistică. În contextul reorganizării Facultăţii de Istorie şi 
Etnopedagogie, de la 1 iulie 1999, este transferată de la Catedra de istoria antică 
şi medievală la Catedra de istoria universală. 

Revenită în activitatea didactico-ştiinţifică, după o scurtă absenţă în 
legătură cu naşterea fiului Ovidiu, participă la reorganizarea învăţământului 
istoric din cadrul facultăţii. Elaborează noi programe pentru cursurile teoretice 
şi practice de bază şi opţionale, precum şi pentru cursuri opţionale, precum: 
,,Circulaţia monetară în spaţiul pruto-nistrean”, ,,Spaţiul oriental în evul 
mediu”, ,,Reflectarea istoriei Babilonului Antic în monumentele arhitecturale”, 
,,Relaţiile internaţionale în Orientul Antic”, ,,Mari fenomene ale eneoliticului 
pruto-nistrean. Civilizaţia Cucuteni-Tripolie”, ,,Cronologie şi metrologie 
istorică” ş. a. 
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G. Bodareu în şedinţa Catedrei de istorie universală. Şef catedră - O. Munteanu. 2010.  
Foto I. Topală. 

 
În procesul metodico-didactic se ocupă permanent de redactarea şi perfec-

ţionarea programelor de studii, prin racordarea lor la cerinţele actuale pentru 
învăţământul superior, perfecţionarea metodelor de evaluare a studenţilor la 
cursurile predate, prin elaborarea subiectelor noi cu caracter problematizat, 
aplicarea tehnologiilor informaţionale şi a mijloacelor tehnice în cadrul orelor 
teoretice şi practice. Este la curent cu noile publicaţii ştiinţifico-didactice din ţară 
şi străinătate în domeniul istoriei. În acest scop, participă la mese rotunde 
tematice, conferinţe ştiinţifice tematice, lansări de carte organizate în mediul 
universitar, bibliofil şi academic. 

Pe parcursul activităţii a organizat sistematic ore publice şi a elaborat texte 
de prelegeri pe diverse teme, a participat cu comunicări în cadrul şedinţelor 
catedrei, inclusiv, prezentarea referatelor de doctorat la specialitatea „Istoria 
românilor”: ,,Originea şi evoluţia culturii Cucuteni în spaţiul pruto-nistrean” 
(noiembrie 2007), ,,Aşezări şi locuinţe cucuteniene în spaţiul pruto-nistrean” 
(noiembrie 2007), ,,Cercetarea staţiunii Horodca Mare în anii 2006-2007” (noiembrie 
2007), ,,Modalităţi de planificare a aşezărilor cucuteniene în spaţiul pruto-nistrean” 
(aprilie 2007), apreciate înalt de colegi. A elaborat recenzii la o serie de teze de 
doctor în ştiinţe istorice propuse pentru susţinere. 

Un element esenţial al activităţii profesionale al dnei Bodareu ţine de 
cercetarea ştiinţifică de teren în mai multe situri arheologice: Chirca, Anenii Noi, 
aşezare pluristratigrafică, membru al expediţiei (şef de şantier dr. hab. Valentin 
Dergaciov şi dr. Gheorghe Postică, Republica Moldova, 1987); Târgul Frumos, 
aşezare Precucuteni, membru al expediţiei (şef de şantier dr., prof. Nicolae 
Ursulescu, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România, 1994); Scânteia, aşezarea 
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cucuteniană, membru al expediţiei (şef de şantier Cornelia-Magda Mantu, 
Institutul de Arheologie, Iaşi, România, 1994 şi 1995); Orheiul Vechi, Butuceni, 
aşezarea Poieneşti-Lucaşeuca, membru al expediţiei (şef de şantier Ion Hâncu, 
dr. hab., prof. univ. Ion Niculiţă, dr. hab., prof. univ. Gheorghe Postică, 1996); 
Orheiul Vechi, Butuceni, responsabil de sector (şef de şantier dr., conf. univ. 
Octavian Munteanu, 2015); Ulmu, raionul Ialoveni, aşezarea getică, responsabil 
de sector (şef de şantier Octavian Munteanu, dr., conf. univ., 2005); Horodca X, 
raionul Ialoveni, aşezarea Cucuteni-Tripolie, responsabil de sector (şef de 
şantier Nicolae Chetraru, dr., conf. univ. Octavian Munteanu, 2005); Horodca 
Mică, raionul Ialoveni, aşezarea pluristratigrafică, responsabil de sector (şef de 
şantier dr., conf. univ. Octavian Munteanu, 2006); Horodca Mare, raionul 
Hânceşti, responsabil de sectorul aşezarea Horodca Mare (şef de şantier dr., 
conf. univ. O. Munteanu, 2007–2012). Astfel, activitatea de cercetare ştiinţifică 
vizează problemele eneoliticului în spaţiul pruto-nistrean. Aceste expediţii s-au 
desfăşurat în procesul coordonării practicii arheologice a studenţilor Facultăţii 
de Istorie a Universităţii Pedagogice „Ion Creangă” pe parcursul a mai multor 
ani. Rezultatele cercetărilor de teren din 2006–2012 au fost prezentate în 
rapoartele expediţiilor arheologice: 

1. Raport ştiinţific despre cercetările arheologice în aşezarea Horodca Mare, 
raionul Hânceşti în anul 2007. Chişinău, 2008. Coautor. 

2. Raport ştiinţific despre cercetările arheologice în aşezarea Horodca Mare, 
raionul Hânceşti în anul 2008. Chişinău, 2009. Coautor. 

3. Raport ştiinţific despre cercetările arheologice în aşezarea Horodca Mare, 
raionul Hânceşti în anul 2009. Chişinău, 2010. Coautor. 

4. Raport ştiinţific despre cercetările arheologice în aşezarea Horodca Mare, 
raionul Hânceşti în anul 2010. Chişinău, 2011. Coautor. 

5. Raport ştiinţific despre cercetările arheologice în aşezarea Horodca Mare, 
raionul Hânceşti în anul 2011. Chişinău, 2012. Coautor. 

Cercetarea culturii Cucuteni este o pagină aparte în activitatea ştiinţifică a 
facultăţii. Acest fenomen cultural a fost reflectat în mai multe apariţii ştiinţifice 
ale Galinei Bodareu: „Cercetarea locuinţelor cucuteniene de suprafaţă în spaţiul 
pruto-nistrean” (în: Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice. Chişinău, 1996, pp. 
74-82); „Unele precizări ale cronologiei absolute a complexului cultural Cucuteni-
Tripolie în baza datelor spaţiului pruto-nistrean” (în: Probleme ale ştiinţelor 
socio-umanistice şi ale modernizării învăţământului. Chişinău, 1997); „Probleme 
privind geneza culturii Cucuteni în spaţiul pruto-nistrean” (în: Studii de istorie 
veche si medievală, Chişinău, 2004); „Aşezări fortificate ale culturii Cucuteni între 
Prut şi Nistru” (în: Congresul IX al Institutului de tracologie. Tracii şi lumea 
circumpontică. Rezumate. Chişinău-Vadul lui Vodă, 6-11 septembrie 2004); 
„Variante regionale pentru aşezările fazei Cucuteni A în spaţiul pruto-nistrean” 
(în: Conferinţa ştiinţifică jubiliară. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 



30 
 

Creangă” din Chişinău la 65 ani. Chişinău, 2005, v. II, pp. 86-89); „Modalităţi de 
organizare a locuinţelor în aşezările cucuteniene din spaţiul pruto-nistrean” (în: 
Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului. Conferinţa 
ştiinţifică anuală a UPS „Ion Creangă”, 24-25 februarie, 2009, pp. 204-209). 

Problematica cercetării cucutenianului a fost aprofundată prin rezultatele 
descoperite în aşezarea Horodca Mare, raionul Hânceşti: „Noi descoperiri 
arheologice în situl Horodca Mare în anul 2007” (în: Sesiunea Muzeului Naţional 
de Arheologie şi Istorie a Moldovei (dedicată aniversării a 25-a de la fondarea 
muzeului), 16-17 octombrie 2008. Rezumatele comunicărilor, Chişinău, 2008,     
pp. 11-12); „Preliminarii privind cercetările sitului Horodca Mare (în baza 
investigaţiilor din 2008)” (în: Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de 
Arheologie şi Istorie a Moldovei (ediţia a XIX-a), 15-16 octombrie 2009. Rezumatele 
comunicărilor, Chişinău, 2009); „Cercetările arheologice din zona nord-estică a 
sitului Horodca Mare, raionul Ialoveni în 2008” (în: Tyragetia. Arheologie. Istorie 
antică. Serie nouă, vol. IV [XIX], nr. 1, Chişinău, 2010, pp. 121-132); „Contribuţii la 
cercetarea eneoliticului din spaţiul pruto-nistrean în baza descoperirilor 
arheologice de la Horodca Mare, raionul Hânceşti” (în: Probleme ale ştiinţelor 
socioumane şi modernizării învăţământului. Conferinţa ştiinţifică internaţională 
„UPS Ion Creangă la 70 ani”, vol. II, Chişinău, 2010, pp. 579-585); „Stabilirea limitei 
nord-estice a aşezării Horodca Mare, r-nul Hânceşti în baza investigaţiilor 
arheologice din vara anului 2009” (în: Probleme ale ştiinţelor socioumane şi 
modernizării învăţământului. Conferinţa ştiinţifică a „UPS Ion Creangă la 70 ani”, 
vol. II, Chişinău, 2011); „Participarea studenţilor în cercetarea patrimoniului 
eneolitic din microzona Horodca Mică, r-nul Hânceşti” (în: Conferinţa ştiinţifică 
„Noi tendinţe în protecţia şi promovarea patrimoniului cultural naţional şi 
european”, UPS „Ion Creangă”, Chişinău, 27-28 septembrie, 2013); „Descoperiri 
eneolitice în microzona Horodca Mică, raionul Hânceşti” (în: Probleme ale 
ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului. Conferinţa ştiinţifică a 
profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă”, Chişinău, 2014, pp. 71-76). În mod 
special, a fost accentuat aportul studenţilor facultăţii de Istorie a UPS „Ion 
Creangă” la descoperirea trecutului cucutenian în spaţiul pruto-nistrean: 
„Participarea studenţilor în cercetarea patrimoniului eneolitic din microzona 
Horodca Mică, r-nul Hânceşti” (Conferinţa ştiinţifică „Noi tendinţe în protecţia şi 
promovarea patrimoniului cultural naţional şi european”, UPS „Ion Creangă”, 
Chişinău, 27-28 septembrie, 2013); „Valorificarea patrimoniului eneolitic din 
microzona Horodca Mică, raionul Hânceşti” (Simpozionul naţional de studii 
culturale, Ediţia I, dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural. Institutul 
Patrimoniului Cultural, Filiala de Arte „Tudor Arghezi”, Biblioteca Municipală 
„B. P. Haşdeu”. Chişinău, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi”, 26 septembrie 
2019). 
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Pentru activitatea de cercetare arheologică, Galina Bodareu-Cereteu a 
obţinut în anul 2015 categoria de arheolog-specialist, specialitatea „Arheologie” 
(Registrul Arheologilor din Republica Moldova sub nr. 36).  

Formarea continuă a cadrelor didactice este o prioritate a Facultăţii de Istorie 
şi Geografie, Galina Bodareu fiind direct implicată pe parcursul a mai multor ani în 
acest proces. Pe lângă suporturile teoretico-practice ale prelegerilor, a publicat 
câteva articole, în care reflectă unele aspecte metodologice în predarea temelor cu 
referire la preistorie şi istoria Orientului Antic: „Repere metodologice în predarea 
temei „Civilizaţia Cucuteni” în învăţământul preuniversitar” (în: Conferinţa 
ştiinţifică „Valorificarea patrimoniului în sistemul învăţământului preuniversitar”, 
UPS „Ion Creangă”, Chişinău, 22-23 aprilie, 2016); „Contradicţiile în sistemul 
religios primitiv la etapa consolidării premiselor pentru formarea societăţii 
statale” (în: Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului. 
Chişinău, 2002, v. II, pp. 210-213); „Аграрные отношения и ремесло в 
Древнем Китае при династии Цинь” (în: Ştiinţele socioumane: orientări şi 
perspective. Conferinţă ştiinţifică UPS „Ion Creangă”. Chişinău, 2008); 
„Originea diplomaţiei în Orientul Antic” (în: Probleme ale ştiinţelor socioumane 
şi modernizării învăţământului. Conferinţa ştiinţifică a UPS „Ion Creangă”, vol. 
II, Chişinău, 2012, pp. 102-108); Aspecte fundamentale în predarea Istoriei 
Orientului Antic pentru pregătirea profesorilor şcolari” (în: Probleme ale 
ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului. Conferinţa ştiinţifică a 
UPS „Ion Creangă”, Chişinău, 2013, pp. 106-111). 

 

 
 

G. Bodareu la Conferinţa ştiinţifică „Valorificarea patrimoniului în sistemul învăţământului 
preuniversitar”, UPS „Ion Creangă”, Chişinău, 22-23 aprilie, 2016. 

Foto din arhiva facultăţii. 
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Competenţele ştiinţifice în domeniul istoriei Orientului Antic le-a apro-
fundat printr-o stagiune de specializare în anul 2005 la Departamentul Istorie şi 
Arheologie a Universităţii din Cairo, Egipt. Împreună cu un grup de specialişti 
de la Institutul de Arheologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul de 
Arheologie şi Istorie şi de la Universitatea de Stat din Moldova a avut ocazie să 
fundamenteze experienţa ştiinţifico-didactică printro deplasare de documentare 
profesională. Stagiul a constituit un schimb de experienţă şi documentare prin 
vizitarea celor mai valoroase monumente arheologice din Egiptul Antic, atestate 
în tezaurul culturii universale. 

După o specializare în domeniul didacticii ştiinţelor istorice în cadrul 
studiilor de masterat în ştiinţe ale educaţiei în perioada 2015-2017, didactica a 
devenit o direcţie principală în preocupările profesionale ale Galinei Bodareu. 
Colaborarea cu specialiştii din domeniu, în special cu Eugen Palade din România, 
a contribuit la apariţia unui studiu metodologic în didactica universitară „Rolul 
planificării unităţii de învăţare în formarea competenţelor la cursul universitar 
Istoria Orientului Antic”, cu obţinerea calificativului profesor de istorie în învăţă-
mântul preuniversitar şi universitar, manager în sistemul educaţional. Au urmat 
mai multe stagii de formare continuă în didactica universitară şi preuniversitară, 
fiind publicate şi câteva articole: „Perspectivele formării personalităţii în contextul 
politicilor educaţionale contemporane” (în: Probleme ale ştiinţelor socioumane şi 
modernizării învăţământului. Conferinţa ştiinţifică a profesorilor şi cercetătorilor 
UPS „Ion Creangă”, Chişinău, 2016); „Standardele unei noi calităţi a educaţiei şi 
formării prin prisma abordărilor contemporane” (în: Revista de Studii Socio-
umane, UPS „Ion Creangă”, Chişinău, 2017); „Factori de eficientizare a 
competenţei pentru înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate la 
istoria antică treapta gimnazială”, (Conferinţa ştiinţifică anuală a profesorilor şi 
cercetătorilor UPS „Ion Creangă, Chişinău, 2019); „Învăţământul istoric din 
Republica Moldova în contextul politicilor şi strategiilor educaţionale contem-
porane” (Conferinţa ştiinţifică anuală a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion 
Creangă, Chişinău, 2019); „Sistemul valoric al personalităţii în conceptul 
educaţional contemporan” (Conferinţa internaţională „Educaţia din perspectiva 
valorilor", ediţia a XI-a, Chisinau, 24-25 septembrie 2019). 

Interesul pentru domeniul didactic a fost aprofundat prin colaborarea 
permanentă cu liceele teoretice din oraşul Chişinău, în care studenţii facultăţii 
realizează stagiile de practică pedagogică iniţială şi activă.  

Din anul 2017 Galina Bodareu este coordonatorul practicii pedagogice la 
facultate. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, fiind una 
din cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior cu profil pedagogic, are 
ca scop fundamental formarea cadrelor didactice competente de înaltă calitate, 
pentru care viaţa copiilor devine o parte componentă din viaţa lor, iar dragostea 
pentru copii – o grijă permanentă şi nobilă. Aceste principii sunt repere concep-
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tuale în coordonarea practicii pedagogice la Facultatea Istorie şi Geografie, care în 
ultimii ani se desfăşoară prin contribuţia directă a Galinei Bodareu. În procesul 
acestei activităţi, studenţii însuşesc cel mai important principiu în activitatea 
şcolară – aprecierea reală a profesorului o realizează elevii. Colaborarea sistematică 
cu metodiştii din şcoli, conferinţele interactive de totalizare a rezultatelor practicii 
pedagogice sunt o modalitate de formare iniţială a cadrelor didactice. Un suport 
esenţial în acest proces îl are Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”, care a devenit în 
ultimii ani instituţia de bază pentru Facultatea de Istorie şi Geografie în realizarea 
stagiilor de practică pedagogică, prin contribuţia substanţială a administraţiei şi a 
profesorilor de istorie de înaltă calificare. 

În cadrul orelor de curs, profesoara Bodareu Galina contribuie la educarea 
tineretului studios în spiritul dragostei şi pasiunii faţă de trecutul antic, valorile 
culturale ale trecutului popoarelor Europei şi Orientului Antic, cunoaşterea şi 
protecţia patrimoniului poporului nostru, vizitarea mănăstirilor din Republica 
Moldova, formarea unei atitudini civice active şi conştiente. Chiar de la 
începutul desfăşurării cursurilor, cu scopul iniţierii studenţilor în lumea ştiinţifică, 
organizează vizitarea bibliotecilor universitare, municipale, a Bibliotecii Naţionale 
şi a Bibliotecii Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.  

Patrimoniul cultural ca factor al formării profesionale reprezintă o altă 
direcţie în preocupările ştiinţifice ale profesoarei Galina Bodareu. Vizitarea 
mănăstirilor şi studierea fondurilor bibliografice din patrimoniul acestora, 
împreună cu soţul Igor Cereteu, a contribuit la apariţia câtorva publicaţii şi 
comunicări ştiinţifice: „Mănăstirea Frumoasa ‒ monument cultural-istoric şi tezaur 
bibliologic din Republica Moldova” (în: Conferinţa ştiinţifică „Noi tendinţe în 
protecţia şi promovarea patrimoniului cultural naţional şi european”, UPS „Ion 
Creangă”, Chişinău, 27-28 septembrie, 2013); „Însemnări şi inscripţii de la 
Mănăstirea Suruceni” (în: Probleme ale Ştiinţelor Socioumanistice şi Modernizării 
Învăţământului. Materialele Conferinţei anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS 
„Ion Creangă”, vol. III, Chişinău, 2015), publicată şi într-o nouă redactare: 
„Însemnări şi inscripţii de la Mănăstirea Suruceni” (în: Prutul. Revista de cultură, 
Huşi, Serie nouă, Anul VI (XV), Nr. 2 (58), 2016); „Valoarea documentară a cărţii de 
patrimoniu” (în: Conferinţa Ştiinţifică „Patrimoniul cultural naţional şi universal: 
dialog istoric”. Ediţia a II-a, Chişinău, 27-28 aprilie 2018). 

Experienţa profesională acumulată pe parcursul anilor demonstrează 
interesul permanent faţă de domeniul profesional ales. Relaţiile colegiale pe 
care le stabileşte profesoara Galina Bodareu cu studenţii la ore, în cadrul 
practicii pedagogice de iniţiere şi a stagiilor de practică activă argumentează 
importanţa unităţii între trei elemente fundamentale, ce exprimă competenţa 
profesională pedagogică: pregătirea teoretică în domeniul ştiinţelor istorice, 
măiestria didactică şi educaţia axiologică. Prin exemplul propriu, profesoara 
accentuează studenţilor că valorile morale deontologice sunt cele mai înalte 
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calităţi pentru care este apreciat profesorul şi că profesia de pedagog este 
deosebită şi solicită calităţi speciale. Axiologia educaţiei a devenit o direcţie 
importantă în cariera ei profesională, fiind încadrată şi în procesul de imple-
mentare a disciplinei şcolare „Educaţie pentru societate” în cadrul proiectului 
Consiliului Europei „Educaţie pentru democraţie în Republica Moldova” prin 
participări la seminare de formare profeisonală continuă pentru cadrele didactice 
(„Motivarea elevilor secolului XXI”, în 2019; Programul de formare profesională 
continuă „Implementarea curriculumului la disciplina Educaţie pentru societate, 
ediţia 2019”, cel de „Implementare a Curriculumului la disciplina Istoria români-
lor şi universală, ediţia 2019”; Congresul profesorilor de istorie şi limbă română la 
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2019; Programul de formare profesională 
continuă a formatorilor locali la modului tematic „Cadrul de referinţă al 
competenţelor pentru cultură democratică: context de implementare a disciplinei 
şcolare „Educaţie pentru societate” în cadrul proiectului Consiliului Europei 
„Educaţie pentru democraţie în Republica Moldova” (decembrie 2018, august 
2019, octombrie 2019), iar pe parcursul anului 2019 a fost formator local de sector 
la această disciplină în oraşul Chişinău (august, octombrie 2019) şi membru al 
focus-grupului „Evaluarea Metodologiei de evaluare prin descriptori la disciplina 
„Educaţie pentru societate” (moderator Olena Styslavska, expertă a Consiliului 
Europei), mai 2019. 

Fiind mentor al grupelor studenţeşti, desfăşoară o amplă activitate educativă 
cu discipolii: organizarea de excursii în muzeele republicii, a discuţiilor şi 
convorbirilor individuale şi în grup pe diferite teme actuale, desfăşurarea ,,Balului 
bobocilor”, ,,Sărbătorii sarmalelor şi plăcintelor”, alte activităţi cultural-educative. 
În permanenţă este preocupată de frecvenţa şi reuşita studenţilor, organizarea 
vieţii lor cotidiene. 

 

 
 

Studenţii facultăţii cu colinde de Crăciun.  
Foto din arhiva personală a dnei G. Bodareu. 
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În calitate de cercetător cu experienţă, coordonează activitatea ştiinţifică a 
studenţilor, este conducător ştiinţific la tezele de licenţă ale absolvenţilor 
facultăţii şi contribuie la încadrarea studenţilor în activităţi de cercetare. Pe 
lângă interesul ştiinţific manifestat în cadrul expediţiilor arheologice, studenţii 
sunt încurajaţi să cerceteze şi istoria localităţilor de baştină în cadrul ştiinţelor 
istorice auxiliare. Astfel, o serie de teze de licenţă reprezintă cercetări privind 
istoria locală. În anul 2006, în cadrul activităţii de teren la cursul ,,Ştiinţele 
istorice auxiliare”, studenţii anului I au participat la proiectul ,,Memoria 
străzilor”, iniţiat de Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, în 
cadrul căruia au elaborat ghidul străzii principale din oraşul Chişinău 
„Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt. Axă turistică”, Chişinău, 2006. 

„O familie deportată din Vadul-lui-Vodă: între viaţă, durere, suferinţă şi 
dezamăgiri” (în: Promemoria, 2013) este un omagiu familiei pentru suferinţele 
trecute în valul deportărilor din iunie 1941. Este o publicaţie, prin care a transmis 
un mesaj comun al neamului şi o mărturisire despre distrugerea familiei, greutăţile 
războiului şi foametei. Aici s-au reflectat gândurile, care fusese discutate mulţi ani 
doar în familie.  

Galina Bodareu consideră familia o prioritate permanentă. A ştiut 
întotdeauna să îmbine activitatea didactico-ştiinţifică cu interesele personale ale 
vieţii de familie. Cea mai deosebită realizare în viaţă este fiul Ovidiu şi 
succesele lui. De mic el a luat parte activă în toate activităţile mamei. Participa 
împreună cu studenţii la investigaţii pe şantierele arheologice, examina cu interes 
piesele arheologice descoperite, asista la sistematizarea materialelor şi elaborarea 
rapoartelor expediţiilor arheologice. În prezent este student în domeniul relaţiilor 
internaţionale.  

 

 
 

Momente fericite din viaţă împreună cu fiul Ovidiu şi soţul Igor Cereteu. 
Foto din arhiva familiei. 
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G. Bodareu are o minunată familie cu care se mândreşte. Soţul, Igor 
Cereteu, este doctor habilitat în ştiinţe istorice, specialist notoriu în istoria 
medievală. Fiul Ovidiu, este un tânăr tenace şi promiţător. 

 

 
 

Fiul Ovidiu în prag de viaţă matură. 
Foto din arhiva familiei. 

 

 
 

Alături de familie şi prieteni. 
Foto din arhiva personală a dnei G. Bodareu. 
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Flexibilitatea şi mobilitatea profesională didactică a fost însoţită şi de 
activitatea administrativă, realizată în perioada 2017–2018 prin cumularea 
funcţiei de inspector superior la Departamentul Resurse Umane al Universităţii 
Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău. 

Profesoara Galina Bodareu consideră deosebit de importantă legătura 
între activitatea didactică universitară de pregătire a cadrelor didactice şi 
învăţământul preuniversitar. Dorinţa de a lucra cu discipolii, dragostea pentru 
activitatea pedagogică au determinat-o să devină prin cumul şi profesoară de 
istorie, educaţie pentru societate şi dezvoltare personală concomitent la câteva 
instituţii preuniversitare din Chişinău: Liceul teoretic româno-francez „Gheorghe 
Asachi”, Liceul teoretic „Liviu Deleanu” şi Liceul privat „Elitex”, ceea ce deschide 
noi oportunităţi pentru Facultatea Istorie şi Geografie a Universităţii Pedagogice 
de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.  

G. Bodareu este o fire modestă, mărinimoasă, receptivă la problemele 
colegilor şi ale discipolilor. Comunicarea profesională, responsabilitatea şi 
seriozitatea o avantajează în stabilirea relaţiilor de colaborare între colegi, iar 
printre aptitudinile şi abilităţile sociale şi organizatorice se evidenţiază 
sociabilitatea şi capacitatea de organizare a activităţilor în procesul de educaţie 
şi cercetare. 

Pentru succese în activitatea didactico-ştiinţifică şi educativă, prin decizia 
Senatului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău din 
18.04.2019, profesoarei Galina Bodareu i-a fost conferită Medalia onorifică „Ion 
Creangă”.  
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VIOREL BOLDUMA: A DĂRUI OMENIE ŞI ÎNŢELEPCIUNE CELOR  
CARE TE URMEAZĂ1 

 

 
Galina BODAREU 

 
 

ABSTRACT 
Viorel Bolduma, is a university lecturer, a lecturer at the Department of 

History and Social Sciences of the Faculty of History and Geography of the "Ion 
Creangă" State Pedagogical University of Chisinau, professor of history, second 
grade, IP Center of Excellence in Construction, Chisinau municipality. During 
the years 1991-1996, he graduated with a degree from the Faculty of History and 
Ethnopedagogy, the State Pedagogical University "Ion Creangă" from Chisinau, 
with a degree in history and ethnography. In 1996-1999, he is pursuing his doc-
toral studies at the Faculty of History and Ethnopedagogy of the State Pedagogic 
University of Ion Creangă. Between 2013-2015, he studies at the master cycle, the 
Faculty of Pedagogy, the State Pedagogical University of Ion Creangă, becoming 
a master in Education Sciences, specializing in Education for a university career. 
During the activity at the faculty he taught several basic and optional courses: 
Old History of Romanians, Medieval History of Romanians, Confessional Politics 
of the Country of Moldova (15th-18th centuries), Links of the Romanian Coun-
tries with the monasteries of Mount Athos (15th-18th centuries), the relations of 
the Republic of Moldova-the European Union, etc. In the teaching staff and the 
student environment Viorel Bolduma is appreciated for his social, organizational 
and technical skills and abilities. 

Keywords: university lecturer, Department of History and Social Scienc-
es, State Pedagogical University „Ion Creangă, professor of history, Faculty of 
History and Geography. 

 

                                                 
1
  Articolul este elaborate în baza Dosarului personal din Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă”. 
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A fi pedagog-istoric este un destin oferit celor care au pasiune deosebită 
pentru trecut şi dorinţa profundă de a dărui omenie şi înţelepciune celor care te 
urmează. Aceste calităţi îi sunt proprii colegului nostru Viorel Bolduma, lector 
universitar, magistru la Catedra istorie şi geografie a Facultăţii Filologie şi 
Istorie din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. 
Pasiunea didactică i-a fost inspirată în familie de către părinţii-pedagogi, care 
au trăit în suflet mereu cu grijile şcolii. De la ei a deprins dragostea de carte şi 
respectul faţă de oameni, iar receptivitatea şi compasiunea pentru cei din jur      
l-au ajutat să obţină mai târziu respectul colegilor de lucru şi a studenţilor. Ştie 
să cultive şi în familie celor doi copii ai săi aceleaşi valori civice şi umane, pe 
care le are moştenite din copilărie. 

Viorel Bolduma s-a născut la 25 mai 1974 în satul Tabani, raionul Briceni. 
În şcoala din localitatea natală şi-a făcut primele studii, iar după absolvirea ei, 
cu Medalie de argint, în 1991, a preferat domeniul pedagogic pentru activitatea 
profesională, fiind admis la Facultatea Istorie şi Pedagogie a UPS „Ion Creangă”. 
Pe parcursul anilor de studii s-a manifestat prin sârguinţă şi interesul profund 
pentru istorie. După absolvirea cu succes a facultăţii Istorie şi Etnopedagogie, în 
1996, şi-a început cariera profesională în calitate de lector la Catedra istoria 
românilor, încadrându-se şi în activitatea de cercetare prin studiile doctorale din 
anii 1996-1999 la aceeaşi facultate, având ca temă de cercetare „Raporturile Ţării 
Moldovei cu Frăţia Ortodoxă din Lvov (sec. XVI – prima jum. a sec. XVII)”, sub 
conducerea profesorului universitar, dr. hab. în istorie, Gheorghe Gonţa.  

Pe parcursul activităţii la facultate a prezentat mai multe cursuri, de bază 
şi opţionale: Istoria veche a românilor, Istoria medievală a românilor, Politica 
confesională a Ţării Moldovei (sec. XV – XVIII), Legăturile Ţărilor Române cu mănăs-
tirile de la Sfântul Munte Athos (sec. XV – XVIII), Relaţiile Republicii Moldova – 
Uniunea Europeană etc. Activitatea didactico-ştiinţifică a fost însoţită şi de 
preocupări cu caracter didactic, fiind metodist şi coordonator al programului de 
practică pedagogică la facultate, membru al Consiliul Facultăţii, Comisiei de 
Calitate din cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie, Comisiei pentru examene 
de licenţă, precum şi al Comisiei de Admitere pe parcursul a mai multor ani.  

Totodată, a demonstrat permanent, pe parcursul timpului, calităţi profe-
sionale de coordonare a activităţii de cercetare a studenţilor, prin pregătirea şi 
susţinerea tezelor de an şi de licenţă. Interesul vădit pentru domeniul profesional şi 
aptitudinile comunicative l-au determinat să-şi extindă activitatea.  

În perioada anilor 2006-2018 a activat prin cumul şi la Academia de 
Transporturi, Informatică şi Comunicaţii din mun. Chişinău (ATIC), unde a 
prezentat disciplinele Integrare Europeană, Sociologie, Politologie. 

Din 2016 activează şi în calitate de profesor de istorie, gradul didactic II, la 
Instituţia Publică, Centrul de Excelenţă în Construcţie din mun. Chişinău. În 
perioada de referinţă a reuşit să-i include pe elevii acestei instituţii la concursuri 
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naţionale şi internaţionale cu tematică istorică. Unul dintre discipolii din această 
instituţie, elevul Catalin Gorincioi, a obţinut în anul 2018 Premiul Mare la 
Concursul naţional cu tematică istorică „Descoperim eroi în localitate la noi”, 
organizat de ANTIM, DVD Internaţional, cu susţinerea Ministerului de Externe al 
Germaniei. Totodată, ANTIM şi DVD Internaţional i-a acordat Diploma de 
performanţă şi Premiul special pentru îndrumarea unui număr impresionant de 
participanţi şi premianţi la concursul sus menţionat. Sub îndrumarea lui, elevi ai IP 
Centrul de Excelenţă în Construcţii din mun. Chişinău au participat în anul 2018 la 
tabere pentru elevi în Polonia şi Germania. Unii dintre elevi au ocupat locuri de 
frunte şi la olimpiadele locale şi zonale.  

Un alt exemplu elocvent este partici-
parea a 9 elevi ai IP Centrul de Excelenţă în 
Construcţii din mun. Chişinău la cea de a 
VII-a ediţie a Concursului ,,Eroul din Familia 
mea”, organizat de subfiliala Mangalia a 
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor ,,Regina 
Maria”, Asociaţia Cultul Eroilor Mangalia şi 
Asociaţia Alianţa Demnităţii Noastre. În data 
de 5 iunie 2019, la Mangalia, în incinta 
Cercului Militar Mangalia, a avut loc festivi-
tatea de premiere a celor 34 de participanţi. 
La concursul sus menţionat, sub îndrumarea 
profesorului Viorel Bolduma, elevii Coreţcaia 
Ecaterina, Nemţanu Olga, Gorincioi Catălin, 
au ocupat locurile III, ceilalţi elevi au fost 
premiaţi cu diplomă, i-ar profesorul Viorel 
Bolduma beneficiind de diploma de 
Excelenţă. 

În vederea aprofundării 
calităţilor profesionale, în peri-
oada 2013-2015 a realizat pro-
gramul de master Educaţie pen-
tru carieră universitară, obţinând 
calificativul de master în Ştiinţe 
ale Educaţiei. Aici a perfecţionat 
competenţele profesionale în 
domeniile Metodologia curriculu-
mului universitar, Didactica 
universitară, Organizarea proce-
sului de studii în sistemul de 
învăţământ universitar etc.  
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Cariera pedagogică este caracterizată şi de activitatea lui didactico-
ştiinţifică. Este autorul a circa 100 de articole ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice 
publicate în reviste de specialitate şi culegeri din Republica Moldova şi România. A 
participat la 110 conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale, desfăşurate 
la Chişinău, Cahul, Bucureşti, Bacău, Oradea, Taraclia etc. Cele mai reprezentative 
afirmări în calitate de cercetăror ştiinţific s-au reflectat în cadrul proiectului 
naţional „Ţara Moldovei în context internaţional (2004-2005), Grantului naţional 
„Ţara Moldovei şi slavii de Răsarit” (2007-2008), proiectului instituţional „Ţara 
Moldovei între Occident şi Orient” (2011-2014), iar din 2015 până în prezent este 
încadrat în implementarea proiectului instituţional „Politică şi societate în Ţara 
Moldovei şi Basarabia în context european”. 

Activitatea de cercetare a culminat cu publicarea în anul 2018 a cursului 
universitar Raporturile Ţării Moldovei cu centrele ortodoxe de peste hotare (sfârşitul 
secolului XIV – secolul XVII). În lucrare sunt expuse raporturile Ţării Moldovei 
cu centrele ortodoxe aflate sub dominaţie confesională şi politică străină. 
Autorul analizează aspecte ale relaţiilor Ţării Moldovei cu Patriarhiile Aposto-

lice, mănăstirile de la Muntele Athos, 
Frăţia Ortodoxă din Lvov şi centrul 
Ortodox de la Kiev pe timpul Mitro-
politului Petru Movilă. Lucrarea este 
adresată studenţilor de la Facultăţile 
de Istorie, precum şi celor interesaţi de 
istoria naţională.  

În colectivul didactic şi mediul 
studenţesc Viorel Bolduma este apreciat 
pentru competenţele şi abilităţile sale 
sociale şi organizatorice. Caracterul 
sociabil, deschiderea către alte persoane 
şi capacitatea de muncă în echipă, 
seriozitatea, sinceritatea şi adaptabili-
tatea la situaţii noi demonstrează 
competenţele lui sociale, iar abilităţile 
organizatorice se exprimă prin respon-
sabilitatea şi capacitatea de organizare a 
activităţilor în procesul didactico-
ştiinţific. 
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Ceremonia de absolvire, Facultatea de Istorie şi Geografie, UPS „Ion Creangă”, 
promoţia anului 2017. Foto din arhiva facultăţii. 

 
Pe parcursul activităţii sale, profesorul Viorel Bolduma a participat la un 

şir de stagii de formare, şcoli de vară, mobilităţi academice. Stagiul de cercetare 
şi documentare la Arhiva Centrală de Stat din Lvov (Ukraina), din februarie 
1998, a fost un punct de pornire în această direcţie, fiind urmat de Cursurile de 
predare a disciplinei Noi şi Legea, organizate în septembrie-decembrie 2002 la 
Chişinău de Societatea Independentă pentru Educaţie şi Drepturile Omului 
(SIEDO), Noi tehnici de predare a istoriei în învăţământul superior, la Universitatea 
Naţională „Ivan Franko” din Lvov (Ukraina), în februarie 2003, precum şi 
cursuri de perfecţionare „Strategii LSDGC în Şcoala Superioară”, organizate de 
Centrul Educaţional Pro Didactica la Chişinău, în septembrie-octombrie 2004. Un 
avantaj profesional l-a constituit participarea la Programul de formare 
profesională în cadrul proiectului „Educaţia centrată pe cel ce învaţă”, organizat 
de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, USM, UNICEF, Pas cu Pas şi UPS 
„Ion Creangă” în aprilie–octombrie 2012. În acelaşi context se înscrie şi 
participarea la seminarul internaţional „Holocaust-Education” pentru profesorii 
de istorie din Republica Moldova şi România, organizat în perioada 14-21 
decembrie 2014 de „International School for Holacaust Studies” Yad Vashem în 
Ierusalim (Israel). 

O contribuţie în creşterea profesională a lui Viorel Bolduma au adus-o şi 
participările la trainingurile „Optimizarea strategiilor didactice de predare-
învăţare la treapta universitară de învăţământ” şi „Elaborarea curriculei 
universitare”, organizate în cadrul Universităţii Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău în perioada decembrie 2015 - februarie 2016.  

Colaborarea colegială externă în domeniul didactic a fost marcată de 
stagiul de formare în cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie a Universităţii 
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„Ştefan cel Mare” din Suceava (România) în Programul ERASMUS+, realizat în 
ianuarie 2016, iar în noiembrie 2016 a participat la Forumul Mondial al 
Democraţiei – 2016, organizat de Consiliul Europei la Strasbourg (Franţa).  

 

 
 

V. Bolduma la Forumul Mondial al Democraţiei – 2016, Strasbourg (Franţa). 

 
O continuare neîntreruptă a creşterii în carieră o demonstrează şi partici-

parea la Programul de formare continuă pentru cadre didactice preuniversitare 
„Strategii moderne de educaţie civică la treapta de învăţământ preuniversitar”, 
organizat de către UPS „Ion Creangă” din Chişinău în martie 2017; cursurile de 
formare continuă în 2018 la cursul „Educaţia pentru Integrare Europeană” în 
cadrul Universităţii de Stat din Tiraspol; Programele de formare continuă 
pentru cadre didactice preuniversitare „Metode interactive de predare – 
evaluare la orele de educaţie civică”, „Strategii didactice moderne în predarea – 
învăţarea – evaluarea istoriei” în cadrul UPS „Ion Creangă” din Chişinău; 
Şcoala de Primăvară Jean Monnet „Integrarea Europeană şi Economia UE”, 
organizat în cadrul proiectului „Jean Monnet Chair in EU Policies Towards 
Innovation, Creativity and Entrepreneurship” la Academia de Studii Economice 
din Moldova (ASEM); Şcoala de securitate NATO, organizată de CID NATO în 
Republica Moldova, Oficiul de legătură NATO în Republica Moldova, 
Ministerul Apărării al Republicii Moldova, în iunie 2018; Şcoala de vară de la 
Sinaia (România) „Regele Mihai şi exilul românesc”, organizată de ICR, IICCMER 

în iulie 2018; Şcoala de vară ,,Provocările istoriei ca ştiinţă de învăţământ la 
începutul mileniului III”, organizată de Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj, în 
iulie 2018; Seminarul ,,Şcoala pentru Democraţie”, organizat de Expert Forum 
(România) la Sinaia (România), între 26-30 octombrie 2019. A partcipat şi a 
condus activităţi de voluntariat la atelierul Istorie din cadrul Programului 
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taberei „ARC”, Sulina, jud. Tulcea, România, destinat românilor din toate spaţiile 
şi organizat de Ministerul Românilor de Pretutindeni. 

O viziune profundă asupra experienţei a 
creat-o vizita de studiu efectuată în Belgia 
(Bruxelles şi municipiul Lovendegem), la cartierul 
general NATO şi Instituţiile UE în noiembrie 2018, 
în calitate de formator de opinie în cadrul 
proiectului implementat de Centrul de Informare şi 
Documentare privind NATO din Republica 
Moldova (CID NATO) „Promovarea valorilor 
Europene şi Euro-Atlantice în zonele rurale ale 
Republicii Moldova prin intermediul formatorilor 
locali de opinie publică (Ediţia a II-a)”, finanţat de 
către Black Sea Trust for regional Cooperation (BST) 
şi parţial de către Divizia de Diplomaţie Publică a 
NATO. Acest proiect a avut ca scop aprofundarea 
înţelegerii şi promovarea principiilor şi valorilor 
europene şi euro-atlantice prin intermediul 
formatorilor locali de opinie publică din regiunile 
Republicii Moldova.  

Activităţile didactice, ştiinţifice ale lui Viorel 
Bolduma au fost apreciate prin Diploma de Onoare 
a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al 
Republicii Moldova.  

Spiritul activ al vieţii şi iniţiativa i-au creat 
autoritatea de care se bucură şi pentru care este 
apreciat istoricul şi profesorul Viorel Bolduma.  

 
 

 
Lista selectivă a publicaţiilor ştiinţifico-didactice 

1. Relaţiile Ţării Moldovei cu Patriarhia ecumenică (sfârşitul sec. XIV – mijlocul 
sec. XVII. În: Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţi: In 
honorem profesor Ion Eremia / Fac. de Istorie şi Filozofie a Univ. de Stat din 
Moldova, Bibl. Şt. (Inst.) „Andrei Lupan”; ed.: Constantin Manolache; coord.: 
Liliana Rotaru; resp. de ed.: Ion Valer Xenofontov. Chişinău: Biblioteca 
Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut), 2019 (F.E.-P. „Tipografia 
Centrală”), pp. 116-134. 

2. Contribuţia Bisericii Ortodoxe la Actul Unirii Basarabiei cu România din 27 
Martie 1918. În: Centenarul Unirii: Educaţia în spiritul valorilor naţionale din 
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perspectiva dialogului pedagogic. Materialele Simpozionului naţional cu 
participare internaţională, 28-30 noiembrie 2018, Chişinău, 2019, pp. 33-41.  

3. Stabilirea şi evoluţia raporturilor Ţării Moldovei cu Frăţia ortodoxă din Lvov 
în perioada domniilor lui Alexandru Lăpuşneanu şi Petru Şchiopu. În: Dialog 
intercultural polono-moldovenesc: Culegere de studii. Materialele Congresului 
Ştiinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-Politică-Societate. 
Chişinău-Iaşi, 1-4 aprilie 2019: [în vol.] / col. red.: Valentin Constantinov 
(Moldova), Norbert Pikula (Cracovia-Polonia) [et al.]. Chişinău, 2019, Vol. I, 
pp. 290-297. 

4. Raporturile Ţării Moldovei cu centrele ortodoxe de peste hotare (sfârşitul secolului 
XIV-XVII). Curs universitar. Chişinău: S. n., (Tipogr. UPS „Ion Creangă”), 
2018.  

5. Eugeniu Certan: note biografice. În: Profesorii Facultăţii de Istorie a Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă" din Chişinău. Coord. Valentina Ursu. Chişinău: 
Garomont Studio, 2017, Vol. I, pp. 45-54. 

6. Aspecte privind politica confesională externă a Ţării Moldovei în perioada 
domniei lui Vasile Lupu (1634–1653). În: Orizonturi medievale şi moderne in 
istoria românilor: (economie, societate, politică, cultură, istoria ştiinţei). In Honorem 
Profesores Demir Dragnev / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. St. Centrală 
„Andrei Lupan” (Inst.), Inst. de Istorie; ed. şi red. şt.: Constantin Manolache; 
coord.: Sergiu Bacalov, Ion Xenofontov. Chisinău: Tipografia Centrală, 2016, 
pp. 377-382. 

7. Călători străini despre Chişinău (a doua jumătate a secolului XVII - mijlocul 
secolului XIX). În: Identităţile Chişinăului. Ediţia a III-ea (coord. S. Musteaţă). 
Materialele Conferinţei Internaţionale „Identităţile Chişinăului”, 1-2 octombrie 
2015. Chişinău: ARC, 2016, pp. 51-55. 

8. Călători străini despre Soroca (secolele XV-XVIII). În: Cetatea Soroca – Istorie, 
memorie şi tradiţie seculară. Chişinău: ARC, 2015, pp.173-176.  

9. Dimensiunea confesională a lui Mihai Viteazul (1593-1601). În: Perspective 
istorice. Revista Asociaţiei Profesorilor de Istorie din România „CLIO”, filiala 
Hunedoara, Deva (România), 2015, Nr. 11, pp. 80-85.  

10. Relaţiile Ţării Moldovei cu Patriarhiile Apostolice şi mănăstirile athonite în 
perioada domniei lui Vasile Lupu. În: Revista de ştiinţe socioumane, Chişinău, 
2014, Nr. 1 (26), pp. 115-119.  

11. Aspecte privind toleranţa religioasă a Ţării Moldovei în perioada domniei 
lui Ieremia Movilă. În: Revista de ştiinţe socioumane, Chişinău, 2014, Nr. 3 
(28), pp. 110-115.  

12. Toleranţă religioasă în Ţările Române (sfârşitul secolului al XVI-lea – începutul 
secolului XVII-lea). În: Perspective istorice. Revista Asociaţiei Profesorilor de 
Istorie din România „CLIO”, filiala Hunedoara, Deva (România), 2014, Nr. 10, 
pp. 70-75.  
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13. Relaţiile Moldovei cu Patriarhia de la Constantinopol (sec. XVI – prima 
jumătate a secolului XVII). În: Politica marilor Puteri în Balcani şi Europa Centrală. 
Redactor şef Nicolae Chicuş. Ch.: Garomont Studio, 2013, pp. 63-70.  

14. Mănăstirile de la Sfântul Munte Athos – obiect de studiu şi destinaţie pentru 
pelerinaj. În: Noi tendinţe în protecţia şi promovarea patrimoniului cultural naţional 
şi european. Materialele Conferinţei ştiinţifice, 27-28 septembrie 2013. Chişinău: 
Pontos, 2013, pp. 153-156. 

15. Contribuţia Ţării Moldovei la menţinerea centrelor ortodoxe din cadrul 
Imperiului Otoman (mijlocul secolului XVI – prima jumătate a secolului XVII. 
În: History & Politics. Revistă de Istorie şi Politică. Chişinău, 2013, An. VI, Nr. 2 
(12), pp. 22-30. 

16. Contribuţii la relaţiile Ţării Moldovei cu centrele ortodoxe din Lvov şi Kiev 
(sfârşitul secolului XVI - prima jumătate a secolului XVII). În: CARPICA, Nr. 
XLII, Oneşti (România), 2013, pp. 129-144. 

17. Contribuţii la relaţiile Ţării Moldovei cu centrele Ortodoxe de la Lvov şi Kiev 
(mijlocul sec. al XVI-lea – prima jumătate a sec. al XVII-lea). În: Ţara Moldovei în 
contextul civilizaţiei europene. Chişinău, 2008, pp. 308-322. 

18. Relaţii ale domnitorilor Ţării Moldovei cu Frăţia Ortodoxă de la Lvov (a doua 
jumătate a sec. XVI). În: Destin Românesc. Serie nouă. Revistă de Istorie şi 
Cultură. Chişinău, 2008, Nr. 4, pp. 50-55. 

19. Protejarea ortodoxiei de către domnii Moldovei în ultima treime a sec. XVI – 
încep. sec. al XVII-lea (unele aspecte). În: Economie, Societate şi politică în 
Moldova (aspecte din istoria medie, modernă, contemporană). Culegere de articole. 
Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Chişinău, 2001, pp. 62-
69. 
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ANA BOLUCENCOV – PEDAGOG ŞI SAVANT 
 

 
Valentina URSU 

 
 

ABSRACT 
A prodigious activity within the faculty of history his dr. in history Ana Bo-

lucencov. Being the graduate of the faculty, the specificity of the didactic and scien-
tific and educational actions, managed to be remarked by tenacity, perseverance, re-
sponsible attitude towards teaching teacher, guideline, organizational and methodo-
logical manifestations. Enjoy authoritarian and respect for the disciplines, the DR 
University colleges, education and cultural collections in the Republic of Moldova, 
Ukraine, Russia. 

Keywords: Graduate of the Faculty, Artek International Center, Student 
Club, teaching process, cultural activities, education manifestations. 

 
Date biografice 

Ana Bolucencov s-a născut la 22 februarie 1959, într-o familie de slujbaşi. 
Părinţii, Bolucencov A.I. şi Bolucencov L. M., au educat doi copii. În anul 1978 
mama a fost decorată cu Ordinul Gloria Muncii de Gradul III.  

Studiile generale le urmează la şcoala medie ruso-moldovenească nr. 19 
din Chişinău, între anii 1966-1976. În anul 1976 este înmatriculată la Institutul 
Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Facultatea de Istorie şi Peda-
gogie.  
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A.Bolucencov la o şedinţă cu studenţii Facultăţii, împreună cu A. Lucinschi - şefa Catedrei 
de teorie şi metodică a muncii educative, E. Şveţ, V. Ursu, A. Nauc – colege de catedră. 

 
Prin decizia Consiliului Institutului, este recomandată la practica pedagogică 

în Tabăra pionierească unională Artek. Aici cunoaşte cele mai inovatoare metodici 
în domeniul educaţiei din acea vreme.  

 
 

 
 

An. Bolucencov în Tabăra Internaţională pentru copii Artek. Iunie 1978.  
Foto din arhiva personală a dnei A. Bolucencov. 
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În perioada studiilor la facultate îndeplineşte atribuţiile de Preşedinte al 
Clubului studenţesc „Товарищ”, care organizează numeroase acţiuni metodice 
şi ştiinţifice ce aveau ca scop pregătirea studenţilor pentru activitatea în diverse 
instituţii obşteşti1. 

 

 
 

O şedinţă la facultate. 

 
 

 
 

A.Bolucencov în Clubul „Товарищ” împreună cu colegele Vera Burlac,  
Nadejda Nichita şi Valentina Cevdar (Ursu). 

Foto din arhiva facultăţii. 

                                                 
1
  Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă”, Dosar Ana Bolucencov. 
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În Clubul „Товарищ”, 1978. 
Foto din arhiva facultăţii. 

 
În anul 1980 devine profesoară de istorie în şcoala medie nr. 19 din 

Chişinău, pe care o absolvise.  
 

 
 

În anii de studenţie, 1981. Foto din arhiva dnei A. Bolucencov. 

 
Obţinând calificarea Profesor de istorie şi metodist pentru munca educativă, 

prin decizia Comisiei de Stat şi a Consiliului Institutului, este angajată la 
Catedra de teorie şi metodică a muncii educative a Institutului Pedagogic „Ion 
Creangă”, în calitate de asistent. 
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Pregăteşte şi prezintă studenţilor Facultăţii de Istorie şi Pedagogie cursu-
rile: Istoria mişcării mondiale a copiilor şi tinerilor, Metodica muncii educative. 

Între anii 1985-1990 este aspirantă la Catedra de istorie a URSS a 
Universităţii de Stat din Chişinău. A elaborat teza de doctor în istorie cu tema: 
Rolul oraşului în dezvoltarea infrastructurii satului moldovenesc (1971-1985). Ca 
rezultat, în anul 1990, Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a RSSM i-a 
conferit titlul de candidat în ştiinţe istorice. 

 
Activitatea didactico-metodică 

Începând cu anul 1990 activează la Catedra de pedagogie generală (Ştiinţe ale 
educaţiei) a UPS „Ion Creangă”. A elaborat programele şi a prezentat cursurile de 
bază: Pedagogie generală, Istoria pedagogiei, Istoria instruirii şi educaţiei, Teoria şi 
metodologia educaţiei, Etica pedagogică, Teoria şi metodologia curriculumului, Tehnologia 
educaţiei, precum şi cursurile opţionale: Introducere în specialitate, Pedagogie 
comparată, Istoria pedagogiei din Moldova, adaptându-le la specificul Facultăţilor de 
Istorie şi Etnopedagogie, Filologie, Psihologie ş Psihopedagogie specială, Limbi şi 
Literaturi străine, Matematică şi Informatică, Arte Plastice şi Design2. 

A susţinut numeroase lecţii publice, cu participarea colegilor de catedră şi 
universitate, ce au avut ca subiecte: Perioada Lomonosov în pedagogie; Ideile pedagogice 
şi activitatea lui N.I. Pirogov: V.I. Stoinin şi contribuţia lui la dezvoltarea ştiinţei şi 
practicii pedagogice ş.a. În cadrul lecţiilor au fost utilizate variate metode: dialogul, 
conversaţia euristică, problematizarea, împărtăşirea experienţei studenţilor etc. A 
prezentat pentru discuţii la catedră mai multe texte de lecţii. Acestea au avut ca 
generic: Contribuţia lui I. A. Comenius în dezvoltarea gândirii pedagogice, Pedagogia 
libertăţii în teoria şi activitatea pedagogică a lui Lev Tolstoi, Esenţa şi importanţa 
comunicării pedagogice; Educaţia fizică a elevilor etc.3 Atât lecţiile publice, cât şi 
proiectele lecţiilor au fost remarcate şi apreciate în cadrul şedinţelor de catedră, 
menţionându-se contribuţia profesoarei în consolidarea cunoştinţelor şi formarea 
competenţelor pedagogice, utilizarea unui şir de metode didactice: dialogul, 
activităţi de grup, elaborarea hărţilor conceptuale, întrebări euristice ş.a.4 

A condus în permanenţă şi a acordat ajutor studenţilor pe parcursul 
tuturor tipurilor de practică pedagogică. În anul 1996 a elaborat o programă 
experimentală la practica pedagogică pentru studenţii Facultăţii de Istorie şi 
Etnopedagogie. 

A condus şi conduce numeroase teze de curs şi de licenţă la Facultăţile de 
Filologie, Istorie şi Etnopedagogie. Menţionăm câteva dintre ele: Evoluţia instruirii 
                                                 
2
  Ibidem. 

3
  Memoriu asupra activităţii știinţifico-didactice în perioada 1991-1996 a lectorului superior al 

Catedrei de pedagogie generală, dr. Ana Bolucencov; Raport privind activitatea știinţifico-

didactică pentru perioada 2007-2012. În: Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă”, Dosar Ana 

Bolucencov. 
4
  Ibidem. 
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pe clase şi lecţii în practica şcolii contemporane (st. S. Parasii); Principiul colaborării şi 
dezvoltarea lui în practica şcolii contemporane (st. I, Scorobogaci); Evoluţia funcţiilor 
şcolii ca instituţie publică a societăţii (st. L. Luchian); Rolul şi importanţa formelor 
auxiliare de instruire în şcoală (st. O. Kovtun); Aspecte în perfecţionarea profilului moral 
al elevului în cadrul lecţiilor de literatură (L. Donţu), Rolul şi locul lecţiilor de istorie în 
formarea concepţiei ştiinţifice la elevi (G. Micalciuc), Problema organizării lucrului 
individual al elevilor în procesul instructiv (A. Borşevici) etc.5 

Pe parcursul anilor 1993-1996 a acordat ajutor profesorilor de la stagiile de 
formare continuă la filiala din Tiraspol a Institutului Naţional de Instruire 
Continuă, unde a prezentat un ciclu de lecţii: Problema dezvoltării personalităţii în 
pedagogia contemporană, Exigenţe faţă de personalitatea profesorului contemporan, 
precum şi ore practice. 

A participat activ la seminarele metodice ale Catedrei de pedagogie generală, 
în cadrul cărora a prezentat comunicări şi materiale la următoarele probleme: 
Prognozarea direcţiilor de activitate eficientă a catedrei; Fundamentarea structurii 
disciplinelor ciclului pedagogic, Despre sistemul formării competenţelor profesionale ale 
studenţilor pe parcursul practicii pedagogice, precum şi în şedinţa comună a 
seminarului cu membrii Catedrei de limbă rusă, tema comunicării fiind Realizarea 
conexiunilor interdisciplinare între pedagogie şi filologie la etapa actuală6. 

Este autoarea recenziilor la materiale şi documente ale Ministerului 
Educaţiei, a programelor cursurilor universitare, a lucrărilor de licenţă, tezelor 
de doctor etc. Permanent a perfecţionat subiectele pentru examenele de curs şi 
de licenţă, a actualizat tematica tezelor de an şi de licenţă. 

A alcătuit şi a editat câteva lucrări metodico-didactice: Practicum la 
pedagogie (1996); Practicum la Istoria pedagogiei (1996); Teza de licenţă în Universi-
tatea Pedagogică (1996); Moştenirea pedagogică. Practicum (1990, 1999). 

 
Activitatea ştiinţifică 

Aria de interese ştiinţifice cuprinde următoarele probleme:  

 activitatea instructiv-cognitivă a studenţilor: forme şi metode de realizare; 

 problema dezvoltării creativităţii la studenţii cu profil pedagogic; 

 umanizarea procesului instructiv-educativ; 

 educaţia moral-spirituală a viitorului profesor; 

 cultura pedagogică a viitorului profesor;  

                                                 
5
  Raport despre activitatea știinţifico-didactică a conferenţiarului interimar, dr. A. Bolucencov în 

perioada 05.03.1997-05.03.1998; Memoriu asupra activităţii știinţifico-didactice a conferenţia-

rului Catedrei de pedagogie generală, dr. Ana Bolucencov. În: Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă”, 

Dosar Ana Bolucencov. 
5
  Memoriu asupra activităţii știinţifico-didactice în perioada 1991-1996 a lectorului superior al 

Catedrei de pedagogie generală, dr. Ana Bolucencov. În: Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă”, Dosar 

Ana Bolucencov. 
6
  Ibidem. 
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 rolul oraşului în dezvoltarea sistemului de ocrotire a sănătăţii la sate; 

 istoria, cultura şi tradiţiile lipovenilor din Moldova; 

 participarea oraşului în viaţa satului: caracterizarea instituţiilor sociale etc. 
Participă anual la Conferinţa de totalizare a activităţilor de cercetare a 

cadrelor didactice din UPS „Ion Creangă”. Tematica acestor comunicări a fost 
următoarea: Sistemul de formare a capacităţilor profesionale ale studenţilor pe parcur-
sul practicii pedagogice, Stimularea şi organizarea muncii individuale a studenţilor, 
Abordarea contextuală a instruirii – direcţie generală în didactica şcolii superioare, 
Forme active de instruire în şcoala superioară etc.7 

În perioada 1996-2002 Ana Bolucencov a făcut parte din grupul de lucru al 
laboratorului ştiinţific al Catedrei de pedagogie, cercetând tema: Dezvoltarea 
personalităţii creative. În baza studiilor efectuate, a elaborat şi a publicat articolul 
Tehnologia organizării muncii independente a studenţilor în procesul realizării 
lucrărilor de laborator. 

 

 
 

Comunicare la conferinţa ştiinţifică republicană, 2002. Foto din arhiva A. Bolucencov. 

 
Dr. conf. univ. Ana Bolucencov a participat la mai multe conferinţe 

ştiinţifice naţionale şi internaţionale, desfăşurate la Chişinău, Tiraspol, Izmail, 
Mirnoie, Pocrovka, Mahacikala, Moscova, Sanct-Petersburg etc. Dintre acestea 
menţionam: Tehnologii educaţionale moderne, 3-4 octombrie 1994, Chişinău, cu 
comunicarea Tehnologii eficiente de organizare a muncii independente a studenţilor; 
Conferinţa ştiinţifică naţională Promovarea valorilor naţionale prin limbă, literatură şi 

                                                 
7
  Ibidem. 
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istorie, 13-14 noiembrie 2012, Chişinău, cu comunicarea Старообрядческие общины 
Молдовы как способ сохранения духовных ценностей древнеправославной веры; 8-ая 
Международная научно-практическая конференция Липоване: русские 
старообрядцы на Дунае (история и культура) (К 200-летнему юбилею начала 
переселения некрасовцев-старообрядцев в Бессарабию). 5–10 октября 2011 г. Изма-
ил, cu comunicarea Особенности менталитета современных старообрядцев Рес-
публики Молдова; XIV-я образовательная программа для соотечественников, про-
живающих за рубежом, 13-24 august 2017, Sanct-Peterburg, cu comunicarea Персо-
нологический подход – составная часть методики преподавания и качественного 
усвоения педагогических дисциплин при подготовке будущего учителя etc. 
 

 
 

În cadrul conferinţei ştiinţifice naţionale în problemele credinţei de rit vechi,  
Chişinău, 2003. Foto din arhiva A. Bolucencov. 

 
În anul 2011 este publicată monografia Вера и 

жизнь. Очерки старообрядчества Молдовы 
(Credinţă şi viaţă. Studii privind credinţa de rit vechi 
din Moldova). Aceasta este rezultatul cercetării 
istoriei, culturii, tradiţiilor şi credinţelor lipo-
venilor de rit vechi din Republica Moldova. 
Volumul are 415 pag. şi cuprinde schiţe, însoţite de 
documente şi materiale8.  

Dr. în istorie Piotr Şornicov menţiona: 
„Problematica monografiei este variată. Ea 
cuprinde studii dedicate istoriei şi prezentului ritului 
de stil vechi. Ele se sprijină pe cercetările de teren 

                                                 
8
  Вера и жизнь. Очерки старообрядчества Молдовы. Монография. Кишинёв, 2011, 415 стр. 
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întreprinse de autoare în localităţile lipovenilor din Republica Moldova”9. Autorul 
recenziei constată că credincioşii de rit vechi păstrează memoria istorică despre 
lupta şi soarta strămoşilor lor, despre rolul acestora în mersul istoriei. Ţin minte că 
adepţi ai credinţei vechi au fost şi „Soarele” ştiinţei ruse M.V. Lomonosov, 
conducătorii războaielor ţărăneşti, Stepan Razin, Condratii Bulavin, Emelian 
Pugaciov, cele mai bogate familii din sec. XIX – înc. sec. XX din Rusia: Morozov, 
Reabuşkin etc. „Cartea Credinţă şi viaţă – scrie în continuare P. Şornicov, — este 
valoroasă prin încercarea de a reflecta credinţa de rit vechi ca un fenomen religios 
şi cultural în Moldova, Ucraina şi România”10. „Biografiile reprezentanţilor de 
vază, precum şi a oamenilor de rând, continuatori ai credinţei de rit vechi, descrise 
în monografie, sunt numeroase, interesante, veridice. Documentele şi ilustraţiile 
incluse în Anexe includ bogate informaţii şi, evident, vor fi utilizate de către 
cercetători”11. 

În anul 2017 vede lumina tiparului cea de-a 
doua monografie a Anei Bolucencov Участие 
города в жизни села: Характеристика социальных 
институтов (Participarea oraşului în viaţa satului: 
Caracteristica instituţiilor sociale)12. Problema 
examinată în monografie este parte componentă 
a unui spectru larg de cercetări istorice şi se 
referă la unul din principiile fundamentale ale 
teoriei marxist-leniniste despre „alianţa dintre 
clasa muncitoare şi ţărănime”. Perioada 
construcţiei socialismului în URSS a demonstrat 
că procesul lichidării deosebirilor dintre cele 
două clase se dovedea a fi cu mult mai complex 
şi nu atât de simplu, cum se credea iniţial. Acest 
fapt era condiţionat, în primul rând, de 
reorientarea întregii politici a societăţii sovietice, care, în anii '80, duce la 
restructurări în domeniul economic şi social, la destrămarea sistemului 
monopolist de stat şi a aparatul administrativ de comandă. Anume perioada 
anilor 1971-1985 a evidenţiat stagnarea societăţii sovietice cu economia sa de 
consum şi cu o politică socială fără perspective. Întregul sistem de relaţii, care s-
au stabilit în perioada socialismului, purta în sine amprenta fenomenelor 
negative, care duceau la devieri în sfera socială şi la o criză economică.  

                                                 
9
  П. Шорников. Помнить, беречь, возрождать. В: Русское слово, № 20 (377), 25 мая 2012 г. 

10
  Ibidem.  

11
  Ibidem. 

12
  Участие города в жизни села: Характеристика социальных институтов. Монография. 

Кишинёв, 2017, 396 стр. 
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Studierea procesului de influenţă a oraşului asupra infrastructurii satului 
moldovenesc, ca un element al sistemului „oraş-sat”, a permis autoarei să le 
analizeze ca un „organism” unic, ce cuprindea în sine toate fenomenele sociale 
într-o unitate şi interdependenţă cu economia de consum şi sistemul de stat ce 
le-a generat13. 

Întreaga perioadă cercetată necesită o reinterpretare, ea constituie o 
pagină a trecutului contradictoriu. Studierea ei permite realizarea principiului 
istoric al continuităţii dezvoltării istoriei universale. În acest context, autoarea 
menţionează că era important de prezentat întregul proces al relaţiilor reciproce 
dintre oraş şi sat. Aceasta însemna a da o caracteristică tuturor părţilor lui 
componente. În legătură cu aceasta, au fost remarcate tendinţele pozitive, care 
se exprimau prin sporirea considerabilă a potenţialului de producţie şi cultural, 
au fost determinate şi manifestările negative, rolul factorilor subiectivi, 
deformarea în relaţiile reciproce dintre participanţii nemijlociţi ai fenomenelor 
examinate. Orice proces se caracterizează printr-o multitudine de factori, de aceea 
tabloul obiectiv şi analiza lumii înconjurătoare iau în considerare experienţa 
pozitivă şi negativă. Anume din aceste considerente, aprecierea perioadei 
studiate s-a făcut pe baza noilor date, s-a axat atât pe aspectele pozitive, cât şi pe 
cele negative ale raporturilor dintre oraş şi sat. 

Un element foarte important şi necesar în procesul studiului istoric este 
sprijinul pe mentalitatea cetăţenilor din acea epocă. Aceasta presupune 
includerea în procesul de cercetare a particularităţilor distincte, a orientărilor 
valorice, a concepţiilor, trăsăturilor de caracter ale personalităţii.  

Problema relaţiilor reciproce dintre oraş şi sat au necesitat prezentarea 
unei caracteristici cuprinzătoare a tuturor formelor, mijloacelor, metodelor, 
componentelor structurale ale personalităţii omului muncii concret14. 

În finalul monografiei, autoarea afirmă că majoritatea cetăţenilor sovietici 
resimţeau coparticiparea personală, acordau ajutor dezinteresat, manifestau 
responsabilitate şi tenacitate in muncă. Simţul colegial, dorinţa de a face bine 
prin eforturi comune, sentimentul dreptăţii îi unea pe oameni şi ei îşi aduceau 
propria contribuţie în viaţa socială a ţării. Memoria noastră istorică trebuie să 
cuprindă toată retrospectiva trecutului, să ia în consideraţie experienţa pozitivă 
şi negativă a generaţiei în vârstă, deoarece necunoaşterea lecţiilor istoriei poate 
duce la repetarea lor in viitor în cele mai tragice forme15.   

 
 
 
 

                                                 
13

  Ibidem, pp. 41-131. 
14

  Ibidem, pp. 132-304. 
15

  Ibidem, pp. 312-313. 
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Activitatea educativă cu studenţii 
A. Bolucencov a desfăşurat o vastă activitate educativă cu studenţii 

Facultăţilor de Filologie, Istorie şi Etnopedagogie, Psihologie şi Psihopedagogie 
specială. A organizat câteva conferinţe studenţeşti: Analiza comportamentului 
deviant la elevi; A.S. Macarenco. Poem pedagogic; Analiza valorilor moral-spirituale ale 
societăţii moderne; N. Savostin, Marmură şi argilă ş.a.16 

A desfăşurat discuţii în probleme actuale pedagogice, estetice, moral-civice, 
formarea unui mod sănătos de viaţă, respectarea drepturilor omului, realizarea 
responsabilităţilor civice constituţionale etc.17 A participat împreună cu studenţii la 
manifestări culturale: serate de cântece de autor, spectacolele muzical-literare 
Idealurile morale ale lui S. Esenin, Moştenirea literară a lui A.S. Puşkin şi contempora-
neitatea, Motive creştine în opera lui Puşkin şi Eminescu, Muzica clasică rusă, la Muzeul 
Al. S. Puşkin, vizitarea expoziţiilor artiştilor plastici moldoveni L. Grigoraşenco în 
Muzeul de Arte din Chişinău şi E. Childescu în Sala de Expoziţii C. Brâncuşi, 
vizionarea unor spectacole la Teatrul Luceafărul, Teatrul rus A.P. Cehov, Sala cu 
Orgă, Teatrul de Operă şi Balet18.  

 

 
 

A.Bolucencov împreună cu Ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Moldova  
A.V. Papkin în Casa-muzeu Al.S. Puşkin. Dolna, 1994. Foto din arhiva personală. 

 
La 1 iunie 2003 a fost coorganizatoarea Festivalului de creaţie a copiilor 

„Copii, înainte!” cu implicarea studenţilor de la facultăţile de Istorie şi Etno-
pedagogie, Filologie, Psihologie şi Psihopedagogie specială, iar în luna mai 2005, 
studenţii anului I, Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, au participat, sub 
                                                 
16

  Raport privind activitatea știinţifico-didactică pentru perioada 2007-2012. În: Arhiva curentă a 

UPS „Ion Creangă”, Dosar Ana Bolucencov. 
17

  Ibidem. 
18

  Raport privind activitatea știinţifico-didactică pentru perioada 2002-2007. În: Arhiva curentă a 

UPS „Ion Creangă”, Dosar Ana Bolucencov. 
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îndrumarea dnei Ana Bolucencov, la Concursul TVC, cu studenţii Universităţi 
Slavone din Moldova19. A devenit tradiţională organizarea de către A. Bolucencov 
a excursiei cu studenţii tuturor facultăţilor la Casa-muzeu Al.S. Puşkin din satul 
Dolna, raionul Nisporeni, şi participarea la Sărbătoarea de comemorare a 
poetului20. 

Activităţile organizate cu studenţii au fost mediatizate de către Ana 
Bolucencov pe paginile mai multor ziare şi reviste din Republica Moldova. 

Prof. univ. N. Chicuş, Rectorul UPS „Ion Creangă”, în anul 2016, în Referinţa 
despre activitatea ştiinţifico-didactică a dr. în istorie, conf. univ. Ana Bolucencov, 
menţiona următoarele: „Începând cu anul 2000, Ana Bolucencov a desfăşurat o 
investigaţie ştiinţifică a problemei utilizării de către studenţii UPS „Ion Creangă” a 
experienţei pedagogice a Liceului din Ţarskoie Selo, Sanct-Peterburg. Analizând 
problema, a elaborat programa Experienţa pedagogiei muzeale în formarea 
competenţelor profesionale la tineri. Rezultatele cercetărilor au fost prezentate la cel 
de-al III-a Forum internaţional al şcolilor puşkiniste, ce s-a desfăşurat la Moscova 
în perioada 16-20 octombrie 2007. Aici au participat reprezentanţi din 30 de ţări din 
Europa, Asia şi America de Nord. Experienţa Moldovei a fost aprobată. Fondul de 
Cultură Rusă a decorat UPS „Ion Creangă” cu Diploma de onoare pentru 
activitatea îndelungată de promovare a culturii în rândul copiilor şi tinerilor”21. 

 

 
 

A.Bolucencov – participantă la cel de-al III-lea Forum internaţional al şcolilor puşkiniste, 
Moscova, 2007. 

                                                 
19

  Ibidem. 
20

  Ibidem. 
21

  Nicolae Chicuș. Referinţa despre activitatea știinţifico-didactică a dr. în istorie, conf. univ. Ana 

Bolucencov, 2016. În: Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă”, Dosar Ana Bolucencov. 
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Aprecieri 
Colegii de catedră şi de universitate au apreciat înalt calităţile personale 

ale Anei Bolucencov. În Recomandarea pentru conferirea titlului de conferenţiar 
universitar, prof. univ. Ion Guţu, scria: „Dna Ana Bolucencov este în permanentă 
căutare de noi tehnologii de predare a ştiinţelor educaţiei, demonstrează spirit 
creativ, inovativ. Munceşte prodigios asupra perfecţionării conţinuturilor 
cursurilor universitare. Prelegerile sunt interesante, bogate în conţinut, 
dezvăluie principiile, metodele moderne din domeniul pedagogiei”22.  

E. Druţă menţiona la şedinţa Catedrei de pedagogie generală din 5 martie 
1996: „Dna Bolucencov este un model în organizarea şi desfăşurarea muncii 
didactice şi ştiinţifice”. Iar I. Gurghiş afirma: „Dna Bolucencov prezintă prele-
geri captivante şi organizează seminare interesante cu studenţii. Ia parte activă 
la seminarul metodologic, îşi expune opiniile asupra problemelor examinate 
convingător şi argumentat”23. 

În şedinţa Catedrei de pedagogie generală din 5 mai 2012, L. Sadovei 
sublinia următoarele: „Dna Ana Bolucencov are o atitudine responsabilă faţă de 
îndatoririle funcţionale. Poate stabili relaţii productive şi binevoitoare cu stu-
denţii şi colegii. Dispune de măiestrie pedagogică, orientându-se spre formarea 
competenţelor profesionale la viitorii pedagogi”24. În aceeaşi şedinţă, M. Cojocaru 
afirma: „Ana Bolucencov sistematic este preocupată de investigaţii ştiinţifice. 
Acestea sunt orientate spre didactica şcolii superioare, precum şi în istoria, 
cultura, tradiţiile comunităţilor etnice din Republica Moldova. Participă la 
conferinţe ştiinţifice şi publică rezultatele sale. Elaborează şi prezintă recenzii la 
teze de doctor şi de licenţă. Ele reprezintă o analiză temeinică a lucrărilor şi 
cuprind sugestii şi recomandări constructive”25. Iar L. Papuc sublinia: „Dna Ana 
Bolucencov este un specialist responsabil şi cu foarte bună pregătire de specialitate. 
A elaborat circa 10 cursuri universitare, toate cuprinzând cele mai actuale hotărâri, 
dispoziţii şi prevederi ale ştiinţei pedagogice. Mai mult decât ceilalţi profesori ai 
catedrei se preocupă de munca educativă cu studenţii. În special, se concentrează 
pe educaţia valorilor moral-spirituale. Este o muncă profundă de colaborare cu 
Muzeul A.S. Puşkin şi Sala de Expoziţii C. Brâncuşi. Profesoara Ana Bolucencov 
menţine relaţii democratice cu studenţii, poate să susţine iniţiativa lor, se bucură de 
o autoritate binemeritată în rândul acestora”26.   

                                                 
22

  Ion, Guţu Referinţă despre activitatea știinţifico-didactică a dnei Ana Bolucencov, dr. în istorie, 

conf. univ. la Catedra pedagogie generală a UPS „Ion Creangă”, 1997. În: Arhiva curentă a UPS 

„Ion Creangă”, Dosar Ana Bolucencov. 
23

  Procesul verbal nr. 10 al ședinţei Catedrei de pedagogie generală din 5 martie 1996. În: Arhiva 

curentă a UPS „Ion Creangă”, Dosar Ana Bolucencov. 
24

  Extras din procesul verbal al ședinţei Catedrei de pedagogie generală din 8 mai 2012. În: Arhiva 

curentă a UPS „Ion Creangă”, Dosar Ana Bolucencov. 
25

  Ibidem. 
26

  Ibidem. 
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Dr. în istorie, conf. univ., Ana Bolucencov, pe parcursul întregii perioade 
de activitate pedagogică şi ştiinţifică, a editat 2 monografii, 4 lucrări metodico-
didactice, circa 50 de articole ştiinţifice şi de popularizare, a coordonat lucrări 
de licenţă, a elaborat numeroase recenzii la teze de licenţă şi doctor, a participat 
la multe conferinţe naţionale şi internaţionale. Astfel, a contribuit la pregătirea 
unui număr impunător de cadre didactice.  

 
Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice  

1. Педагогическое наследие. Практикум. Кишинёв, 1990, 191 стр. 
2. Технология формирования обобщённых знаний. În: Tehnologii educaţionale 

moderne: III. Chişinău, 1994, p. 136. 
3. Практикум по педагогике. Учебное пособие для студентов педагогических 

университетов. Кишинэу: Реклама, 1996, 6,0 с.а.  
4. Практикум по истории педагогики. Учебное пособие для студентов педаго-

гических университетов. Кишинэу: Реклама, 1996, 6,1 с.а  
5. Дипломная работа в педагогическом университете. Методические рекомен-

дации. Кишинэу: Реклама, 1996, 3,0 с.а  
6. Технология организации самостоятельной работы студентов в ходе про-

ведения лабораторных работ. În: Probleme ale ştiinţelor socio-umanistice şi 
modernizării învăţământului. Chişinău, 1997, p. 38. 

7. Участие города в функционировании сельского здравоохранения. În: 
Probleme ale ştiinţelor socio-umanistice şi modernizării învăţământului. Chişinău, 
1997, p. 254. 

8. Гуманизация учебно-воспитательного процесса как важное условие 
формирования педагогической культуры будущего учителя. În: Filosofia 
educaţiei imperative, Chişinău. 1997, p. 180. 

9. Технология активизации эмоционально-личностного компонента 
учебно-познавательной деятельности будущего учителя. В: Психолого-
педагогические проблемы инновационного движения в первоначальном звене 
образования. Конференция Тираспольского государственного педаго-
гического института им. Т.Г. Шевченко. Тезисы докладов. Тирасполь, 
1998, стр. 44-46. 

10. Новые подходы в усвоении содержания высшего образования будущих 
педагогов. În: Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizării învăţământului 
Conf. şt anuală a prof. Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” (3–4 martie, 1999): 
Rez. comunic. Chişinău, 1999, pp. 180-183. 

11. Педагогическое наследие. Практикум. Учебное пособие для студентов педа-
гогических университетов. Кишинэу: Реклама, 1999, 12 с.а.  

12. Технология активизации эмоционально-личностного компонента 
учебно-познавательной деятельности будущего учителя. În: Univ. Ped. 
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de Stat „Ion Creangă” - 60 de ani”: Conf. jubiliară, 10 – 11 oct., 2000. Chişinău, 
2000, pp. 62 – 63. 

13. Характеристика русской национальной школы как учебно-
воспитательного учреждения нового типа. În: Probleme ale ştiinţelor socio-
umane şi modernizării învăţământului. Chişinău, 2002, pp. 38-41. 

14. Русская национальная школа. В: Древность вечно живая. Сборник 
материалов, Кишинев, 2002, стр. 110-116.  

15. Старообрядчество Молдавии: истоки и современность. В: Старообрядцев 
Молдавии живое слово, Материалы науч.-практ. конф., 14-16 декабря 2002, 
Кишинев, 2003, стр. 23-25. 

16. Культурный феномен старообрядчества и проблемы современного вос-
питания. В: Старообрядцев Молдавии живое слово, Материалы науч.-практ. 
конф., 14-16 декабря 2002. Кишинев, 2003, стр. 181-192. 

17. Деревня – традиционный институт воспитания и сохранения нравствен-
ных качеств православного труженика. În: Probleme ale ştiinţelor socio-umane 
şi modernizării învăţământului, Vol. I. Chişinău, 2004, pp. 109-112.  

18. Участие города в в производственной инфраструктуре села (1971-1985 
гг.). În: Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizării învăţământului, Vol. I. 
Chişinău, 2005, pp. 326-331. 

19. Музей – место осуществления культурно-исторического диалога в при-
общении молодёжи к ценностям духовного наследия. În: Analele ştiinţifice 
ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socio-umanistice”, Vol. II. 
Chişinău, 2005, pp. 183-190. 

20. Село – традиционный институт воспитания и сохранения нравственных 
качеств старообрядцем Молдовы. În: Revista de ştiinţe socioumane, 2006, nr. 1, 
pp. 38-43. 

21. События военных лет в истории старообрядчества. В: Нить времён (Рус-
ское население Молдавии: история и современность). Сборник докладов 
научно-практической конференции. Кишинёв, 2006, стр. 149-152. 

22. Полноценное содержание педагогического образования – основная зада-
ча дидактики высшей школы. În: Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi 
modernizării învăţământului. Chişinău, 2007, pp. 101-103. 

23. Архиепископ Московский и всея Руси Никодим в жизни старообрядче-
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ION BOTNARU – PROFESOR DE EXCEPŢIE  
ŞI DIPLOMAT EXPERIMENTAT 

 

 
    Rodica SOLOVEI 

 
 

ABSTRACT 
The study entity elucidates the biographical route of the exceptional profes-

sor, as well as of the international diplomat Ion Botnaru. The disciples of his reign 
from the Faculty of History and Pedagogy of the State Pedagogical Institute "Ion 
Creangă" from Chisinau had the great chance to have him as a Teacher. But what 
they learned from his reign is culture, historical truth, thought, courage, persever-
ance. 

Keywords: vocational training, historian-orientalist, Moscow State Uni-
versity, didactic activity, political-diplomatic activity. 

 
O carte este o versiune a lumii, un dar de care te poţi bucura iar şi iar, 

pentru că o poţi deschide totdeauna. Cartea poate fi şi un îndemn la cunoaştere, 
la deşteptare, la acţiune...  

Prezentul studiu, cu siguranţă, ne oferă această oportunitate, căci aflăm 
din ea istoria unor personalităţi care au făcut istorie, demonstrând vocaţie, 
perseverenţă şi profesionalism.  

În acest context, în rândurile ce urmează vom urmări traseul biografic al 
profesorului de excepţie, dar şi al diplomatului internaţional Ion Botnaru, 
menţionând că discipolii domniei sale de la Facultatea de Istorie şi Pedagogie a 
Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chişinău au avut marea şansă 
de a-l avea ca Învăţător. Or, ceea ce am învăţat de la domnia sa înseamnă 
cultură, adevăr istoric, gândire, curaj, perseverenţă... 

Dl Ion Botnaru s-a născut la 19 august 1954 în satul Pituşca, o localitate 
pitorească de prin părţile Călăraşilor, în familia unui preot. Şi-a continuat 
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studiile secundare în şcoala din satul Novosiolovca, raionul Sărata, regiunea 
Odessa, pe care a absolvit-o în anul 1971.  

A început să muncească de la o vârstă fragedă. Astfel, din septembrie 1971 
şi până la încadrarea în serviciul militar, în noiembrie 1972, a lucrat ca lăcătuş-
electrician la Uzina de tractoare din Chişinău. Şi-a satisfăcut serviciul militar în 
cadrul Flotei Militar-Maritime din Marea Neagră, Sevastopol, în perioada 
noiembrie 1972 – noiembrie 1975.  

După demobilizare, s-a înscris la cursurile pregătitoare de la Universitatea 
de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova. Ulterior a devenit student al Institutului 
Ţărilor Asiei şi Africii de pe lângă Universitatea sus menţionată, pe care l-a 
absolvit în iunie 1981. În diploma de absolvire este menţionat faptul că prin 
decizia Comisiei de Stat, dlui Ion Botnaru i se atribuie calificarea de istoric – 
orientalist, traducător de limbă turcă. După absolvirea Institutului a fost angajat 
in calitate de traducător/interpret de limbile turcă şi engleză la Combinatul de 
Aluminiu din Seydisehir, Turcia, unde a activat până in iunie 1983. 

Începând cu luna iulie 1984, dl Botnaru a lucrat în calitate de lector 
superior la Facultatea de Istorie şi Pedagogie a Institutului Pedagogic de Stat „Ion 
Creanga” din Chişinău, predând cursul Istoria Ţărilor din Asia şi Africa. După 
finalizarea studiilor doctorale de la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din 
Moscova în decembrie 1987, şi susţinerea tezei de candidat în ştiinţe istorice cu 
tema: „Rolul factorului islamic în politica internă a Turciei în perioada anilor 
1961-1981”, revine la facultate. Această perioadă a fost marcată de începutul 
„perestroicei”, inclusiv în domeniul învăţământului superior. În acest context, 
profesorul Botnaru a pledat şi a acţionat ferm împotriva încercărilor de a opune 
rezistenţă reformelor din partea membrilor conservatori şi chiar reacţionari ai 
personalului ştiinţifico-didactic. Concomitent, domnia sa nu-şi cruţa efortul 
pentru a canaliza energia tineretului studios către esenţa regimului totalitar 
comunist şi nu împotriva colegilor lor de altă naţionalitate. Acest fapt a contri-
buit la menţinerea unui spirit constructiv şi de cooperare în cadrul acţiunilor de 
susţinere, din partea studenţilor, a procesului de revenire la limba română şi la 
alfabetul latin.  

Lecţiile profesorului Botnaru erau deosebite. Erau aşteptate de studenţi.        
Dl Botnaru avea o ţinută de profesor care inspira respect şi autoritate (nu 
autoritarism). A fost unul dintre cei mai buni profesori pe care i-am avut la 
facultate. Comparând conceptele pedagogice cu care vehiculăm astăzi, atât în 
învăţământul secundar general, cât şi în învăţământul superior (centrare pe 
elev/student, învăţare activă şi interactivă, dezvoltarea gândirii critice, a 
creativităţii subiectului educaţional, exprimarea argumentată a opiniei etc.) 
constatăm că acestea, încă atunci, în anii '80 ai secolului XX, erau pe larg valorizate 
de către dl profesor în cadrul prelegerilor şi al seminarelor. Or, prelegerile domniei 
sale nici pe departe nu se axau doar pe transmitere de informaţie, căci elementele 
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de problematizare, întrebările de analiză şi reflecţie erau pe larg aplicate la ore. 
Seminarele însemnau studierea în prealabil a unei game variate de surse 
tematice, identificarea asemănărilor şi a deosebirilor dintre opiniile specialiştilor 
pe marginea unui subiect istoric, exersarea exprimării opiniei proprii pe bază de 
argument etc.  

Fiind responsabil în cadrul catedrei de organizarea practicii pedagogice a 
studenţilor, dl Botnaru a scos în evidenţă o serie de probleme cu care se 
confrunta şcoala în acea perioadă, în special, în ceea ce priveşte predarea 
istoriei. A promovat insistent ideea ca lectorii de la Facultatea de Istorie să fie 
mai receptivi la problemele profesorilor de istorie. Monitorizând practica 
pedagogică a studenţilor, dl profesor a concluzionat că una dintre cele mai 
actuale probleme rămâne a fi nivelul insuficient de pregătire ştiinţifică şi 
pedagogică a mai multor studenţi, de aceea a propus ca colectivul didactico-
ştiinţific al facultăţii să manifeste mai multă exigenţă faţă de aceştia în cadrul 
procesului de studiu. Dl profesor a elaborat, împreună cu Direcţia de Învă-
ţământ Străşeni, un plan de acţiuni de studiere şi promovare a experienţei 
avansate în predarea istoriei, a ţinut prelegeri în faţa profesorilor, abordând 
subiecte controversate sau mai puţin cunoscute ale istoriei. Întrucât în perioada 
anilor '80 încă erau obligatorii orele de „informaţie politică”, dl profesor 
Botnaru a propus ca aceste ore să se axeze pe problematizare, pe discuţii sincere 
cu studenţii, pe abordarea unor subiecte arzătoare privind politica internă a 
statului.  

Ca membru al unei echipe de cadre didactice reformatoare, dl Botnaru a 
promovat primele alegeri democratice ale administraţiei Institutului Pedagogic 
de Stat „Ion Creangă”.  

Activitatea profesorală a dlui Botnaru avea să se întrerupă în august 1989, 
atunci când a fost invitat să se angajeze la Ministerul Afacerilor Externe, în 
calitate de Şef-adjunct al Secţiei de Informaţie şi Protocol, mai apoi devenind 
Şeful Direcţiei Politice a Ministerului. Aşadar, traseul biografic este completat 
cu o filă nouă – activitatea politică/diplomatică. Stabilirea relaţiilor diplomatice 
cu alte state, crearea unui nou serviciu diplomatic, selectarea şi antrenarea de 
cadre noi pentru activităţile noului stat apărut pe arena internaţională – 
Republica Moldova – a constituit sarcina principală în acea perioadă. A fost 
membru al delegaţiei de stat care a însoţit Preşedintele ţării în prima vizită la 
ONU, unde, la 3 martie 1992, Republica Moldova a devenit membru al acestei 
importante organizaţii internaţionale. Face parte din delegaţia de stat la 
Conferinţa OSCE de la Helsinki (1992). Este membru al delegaţiei prezidenţiale 
în prima vizită oficială în Statele Unite ale Americii (1992).  

În martie 1992, dl Botnaru a fost numit în funcţia de Prim-vice-ministru al 
Afacerilor Externe. A condus delegaţia Republicii Moldova la Conferinţa ONU 
pentru Drepturile Omului (Viena, 1993). A fost participant activ şi membru al 
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Comisiei Guvernamentale pentru elaborarea doctrinei naţionale de politică 
externă. A condus echipa MAE pentru elaborarea statutului serviciului diplo-
matic naţional. 

În septembrie 1993, prin Decret Prezidenţial, dl Botnaru a fost numit 
Ministru ad interim al Afacerilor Externe. În această calitate a condus delegaţia 
naţională la Consiliul de Miniştri OSCE de la Roma, a efectuat vizite oficiale în 
Polonia, România, Austria, Rusia, Elveţia, în urma cărora au fost semnate 
diferite acorduri interstatale. 

În octombrie 1993, prin Decret Prezidenţial, dlui Botnaru i s-a conferit 
gradul diplomatic de Ambasador.  

În iunie 1994 este numit Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al 
Republicii Moldova în Turcia şi, mai apoi, prin cumul, în Egipt şi Kuwait, cu 
sediul la Ankara. De menţionat că pentru prima dată a fost stabilită Misiunea 
diplomatică a Republicii Moldova în Turcia, ţară de care ne legau mai multe 
evenimente istorice şi care manifesta un viu interes vis-a-vis de minoritatea 
turcică din R. Moldova.  

Din august 1998 până în septembrie 2002, dl Botnaru a fost Ambasador, 
Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă ONU. În această 
perioadă s-a reuşit, pentru prima dată, includerea subiectului ce ţine de 
conflictul transnistrean în textul anual al rezoluţiilor Adunării Generale privind 
cooperarea dintre ONU şi OSCE. A condus delegaţia Republicii Moldova la 
sesiunile 56 şi 57 ale Adunării Generale ONU. La sesiunea a 56-a a fost ales 
Vice-Preşedinte al Adunării Generale din partea statelor membre ale Grupului 
Est-European. Dl Botnaru a fost Şef-adjunct al delegaţiei naţionale la Conferinţa 
ONU privind dezvoltarea durabilă din Johannesburg, Africa de Sud (2002) şi 
membru al delegaţiei de stat la Conferinţa mondială sub egida ONU cu tema – 
Finanţarea Pentru Dezvoltare, Monterey, Mexico (2001). 

În iunie 2003 dl Botnaru este 
numit, de către Secretarul General al 
ONU, în funcţia de Şef al Sectorului 
pentru Afacerile Adunării Generale. În 
calitate de Secretar al acestui principal şi 
universal organ al ONU, a condus o 
echipă internaţională care a dirijat proce-
sele de negocieri pentru reforma atât a 
Adunării Generale, a instituţiilor ei 
subsidiare, cât şi a altor organe principale, 
inclusiv a Consiliului Economic şi Social, 
a multiplelor organisme subsidiare şi a   

 ONU în întregime. 
 

La tribuna ONU. 
Foto din arhiva personală a dlui I. Botnaru. 
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Din februarie 2011 până în septembrie 2016, când s-a pensionat în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, dl Botnaru a activat în calitate de Director 
al Secţiei pentru Afacerile Adunării Generale şi a Consiliului Economic şi Social 
în Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite, New York. În fruntea unei echipe 
de înalţi funcţionari internaţionali, a participat activ la negocierile inter-
guvernamentale privind planificarea şi organizarea mai multor conferinţe inter-
naţionale sub egida ONU, la negocierea multiplelor documente internaţionale 
adoptate de către aceste înalte foruri. În calitate de Reprezentant al Secretarului 
General în procesul de reformare a Consiliului de Securitate, a ghidat acest 
anevoios proces interguvernamental pe parcursul mai multor sesiuni ale 
Adunării Generale. 

 

 
 

Cu George Bush, ex-preşedintele SUA. 
Foto din arhiva personală a dlui I. Botnaru. 

 
Stabilit cu traiul în New York, SUA, Ambasadorul Botnaru îşi continuă 

activitatea de muncă, prestând servicii consultative diferitor misiuni diploma-
tice pe lângă ONU. 

Chiar dacă este departe, noi, foştii studenţi, îl ţinem minte şi îi suntem 
recunoscători pentru faptul că a muncit enorm ca să modeleze şi să educe 
caractere.  

Profesionalism, demnitate, inteligenţă, vocaţie, eleganţă – iată doar câteva 
dintre caracteristicile care dau sens şi consistenţă personalităţii profesorului de 
excepţie şi diplomatului experimentat Ion Botnaru şi care ne fac să apreciem 
timpul când am putut fi în preajma domniei sale. 
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ION BUGA – ISTORIC, OM POLITIC, PATRIOT 
 

 
Valentin BURLACU 

 
 

ABSTRACT 
Professor Ion Buga is the author of two monographs and over 150 scien-

tific, didactic-methodical and publicist publications, articles and essays of wide 
resonance. Between 1983 and 1984 he was a university lecturer and dean of the 
Faculty of History and Pedagogy of the Pedagogical Institute, I. Creangă ” (Feb-
ruary 24, 1983 - December 31, 1984). He was also noted as a politician. He con-
tributed fruitfully to the elaboration and adoption by the Parliament of the Repub-
lic of Moldova of a set of democratic laws and historical acts related to the national 
disobedience of the Bessarabian Romanians. It was pronounced open and firm for 
the defense of the course of national history - Romanian History, remaining an 
example of a fighter for the national cause. 

Keywords: author, articles, dean, deputy, historian, scholar. 
 
Profesorul universitar Ion Buga s-a născut la 16 decembrie 1935, în satul 

Hăsnăşenii Mari, jud. Bălţi, într-o familie de ţărani gospodari. După absolvirea 
şcolii din satul natal şi a Şcolii pedagogice din Bălţi (1951–1955), a făcut serviciul 
militar. A urmat studiile la Facultatea de Istorie şi Litere a Institutului 
Pedagogic de Stat ,,Ion Creangă” (1956–1960), iar după comasare, la aceeaşi 
facultate a Universităţii de Stat din Moldova, pe care a absolvit-o în anul 1961. 

După încheierea studiilor universitare, s-a încadrat în munca pedagogică 
şi de cercetare ştiinţifică în cadrul Universităţii din Tiraspol (1961–1964), la 
Institutul Politehnic din Chişinău (1971–1977), după care la Institutul Pedagogic 
,,I. Creangă” şi la USM. În anii 1964–1967 a făcut studii postuniversitare la 
Universitatea din Sankt-Petersburg, unde a susţinut teza de doctor în ştiinţe 
istorice (1967) pe tema ,,Activitatea Partidului Comunist al Moldovei în vederea 
ridicării nivelului cultural-tehnic al muncitorilor sovhozurilor (1959–1965)”, 
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ulterior, în 1981, a susţinut şi teza de doctor habilitat în ştiinţe istorice pe tema 
,,Conducerea de către Partidul Comunist al Moldovei a procesului de 
construcţie a sovhozurilor în condiţiile socialismului dezvoltat”. În 1971 i s-a 
conferit titlul didactico-ştiinţific de conferenţiar universitar, iar în 1984 şi cel de 
profesor universitar. 

Între anii 1983–1984, a fost conferenţiar universitar şi decan al Facultăţii de 
Istorie şi Pedagogie a Institutului Pedagogic ,,I. Creangă”1, iar între anii 1995–
1999 a activat în calitate de şef al Catedrei de istoria românilor la Universitatea 
de Stat din Moldova. Pe parcursul anilor a făcut stagii de perfecţionare şi 
documentare la universităţile şi arhivele din Moscova, Sankt-Petersburg, Iaşi şi 
Bucureşti. 

Profesorul Ion Buga este autorul a două monografii (Sovhozurile Moldovei. 
Schiţă istorică”, 1973, şi Conducerea de către Partidul Comunist al Moldovei a 
procesului de construcţie a sovhozurilor în condiţiile socialismului dezvoltat, 1978) şi a 
peste 150 de publicaţii ştiinţifice, didactico-metodice şi publicistice, articole şi 
eseuri de largă rezonanţă: O limbă maternă-un alfabet, Pământ strămoşesc (1989), 
Teritorii naţionale (1991), Adevărul despre războiul din Transnistria (1992), 
Dezrobirea ţăranilor (1993), Băştinaşii Republicii Moldova (1995), Calvarul foametei 
din Basarabia în anii 1946–1947 (1997), Primăvara Marii Uniri, O carte despre 
conştiinţa naţională a românilor moldoveni (1999), 28 iunie – zi de doliu (2000), Rusia 
e datoare să plătească despăgubiri deportaţilor (2001), O viaţă sacrificată Unirii. 400 de 
ani de la asasinarea lui Mihai Viteazul (2001), Anexarea Basarabiei în anul 1940 
(coautor, 2002), Destinul bifurcat şi dramatic al intelectualităţii basarabene în sec. XX 
(2003), Sacrilegiu în Săptămâna Patimilor, Clopotul Buga de la Mănăstirea Putna, 
evocat în opera lui Mihai Eminescu, Ştefan cel Mare apără şi azi Ţara şi Europa (2004), 
Cimitirele militare româneşti din Republica Moldova (2005), antologia Basarabia 
română la cumpănă de milenii2 (2011) ş. a. 

Pentru volumul colectiv Anexarea Basarabiei în anul 1940 de către Uniunea 
Sovietică ‒ o consecinţă directă a pactului Molotov-Ribbentrop, editat la Chişinău, 
2002, a scris nu doar Prefaţa, ci şi patru compartimente, fiind, împreună cu 
profesorul Alexandru Moşanu, coordonator şi responsabil de ediţie. De 
asemenea, profesorul Ion Buga a contribuit în calitate de coautor la editarea, în 
2002, a volumului Anul 1812 în destinul Basarabiei. 

Antologia Basarabia română la cumpănă de milenii este concepută ca oglindă 
sau itinerar al vieţii şi activităţii de până atunci a lui Ion Buga şi se deschide cu 
articolul-program O limbă maternă ‒ un alfabet, sinteză a multor idei şi sugestii 
lansate după 1985, dar şi chintesenţă a unor deziderate lingvistice, istorice, 
juridice etc., care abia în condiţiile restructurării gorbaciovene deveneau 
imperative de neamânat. Autorul adoptase din start o viziune largă asupra stării 

                                                 
1
  Arhiva Universităţii Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău, dosarul 410 (Ion Buga). 

2
  Buga Ion, Basarabia română la cumpănă de milenii. Chişinău: Litera, 2011. 



70 
 

de lucruri din RSSM, în contextul căreia problema limbii căpătase conotaţii 
primordiale, remarcând în acest context: „...Este greşit să reducem esenţa 
realităţii din republică la destinul limbii materne. Esenţa problemei este însăşi 
soarta poporului băştinaş şi se referă la perspectivele existenţei sau dispariţiei 
lui ca comunitate etnică romanică de pe teritoriul URSS. Odată cu nimicirea 
limbii materne va dispărea inevitabil şi poporul nostru”. Astfel, cercetătorul 
punea accentul pe starea dezastruoasă a limbii populaţiei băştinaşe de la est de 
Prut. „Bilingvismul unilateral şi deformat (mai bine zis, semilingvismul) este o 
realitate tristă şi alarmantă pentru moldoveni. Limba lor maternă este lipsită de 
posibilitatea de a-şi îndeplini funcţiile în diferite sfere ale vieţii de stat, sociale şi 
culturale. Din această cauză moldovenii sunt lipsiţi de posibilitatea reală de a 
poseda şi folosi limba maternă literară în toată bogăţia ei. Ca rezultat, ei posedă 
şi folosesc doar un procent foarte redus din volumul fondului lexical al limbii 
literare materne”. Autorul se referă la activitatea şcolilor profesionale, în care 
elevii moldoveni învăţau ruseşte, nu cunoşteau terminologia de specialitate, 
drept care ulterior deveneau poluanţi ai mediului lingvistic aşa-zis moldovenesc.  

El făcea o paralelă reuşită, pe deplin îndreptăţită, între bulgarii din Republica 
Populară Bulgaria şi cei din URSS şi, respectiv, între limba vorbită de primii şi de 
cei de-ai doilea, după care urma – absolut logic şi incontestabil – că „moldovenii 
din URSS şi românii din Republica Socialistă România sunt părţi componente 
ale unei singure naţiuni, care locuieşte pe teritoriul a două state suverane 
vecine. Această populaţie are aceeaşi limbă maternă, aceeaşi cultură naţională, 
aceeaşi origine şi apartenenţă etnică, istoriceşte constituită în acelaşi spaţiu de 
timp şi areal de trai...Clasicii noştri comuni, recunoscuţi de ştiinţa universală, şi-
au scris operele într-o singură limbă maternă, pe care ei o numeau limba 
română, folosind alfabetul latin”.  

Savantul explică celor care intenţionat sau din lipsă de cunoştinţe 
lingvistice, istorice, juridice etc. manipulează cu denumirile ţărilor – Moldova şi 
România – şi denumirile derivate limba moldovenească şi limba română că ne 
tragem cu toţii de la populaţia străveche daco-geto-romană, care „în procesul 
istoric (deci nu de la 1859, când s-a format statul român modern) această 
populaţie (daco-geto-romană) s-a consolidat într-un singur popor cu denumirea 
comună generală ‒ poporul român”. Savantul mai explică, că ,,în trecutul istoric 
şi în prezent sunt cunoscute numeroase cazuri în care o parte sau grupuri din 
populaţia unui popor, care s-a consolidat demult, continuă să-şi determine 
naţionalitatea după arealul în care trăieşte, dar de aici nu rezultă că aceşti 
oameni alcătuiesc o naţiune”. Ion Buga dă exemple concrete: ,,unele grupuri de 
ruşi continuă să se numească pomori, kerjaci, kamcedali, iar o parte de ucrai-
neni se numesc huţuli, verhovineni, transcarpatici”. Şi conchide: ,,Nimeni însă 
nu s-a încumetat să afirme că oamenii din menţionatele grupuri sunt naţiuni, 
popoare diferite şi că au ca limbă maternă limba pomoră, kerjacă, kamcedală 
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sau huţulă, verhovineană, transcarpatică. Ruşii din toate republicile unionale ‒ 
state socialiste suverane, conform Constituţiei URSS, sunt părţi componente ale 
unei singure naţiuni ‒ rusă. Sau poate că s-au mai format 14 naţiuni ruse, 
concomitent cu naţiunea rusă din RSFSR? E ceva absurd”. 

În mod similar, muntenii, ardelenii, bucovinenii, moldovenii nu sunt 
popoare aparte descendente din poporul consolidat „în procesul istoric”, ci părţi 
componente ale poporului român şi ei nu vorbesc limbi diferite, ci se servesc de 
aceeaşi limbă generală, comună – româna. Chiar având particularităţi pronunţate 
ori mai puţin specifice, limba vorbită de munteni, ardeleni, bucovineni, moldoveni 
nu se numeşte muntenească ori ardelenească, ci în toate arealurile populate de 
aceştia se vorbeşte una şi aceeaşi limbă – româna. 

Articolul şi-a demonstrat consistenţa, importanţa şi valoarea în urma unor 
atacuri ideologice fără precedent. Împotriva ideilor şi atitudinilor promovate de 
autor s-au ridicat unii istorici, tributari stereotipurilor istoriografiei şi lingvisticii 
comuniste. A fost convocată de urgenţă într-o şedinţă extraordinară Catedra de 
istorie a PCUS de la Universitatea de Stat, apoi alte organe şi structuri statale şi 
chiar Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei. Acest articol l-a 
scos din anonimat pe autor. 

1989 s-a dovedit pentru Ion Buga acel an în care a lansat o seamă de 
consideraţii îndrăzneţe în corespundere cu adevărul istoric referitoare la faptul 
că poporul nostru ,,până azi mai continuă să fie dezmembrat ca urmare a 
trunchierii teritoriilor lui naţionale în 1940”. Autorul supune unei expertize 
severe nota ultimativă a guvernului URSS, în care se afirma în mod intenţionat 
eronat că Basarabia şi nordul Bucovinei ar fi fost populate preponderent de 
ucraineni. ,,Or documentele oficiale, care se păstrează în arhivele centrale din 
republică, dovedesc că în 1940 ucrainenii alcătuiau numai 11 procente din 
populaţia Basarabiei, iar pe teritoriul jud. Akkerman, Ismail şi Hotin ucrainenii 
alcătuiau 25, 44 la sută”. ,,Basarabia şi nordul Bucovinei, continuă savantul, sunt 
teritorii naţionale ale moldovenilor în baza faptului incontestabil că aceste 
teritorii intrau integral în componenţa statului vechi moldovenesc – Moldova, 
întemeiat la 1359, şi care avea hotarele la sud Dunărea şi Marea Neagră, la 
răsărit – râul Nistru şi la nord – munţii Carpaţi. În 1775, Bucovina a fost 
cotropită de Austria, iar în 1812 Basarabia a fost încorporată în Imperiul Rus. 
Nicicând însă aceste teritorii n-au făcut parte din Ucraina sau din Republica 
Sovietică Socialistă Ucraineană”. 

Aceasta, pe de o parte. Pe de alta, ,,tot teritorii naţionale ale moldovenilor 
sunt şi teritoriile tuturor celor 14 raioane ale fostei RASS Moldoveneşti, unde în 
1924 s-a format republica autonomă sovietică naţională a moldovenilor cu capitala 
în oraşul Balta”. Rezultă, subliniază Ion Buga, că ,,Basarabia, nordul Bucovinei şi 
Transnistria (RASSM) sunt teritorii naţionale istorice ale moldovenilor”, citând din 
documente şi enciclopedii de prestigiu, până conchide că nota guvernului stalinist 
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din 26 iunie 1940 a fost şi continuă să fie dăunătoare pentru destinele poporului 
nostru, fiindcă ,,această concepţie a fost pusă la baza determinării graniţelor RSS 
Moldoveneşti...la 2 august 1940”.  

În general, formarea RSS Moldoveneşti a fost un act voluntarist al lui Stalin 
şi Hruşciov, teritoriul naţional strămoşesc al moldovenilor a fost dezmembrat, iar 
faptul acesta ,,nu poate fi categorisit drept progresist. Moldovenii au fost lipsiţi de 
ieşire la Carpaţi şi la Marea Neagră, au devenit străini la ei acasă”. Aceste idei au 
fost fundamentate în articolul Pământ strămoşesc, publicat la 3 august 1989, prin 
care ne convingem o dată în plus de verticalitatea cetăţenească şi ştiinţifică a lui 
Ion Buga, de certa conştiinţă naţională a savantului. 

Articole ca Aventură politică (cu subtitlul ,,Republici” separatiste anticonsti-
tuţionale la Comrat şi Râbniţa), din 1990, Clipa de hotar: Referendumului – nu!, din 
1991, apoi în fiecare an alte şi alte luări de atitudine întemeiate pe adevăr istoric 
şi pe fapte concrete ale realităţii cotidiene contribuie la conturarea prestaţiei de 
savant şi militant politic marcant a autorului lor. 

Studii de felul celor intitulate Băştinaşii Republicii Moldova (limba şi numele 
lor) sub aspectul dreptului internaţional (1995) sau Anexarea Basarabiei în 1940 de 
către Uniunea Sovietică – o consecinţă directă a pactului Molotov-Ribbentrop (prefaţă 
şi fragmente scrise de Ion Buga pentru cartea cu acelaşi titlu editată în 2002) 
sunt, de asemenea, emblematice pentru puterea de pătrundere a autorului în 
esenţa problemelor de ştiinţă şi pentru forţa de influenţă a respectivelor publicaţii 
asupra cititorilor dornici de a se informa corect în problemele abordate de 
Domnia Sa. 

Volumul Basarabia română la cumpănă de milenii este o oglindă fidelă a unui 
itinerar parcurs de Ion Buga cu multe riscuri şi soldat cu nenumărate succese în 
cadrul măreţei lupte pentru cauza naţională a românilor est-pruteni. 

Domnul Ion Buga s-a remarcat plenar şi în calitate de om politic. În 
fruntea mişcării din anii 1988–1989 pentru interesele naţionale ale basarabenilor 
s-au aflat scriitorii. După scriitori, au venit istoricii, iar dintre aceştia primul a 
urcat pe baricade, fără a se teme de consecinţe, Ion Buga, prin articolul O limbă 
maternă – un alfabet, publicat în săptămânalul ,,Învăţământul public” la 19 
octombrie 1988. Între anii 1988 şi 1995 a fost membru al Sfatului Frontului 
Popular din Moldova. Între anii 1990 şi 1994, în calitate de deputat, a activat în 
cadrul primului Parlament al Republicii Moldova ales în mod democratic, 
deţinând funcţia de vicepreşedinte de comisie parlamentară. Între anii 2000 şi 
2003 a fost preşedinte al Partidului Naţional Român din Republica Moldova. Din 
2002 este membru al Comitetului Permanent al Congresului Spiritualităţii Româ-
neşti, iar din anul 2005 activează în calitate de secretar general al Consiliului 
Director al Forului Democratic al Românilor din Republica Moldova. 

În Parlamentul Republicii Moldova, profesorul-deputat, în calitate de 
vicepreşedinte al Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului şi Relaţii 
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Naţionale, a contribuit fructuos la elaborarea şi adoptarea de către Parlament a 
unui set de legi democratice şi acte istorice ce ţineau de descătuşarea naţională a 
românilor basarabeni, precum: Tricolorul (27 aprilie 1990), Stema de Stat              
(3 noiembrie 1990) şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova (27 august 
1991), a căror votare a devenit un eveniment crucial, înscris cu litere de aur în 
istoria neamului. Deputaţii Ion Buga şi Gheorghe Ghimpu şi-au asumat 
responsabilitatea şi efortul şi au elaborat proiectele a două legi reparatorii 
arhiimportante, adoptate de Parlament: ,,Legea privind reabilitarea victimelor 
represiunilor politice săvârşite de regimul comunist totalitar de ocupaţie           
(7 noiembrie 1917-23 iunie 1990)”, adoptată la 8 decembrie 1992, şi ,,Legea cu 
privire la reabilitarea şi egalarea în drepturi a cetăţenilor Republicii Moldova 
care au participat la cel de-al Doilea Război Mondial”, din 18 martie 1993. 
Aceste legi au reabilitat şi repus în drepturi zeci de mii de oameni nevinovaţi. 

Ion Buga, împreună cu alţi deputaţi, şi-a adus contribuţia şi la reactivarea 
Mitropoliei Basarabiei, semnând la 3 aprilie 1992 Memoriul a 52 de parlamentari 
adresat Sanctităţii Sale Alexii al II-lea, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii, şi 
Preafericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. La 19 decembrie 
1992, deputaţii Parlamentului Republicii Moldova Ion Ciuntu, Ion Buga, 
Vladimir Beşleagă şi Valentin Mândâcanu, precum şi foştii deputaţi în Sovietul 
Suprem al URSS Petru Buburuz şi Grigore Vieru, au participat la şedinţa 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi au semnat Actul Patriarhal şi 
Sinodal al Patriarhiei Române privind recunoaşterea reactivării Mitropoliei 
Basarabiei, autonomă şi de stil vechi, cu reşedinţa în Chişinău. 

Savantul Ion Buga s-a preocupat cu nespusă implicare şi de documentele 
privind fenomenul foametei provocate de regimul comunist de ocupaţie. Nu a 
rămas indiferent nici faţă de soarta celor 650 de consăteni care au murit în 
timpul foametei. În memoria lor, depunând eforturi organizatorice şi fiind 
susţinut financiar de consăteni, a ridicat în satul natal, Hăsnăşenii Mari, 
monumentul Crucea martirilor foametei (1946–1947) – primul monument de acest 
fel în republică (sfinţit la 18 octombrie 1997), care este un exemplu demn de 
urmat. 

De asemenea, Ion Buga este iniţiatorul ridicării altui monument – Crucea 
martirilor deportărilor din 1941, 1949, 1951, sfinţit la 7 iulie 2002, la Floreşti, pe 
locul de unde pe timpuri oameni nevinovaţi au fost mânaţi forţat în Siberia. 

Profesorul Ion Buga, alături de alţi istorici din Republica Moldova, s-a 
pronunţat deschis şi ferm pentru apărarea cursului de istorie naţională – Istoria 
Românilor, rămânând un exemplu de luptător pentru cauza naţională, pentru 
interesul naţional. 
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Prof. univ. Ion Buga la 22 mai 2018 la Biblioteca Onisifor Ghibu din Chişinău, la lansarea 
cărţii profesorului Gh. Baciu Personalităţi notorii. Foto Ion Xenofontov.  

 
Domnul Ion Buga a fost şi rămâne un bun român, patriot devotat al 

Basarabiei, mereu activ, cu poziţie proprie bine argumentată. Este în continuare 
energic, sociabil, mărinimos, cum îi stă bine unui profesor universitar, care are 
conştiinţa măsurii propriei valori. 
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VALENTIN BURLACU – SAVANT ŞI PROFESOR CU VOCAŢIE 
 

 
Valentina URSU 

 
 

ABSTRACT 
The university lecturer, the doctor in history, Valentin Burlacu is a notori-

ous personality in the university and scientific community of the Republic of Mol-
dova, Romania and other states. He promotes education, science and culture with 
probity and professional competence. he is recognized and valued in the professional 
environment. His authority was built on assiduous work, but also on native talent. 
The culture of Romanians from Bessarabia, Soviet Moldova, the correlation between 
propaganda, ideology and history, the political interference in the spiritual life con-
sists innovative elements of the research carried out in the studies signed by V. 
Burlacu. Numerous generations of pupils and students have stepped into the con-
temporary world, developing their skills for critical thinking thanks to the effort and 
selflessness of Professor V. Burlacu. 

Key-words: educator, scientific researcher, manager, ideology, propaganda. 
 
Un nume notoriu în învăţământul şi ştiinţa istorică din ţara noastră îl re-

prezintă dr. în istorie, conferenţiarul universitar Valentin Burlacu. Numeroase 
generaţii de elevi şi studenţi au păşit în lumea contemporană, dezvoltându-şi 
competenţele pentru viaţă graţie efortului şi abnegaţiei profesorului V. Burlacu. 

 
Date biografice 

Valentin Burlacu s-a născut la 6 aprilie 1959 în s. Cervonîi Iar, raionul Chilia, 
regiunea Odessa, Ucraina, într-o familie de ţărani. Părinţii, Gheorghe şi Maria au 
lucrat în gospodăria colectivă din localitate. Ambii au plecat în eternitate. Fratele, 
Alexandru, născut în anul 1954, a absolvit Colegiul Pedagogic din Cahul şi 
Facultatea de Litere a IPS „Ion Creangă” din Chişinău. Este doctor habilitat în 
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filologie, profesor universitar, activează în cadrul UPS 
„Ion Creangă” din Chişinău şi Institutul de Limbă şi 
Literatură „B.P. Haşdeu” din Chişinău. 

Studiile medii Valentin le primeşte în perioada 
1966-1976 la şcoala medie din s. Camîşovca, r-nul 
Ismail, regiunea Odessa, obţinând medalia de aur1. În 
anul 1976 devine student la Facultatea de Istorie şi 
Pedagogie a IPS „Ion Creangă”. Pe parcursul studilor 
manifestă un interes vădit pentru cercetare şi 
activităţi educaţionale, participând la conferinţe 
ştiinţifice şi manifestări culturale. 

Absolveşte facultatea în anul 1981, primind 
Diplomă cu menţiune. Obţine calificarea de învăţător 
de istorie şi ştiinţe sociale, metodist în domeniul 
muncii educative.  

 

 

 
 

V. Burlacu şi viitoarea soţie – Tatiana Midoni, la practica pedagogică.  
Foto din arhiva familiei. 

 

                                                 
1
  Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă”, Dosar Valentin Burlacu. 

V. Burlacu – elev.  
Foto din arhiva dlui  

V. Burlacu. 
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V. Burlacu în prezidium la şedinţa solemnă dedicată absolvirii facultăţii, mai 1981.  
Decan – E. Certan. Foto din arhiva facultăţii. 

 

După absolvire este angajat în calitate de profesor de istorie şi organizator 
al muncii educative la şcoala medie din s. Lipoveni, Cimişlia. Ulterior este 
profesor de istorie în şcoala medie din s. Micăuţi, Străşeni. Puţin mai târziu va fi 
numit Director al acestei instituţii, pe care o va conduce în perioada 1983-1987.  

 

 
 

Sărbătoarea primului sunet. 1985. Foto din arhiva familiei. 
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V. Burlacu - Director al şcolii medii din s. Micăuţi, Străşeni, 1985. Foto din arhiva familiei. 

 
Este inspector şcolar (prin cumul) în Direcţia raională de învăţământ Străşeni, 

iar în anii 1999-2000 va îndeplini atribuţiile de şef-adjunct al secţiei învăţământ 
gimnazial şi liceal al Direcţiei judeţene de învăţământ Chişinău2.  

 

 
                                                 
2
  Ibidem. 
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Concomitent, este angajat (prin cumul) la Colegiul de Economie şi Drept 
„Socrate” din Chişinău şi Universitatea de Studii Umanistice din Moldova.3 

În perioada 1981-1985 este doctorand la Institutul de Istorie al AŞM. 
Studiază problema Instituţiile cultural-educative în viaţa spirituală a RSS 
Moldoveneşti (1944-1950). Va susţine teza de doctor în istorie în anul 1994, 
avându-l în calitate de conducător ştiinţific pe conf. univ. dr. Ion Ţurcanu. În anul 
2002, în baza tezei, publică monografia Instituţiile culturale în Moldova1, 1944-
1950.4 

În luna august 2000, la invitaţia prof. univ., 
dr. hab. Gheorghe Gonţa, este angajat la Catedra de 
istoria românilor a Universităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă”, la început în calitate de lector 
superior, iar din 2002 în funcţia de conferenţiar 
universitar.  

Studiile de postdoctorat le realizează între 
anii 2009-2011 la UPS „Ion Creangă”, studiind tema 
Instituţiile culturale în viaţa spirituală din RSS Moldo-
venească: 1944 – sf. anilor ’80, consultant ştiinţific, 
prof. univ. dr. hab. Gh. Gonţa.  

Va prelua administrarea acestei catedre în 
martie 2015 şi o va conduce până la comasarea ei 
cu Catedra de istorie contemporană. 

Din luna aprilie 2015 este cercetător ştiinţific coordonator (prin cumul) la 
Institutul de Istorie al AŞM. 

 
Activitatea metodico-didactică 

Activitatea pedagogică a dlui Valentin Burlacu este axată pe obiectivele 
perfecţionării continue a strategiilor şi modalităţilor de eficientizare a 
procesului didactic, asigurarea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare.  

Pe parcursul activităţii la Facultatea de Istorie şi Geografie Valentin 
Burlacu a elaborat curricula şi a prezentat prelegerile şi seminariile la mai multe 
discipline universitare. Astfel, la Ciclul I – Licenţă realizează următoarele 
cursuri: cursul de bază Istoria Contemporană a Românilor; cursul opţional Relaţiile 
româno-sovietice în anii 1944-1989; cursul opţional Evoluţia culturii în RASS 
Moldovenească (1924-1940): trăsături generale şi specifice. Disciplinele sunt realizate 
la mai multe programe de studii: Istorie şi Geografie, Geografie şi Istorie, Istorie şi 

                                                 
3
  Ibidem. 

4
  V. Burlacu. Instituţiile culturale în Moldova, 1 944-1950. Chișinău: Gunivas, 2002, 168 p. 
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Limbă Engleză, Educaţie civică şi Istorie, Etnologie (secţia zi), precum şi la 
programul Istorie, secţia învăţământ cu frecvenţă redusă5. 

Dl Valentin Burlacu este un bun îndrumător şi organizator al studenţilor 
în desfăşurarea diverselor activităţi. A fost tutore al grupurilor academice. Este 
metodist la practica pedagogică a studenţilor anilor III şi IV (compartimentul 
Istorie).  

Din anul 2001 este conducător la tezele de licenţă ale studenţilor Facultăţii 
de Istorie şi Geografie a UPS „Ion Creangă” (compartimentul Istorie). Tematica 
tezelor dirijate de către dl Valentin Burlacu cuprinde cercetarea mai multor aspecte 
ale vieţii politice, sociale ş culturale în sec. XX – încep. sec. XXI. Remarcăm tezele 
consacrate Basarabiei: Basarabia, RASSM şi RSSM în contextul geopolitic al URSS: 
de la formare la destrămare (Migaeş Diana, 2016). Alte teze au cuprins 
examinarea impactului represiunilor şi deportărilor asupra evoluţiei societăţii 
din RSSM în anii 1940-1951 (Bucă Marta, 2017); Restabilirea regimului totalitar 
bolşevic în RSS Moldovenească (1944-1951) (Dărănuţa Natalia, 2018); Lupta 
împotriva naţionalismului local din RSSM în anii 60-80 ai sec. XX (Procopciuc 
Mihai, 2017)6. 

Evenimentele produse în Republica Moldova după declararea indepen-
denţei sunt subiectele de cercetare ale altor teze de licenţă susţinute de către 
studenţii îndrumaţi de dr. Valentin Burlacu în perioada 2015-2018: Crearea şi 
evoluţia partidelor politice din Republica Moldova în anii 1989-2012 (Băţ Angela, 
2017); Evoluţia vieţii politice din Republica Moldova în anii 1991-2016 
(Plămădeală Cristina, 2017); Revoluţia din decembrie 1989 din România şi 
consecinţele ei (Musteaţă Nicolae, 2017); Căile de soluţionare a conflictului 
transnistrean (Balan Andrei, 2018); Relaţiile economice dintre Republica Moldova 
şi România la etapa actuală (1991-2009) (Găbriălean (Tcacenco) Marina, 2016). 
Câteva teze au fost dedicate problemelor culturii: Racoviţă Olga, Literatura 
română şi presa naţională din Basarabia interbelică, 2016; Gonţa Valentina, 
Activitatea cultural-educativă din Basarabia în perioada interbelică, 2018; Vicol 
Adela, Cultura artistică din RSS Moldovenească în perioada postbelică, 20167. 

Începând cu anul 2014 conduce tezele de master la programul Didactica 
disciplinelor istorice de la Facultatea de Istorie şi Geografie a UPS „Ion Creangă”. 
Menţionăm câteva dinte acestea: Siniţa Elena, Relevanţa studierii istoriei locale 
în contextul curriculumului modernizat la treapta gimnazială, 2016; Ciobanu 
Mariana, Studierea istoriei locale la nivel de liceu din perspectiva formării 
competenţelor elevilor, 2016; Caraman Oxana, Problematizarea – cadru optim 

                                                 
5
  Rapoarte privind activitatea dr. în istorie Valentina Burlacu (2000-2002; 2002-2005, 2006-2007, 

2009-2012). În: Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă”, Dosar Valentin Burlacu. 
6
  Ibidem. 

7
  Rapoarte ale Catedrei de istoria românilor (2014-2016) și ale Catedrei de istorie și știinţe sociale 

(2016-2019). În: Arhiva UPS „Ion Creangă”. 
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de dezvoltare a gândirii critice în treapta liceală, 2016; Mânăscurtă Mariana, 
Rolul surselor istorice în procesul studierii istoriei locale la treapta gimnazială şi 
liceală, 2017; Cârlan Valentina, Strategii şi metode de studiere a istoriei locale în 
contextul curriculumului modernizat la istorie, 2017; Sofroni Ana, Eficientizarea 
predării-învăţării istoriei locale prin explorarea pedagogică a metodei didactice-
studiului de caz în treapta gimnazială, 2018; Novac Valeria, Dezvoltarea 
competenţelor de cercetare la elevi prin intermediul istoriei locale, 20188 etc.  

În anul 2013 dl Valentin Burlacu este abilitat cu dreptul de conducere a 
tezelor de doctor. Sub îndrumarea sa se elaborează câteva teze de doctor în 
istorie: Prodan Dina, Evoluţia social-economică a Republicii Moldova în anii 
1991-2013; Sîrbu Serghei, Politica agrară a statului sovietic în raioanele din 
dreapta Nistrului ale RSS Moldoveneşti în anii 1940-1941, 1944-1950; Reşetnic 
Elena, Viaţa cotidiană în Moldova sovietică în anii 1960-19809. 

 
Activitatea ştiinţifică 

Preocupările ştiinţifice ale conferenţiarului universitar Valentin Burlacu 
ţin de câteva domenii: Istoria românilor; Istoria culturii naţionale; Relaţiile inter-
naţionale în epoca contemporană; Instituţiile culturale în viaţa spirituală a 
RSSM; Valorificarea patrimoniului cultural în sistemul educaţional. 

A participat şi participă în calitate de cercetător ştiinţific în cadrul câtorva 
proiecte ştiinţifice instituţionale. Primul din ele – „Impactul social al patrimoniului 
cultural-spiritual din Republica Moldova” (UPS „Ion Creangă”, director de proiect 
V. Cozma) – s-a realizat în perioada 2006-2010.  

În anii 2011-2014 a fost cercetător ştiinţific superior în cadrul proiectului 
„Patrimoniul cultural-naţional din Republica Moldova – component al civilizaţiei 
europene” (UPS „Ion Creangă”, director de proiect V. Ursu). În cadrul acestui 
proiect V. Burlacu a examinat evoluţia şi particularităţile politicii de stat şi de 
partid în domeniul culturii în perioada „dezgheţului hruşciovist”; a analizat 
restricţiile exprimării publice a elitelor intelectuale din RSSM din perioada 
anilor 1944-1980; a stabilit etapele şi particularităţile prezentării patrimoniului 
cultural de către ştiinţa istorică din RSSM în perioada anilor’60 –‘70 ai sec. XX.  

Din ianuarie 2015 până în prezent este cercetător ştiinţific superior în 
cadrul proiectului „Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul 
educaţional” (UPS „Ion Creangă”, director de proiect V. Ursu). Dr. V. Burlacu a 
analizat factorii culturali în procesul de renaştere naţională a românilor 
basarabeni şi în Unirea Basarabiei cu România; a determinat consecinţele 
antrenării istoricilor din RSSM în campaniile propagandistice ale partidului 
comunist în perioada anilor 1960-1980 şi reflectării acestor aspecte în manualele 

                                                 
8
  Ibidem. 

9
  Ibidem. 
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şcolare de Istorie; a examinat problemele de predare/învăţare a culturii 
naţionale şi universale în manualele de Istorie pentru cl. a XII-a etc.  

Valentin Burlacu este invitat de către instituţiile specializate în activităţi de 
expertiză, consultanţă şi activităţi editoriale. Este expert independent netitular 
la Instituţia publică Consiliul Consultativ de expertiză din cadrul AŞM (2010-
2018), expert, consultant şi autor al ediţiilor Institutului de Studii Enciclopedice 
al AŞM (Biblioteca ,,A. Lupan” (2010 - prezent).  

Participă activ în şedinţele Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 
Istoria Românilor din cadrul Institutului de Istorie al AŞM (preş. V. Tomuleţ) şi ale 
Seminarului ştiinţific de profil la specialităţile Istoria Românilor (pe perioade), Istoria 
Universală (pe perioade) din cadrul UPS „Ion Creangă” (preş. D. Dragnev). A fost 
referent oficial la teza de doctor în istorie a dnei Lidia Prisac cu tema: „Relaţiile 
interetnice din Republica Moldova, 1989-2004”, este membru al Consiliului 
ştiinţific pentru susţinerea tezei de doctor în istorie de către dl Vasile Creţu cu 
tema: „Evoluţia învăţământului primar şi secundar în Basarabia, 1918-1940”.  

Pe parcursul investigaţiilor dr. Valentin Burlacu a publicat: monografii – 4 
, cursuri universitare – 3, articole de sinteză – 2, circa 100 de articole în reviste şi 
culegeri naţionale şi internaţionale, materiale ale comunicărilor ştiinţifice, 
lucrări metodico-didactice etc. 

Dr. hab. Nicolae Enciu şi dr. Ion Valer Xenofontov 
menţionează: „În ultimii ani asistăm la erupţia 
„vulcanului Burlacu”: editează lucrări ştiinţifice şi 
didactice de amploare şi cu problematică recurentă. 
Acestea sunt bazate pe materiale inedite de arhivă, 
literatură de specialitate de ultimă oră, reevaluară, 
idei şi concepte originale, sinteze, investigarea co-
nexiunii dintre domeniul istoriei şi cel al promovării 
intereselor politice etc. Se prezintă relaţiile dintre 
puterea centrală şi populaţie, dintre putere şi propa-
gandă, utilizarea culturii în arsenalul propagandistic 
etc.”10  

Ştiinţa istorică în sistemul de propagandă din 
RSSM (anii 1960-1980) – este titlul studiului monogra-

fic, publicat în anul 201411. Lucrarea cuprinde analiza componentelor esenţiale 
ale sistemului de propagandă în RSSM. Ea este alcătuită din 4 capitole. În 
primul capitol autorul examinează contextul declanşării disputelor sovieto-
române în probleme de ordin istoriografic. Cel de-al doilea capitol este dedicat 

                                                 
10

  N. Enciu, I.V. Xenofontov. Profesorul și cercetătorul autentic. Doctorul în istorie Valentin Burlacu 

la 60 de ani: În: Akademos, nr. 2 (53), 2019, p. 182. 
11

  V. Burlacu. Știinţa istorică în sistemul de propagandă din RSSM (anii 1960-1980). Studiu 

monografic. Chișinău: Învăţătorul modern, 2014, 365 p. 
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analizei sistemului politico-propagandistic al PC al Moldovei cu privire la anul 
1812. Miturile istorice sovietice cuprind conţinutul capitolului III. Prezintă un 
interes aparte Capitolul IV, în care este descris şi interpretat procesul de 
restructurare a politicii culturale din RSS Moldovenească în contextul disputelor 
istoriografice sovieto-române. Monografia reprezintă un studiu de valoare şi 
interes pentru cercetători, cadre didactice, studenţi, masteranzi, doctoranzi. 

„Numele istoricului Valentin Burlacu a devenit cunoscut mediului academic, 
dar şi marelui public, mai ales de la apariţia lucrării sale Ştiinţa istorică în sistemul de 
propagandă din RSSM (anii 1960–1980), reuşind să deconspire o perioadă tenebră 
pentru cercetarea istorică din Moldova sovietică, în care factorul politico-ideologic 
şi-a subordonat în întregime scrisul istoric, înregimentându-l în albia propagandei 
comuniste”12, – scrie istoricul Nicolae Enciu. „A fost perioada în care în fruntea 
Comitetului Central al PCUS s-a aflat Leonid Brejnev (1906–1982), în timp ce 
destinele fostei RSS Moldoveneşti erau diriguite de protejatul său, Ivan Bodiul 
(1918–2013). Cronologic, lucrarea cuprinde anii 1964–1982, de la primele 
intervenţii istoriografice ale lui I. Bodiul, care au fost o replică la demararea 
rescrierii istoriei în România, şi până la începutul anilor 1980, care au coincis în 
mare parte cu perioada de guvernare a sa în republică în calitate de prim 
secretar al PCM”13, – conchide autorul.  

O altă monografie cu titlul Unirea Basarabiei cu 
România şi recunoaşterea ei internaţională14 a văzut 
lumina tiparului în anul 2018. Unirea Basarabiei cu 
România, în opnia autorului, a fost un rezultat legic şi 
firesc, fiind determinat de o serie de premise obiective 
şi subiective în procesul de eliberare naţională a 
Basarabiei în perioada aprilie 1917–martie 1918. 
Mişcarea politică naţională a românilor basarabeni 
pentru reîntregirea neamului n-ar fi reuşit până la 
sfârşitul ei logic, dacă nu s-ar fi desfăşurat conco-
mitent cu o activitate culturală sistemică. Astfel, lupta 
moldovenilor pentru cultura naţională a constituit un 
element esenţial al mişcării de eliberare naţională din 
ţinut, un factor care a contribuit la trezirea şi consoli-
darea conştiinţei de neam, care a condus în ultimă instanţă la Unirea Basarabiei 
cu România. 

 

                                                 
12

  Nicolae Enciu. O importantă contribuţie la studiul Istoriei contemporane a românilor. În: Akademos, 

nr. 2, 2017, p. 158. 
13

  Ibidem. 
14

  V. Burlacu. Unirea Basarabiei cu România și recunoașterea ei internaţională. Monografie. Chișinău: 

Învăţătorul Modern, (Tipogr. ,,Cavaioli”), 2018, 393 p. 
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Relevanţa şi noutatea ştiinţifică a publicaţiilor dr. V. Burlacu 
Cultura românilor din Moldova sovietică, corelaţia dintre propagandă, 

ideologie şi istorie, ingerinţa politicului în viaţa spirituală constituie elemente 
inovaţionale ale cercetării efectuate în studiile semnate de V. Burlacu, în care 
argumentează că, după reanexarea Basarabiei de către URSS în anul 1944 prin 
intermediul unei politici cultural-propagandistice promovate de regimul sovietic 
s-au implantat mai multor generaţii ,,valori” străine intereselor naţionale. 
Miturile ideologice create de noul regim au avut drept obiectiv să justifice 
dominaţia ţaristă şi apoi cea sovietică asupra teritoriului dintre Prut şi Nistru. În 
acest context, mitul ,,moldovenismului”, ridicat de puterea comunistă la rang 
de concept etnic şi acţiune politică, a devenit un instrument eficient de 
modelare şi manipulare a conştiinţei populaţiei subjugate. 

Astfel, oricât ar fi de paradoxal, în condiţiile politicii de deznaţionalizare şi 
rusificare promovată de regimul comunist, din cauza unor relaţii speciale cu 
România, promovarea identităţii naţionale moldoveneşti devine elementul 
fundamental al politicii cultural-propagandistice în Moldova Sovietică după 
1965. Pornind de la acest deziderat, ,,politica culturală” în RSS Moldovenească a 
avut un caracter specific, diferit de alte republici neruse de la periferiile 
Imperiului sovietic. 

Ca urmare a reapariţiei pe agenda relaţiilor bilaterale a ,,problemei 
basarabene” se intensifică activitatea politico-ideologică în RSS Moldovenească. 
Ea este susţinută intens prin abordarea istoriografică dintr-o perspectivă nouă a 
procesului de rescriere şi falsificare a întregii istorii a ,,poporului moldovenesc”. 
Propaganda istorică este pusă ca niciodată în slujirea intereselor oficiale de 
combatere a românismului şi de educare a populaţiei republicii în spiritul 
patriotismului sovietic şi internaţionalismului proletar, a prieteniei popoarelor 
URSS. 

În contextul disputelor sovieto-române în probleme de istoriografie se va 
consolida politica oficială antiromânească, prin suscitarea ,,moldovenismului” 
fals, cultivat cu insistenţă în perioada dată, care avea la bază conceptul ,,celor 
două limbi şi două popoare”. Impactul acestei politici a devenit evident abia în 
condiţiile independenţei Republicii Moldova. 

De un real folos pentru studenţi, dar şi pentru cadrele didactice şi 
cercetătorii istoriei românilor din sec. XX este Cursul universitar Istoria con-
temporană a Românilor, elaborat şi publicat de către Valentin Burlacu în 3 
volume: Istoria contemporană a Românilor. Partea I (1918-1944), vol. I (1918-
1940)15; Istoria contemporană a Românilor. Partea I, vol. II. Basarabia şi RASSM 

                                                 
15

  V. Burlacu. Istoria contemporană a Românilor. Curs universitar. Partea I (1918-1944), vol. 1 

(1918-1940), Chişinău: „Garomont Studio”, 2016, 368 p.  
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(1918/1924-1940)16; Istoria contemporană a Românilor. Partea I, vol. III. România, 
Basarabia/RSSM şi Transnistria (1940-1944)17. 

 

       
 
Volumele Cursului universitar la Istoria contemporană a românilor se disting 

printr-o înaltă valoare ştiinţifică, didactică, deontologică, teoretico-metodologică. 
Prin prisma realităţilor istoriografice de ultimă oră din spaţiul românesc şi 
internaţional sunt prezentate, în mod echilibrat, faptele şi evenimentele din 
realitatea istorică a românilor din intervalul menţionat. Temele şi subiectele din 
cele trei volume sunt tratate în plan problematico-cronologic şi corespund 
conţinuturilor programei de studiu la disciplina respectivă. Autorul oferă 
informaţii de calitate, obiective, imparţiale, bazate pe analiza documentelor. 
Analiza ştiinţifică a problemelor istoriei contemporane naţionale se axează pe 
aspectele relevante, definitorii şi se remarcă prin corectitudinea expunerii, prin 
noutatea ideilor formulate şi interpretate, prin bogăţia de informaţii, limbajul 
ştiinţific utilizat. În paralel cu aspectele teoretice, în circuit sunt introduse şi 
documentele de valoare ce reflectă problemele abordate. Cursurile universitare 
sunt destinate unui cerc larg de cititori şi contribuie la asigurarea calităţii 
predării-învăţării în învăţământul superior. 

Dr. hab. Nicolae Enciu, în recenzia publicată în revista Akademos, menţionează: 
„La o privire de ansamblu asupra celor trei volume ale cursului universitar la Istoria 
contemporană a românilor, constatăm că obiectivul major urmărit de autorul acestuia, 
dr. conf. univ. Valentin Burlacu, – de a oferi cititorilor o interpretare obiectivă, 
veridică, multiaspectuală şi imparţială a primelor două etape istorice (1918–1940, 

                                                 
16

  V. Burlacu. Cursul universitar Istoria contemporană a Românilor. Partea I, vol. II. Basarabia și 

RASSM (1918/1924-1940), Chişinău: Învăţătorul Modern (Tipografia „Cavaioli”), 2016, 360 p.  
17

  V. Burlacu. Cursul universitar Istoria contemporană a Românilor. Partea I, vol. III. România, 

Basarabia/RSSM şi Transnistria (1940-1944), Chişinău: Învăţătorul Modern (Tipogr. „Cavaioli”), 

2017, 340 p.  
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1941–1944), s-a încununat cu un real succes, fapt ce ne determină să recomandăm 
cu căldură respectivul curs studenţilor facultăţilor de istorie, dar şi în egală măsură 
tuturor celor pasionaţi de problematica istoriei contemporane a românilor”18.  

 
Familia 

Valentin Burlacu se mândreşte cu minunata familie. Soţia, Tatiana, este 
absolventă a Facultăţii de Istorie şi Pedagogie a IPS ,,Ion Creangă”; fiicele: 
Liliana, master în drept, absolventă a Universităţii din Bucureşti; Irina, absol-
ventă a Universităţii ,,D. Cantemit” din Bucureşti, licenţiată în specialitatea Bănci 
şi burse de valori; fiul, Gheorghe, master în drept, absolvent al Universităţii de 
Stat din Moldova. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

V. Burlacu împreună cu familia. 

 
 
 
 

                                                 
18

  Nicolae Enciu. O importantă contribuţie la studiul Istoriei contemporane a românilor. În: 

Akademos, nr., 2, 2017, p. 160. 
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Evocări 
Pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţământului şi ştiinţei dr. 

Valentin Burlacu a fost distins cu Diploma de gradul I a Ministerului Educaţiei 
al Republicii Moldova (2015), Medalia ,,Ion Creangă” 
(2019), Medalia „Nicolae Milescu Spătaru” (2019).  

Colegul de catedră Viorel Bolduma constată: 
„Pe dl Valentin Burlacu îl cunosc din anul 2000, de 
când am devenit colegi la Catedra de istoria 
românilor. Pe parcursul activităţii sale a fost activ 
la şedinţele de catedră, atât prin textele de lecţii, 
lucrările scrise de dlui, cât şi prin împărtăşirea 
experienţei profesionale, prin sfaturile colegiale 
primite. Prin lucrările didactice şi ştiinţifice a 
contribuit şi sperăm că va contribui în continuare, 
la dezvoltarea învăţământului şi ştiinţei istorice în 
Republica Moldova.”19 

„Doctorul în istorie Valentin Burlacu este o 
personalitate notorie în mediul universitar şi ştiinţific din Republica Moldova, 
România şi alte state. Promovează cu probitate şi competenţă profesională 
educaţia, ştiinţa şi cultura. Este recunoscut şi preţuit în mediul profesional. 
Autoritatea sa e edificată în urma unei munci asidue, dar şi a talentului nativ”20, 
– afirmă N. Enciu şi Ion Xenofontov. 

Personal am fost colegă de facultate cu protagonistul studiului, fiind studenţi 
în aceiaşi ani. Am apreciat şi apreciez perseverenţa pe care a manifestat-o şi o 
păstrează de-a lungul anilor. Este unul din cei mai prodigioşi cercetători ştiinţifici 
în cadrul proiectelor instituţionale, unde colaborăm mai bine de 10 ani. 
Actualmente, în calitate de colegi de catedră, respect tenacitatea în realizarea 
îndatoririlor funcţionale, atitudinea de sprijin şi încurajare faţă de studenţi, 
optimismul ţi bunăvoinţa pe care o manifestă zi de zi. Suntem pământeni şi cred că 
aceasta ne determină să facem lucruri frumoase şi pentru meleagurile natale. 

 
Lista selectivă a publicaţiilor 

 Monografii: 
1. Unirea Basarabiei cu România şi recunoaşterea ei internaţională. Bucureşti: 

Editura Academiei Române, 2019, 516p. 
2. Unirea Basarabiei cu România şi recunoaşterea ei internaţională. Monografie, 

Chişinău, Învăţătorul Modern. Chişinău: Cavaioli, 2018, 394 p.  

                                                 
19

  Interviu cu V. Bolduma realizat la 21.08.2019. 
20

  N. Enciu, I.V. Xenofontov. Profesorul și cercetătorul autentic. Doctorul în istorie Valentin 

Burlacu la 60 de ani: În: Akademos, nr. 2 (53), 2019, p. 183. 
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3. Ştiinţa istorică în sistemul de propagandă din RSSM (anii 1960-1980). Studiu 
monografic. Chişinău: Învăţătorul modern, 2014, 365 p. 

4. Instituţiile culturale în Moldova (1944-1950). Studiu monografic. Chişinău: 
Gunivas, 2002, 168 p. 

 

 Articole de sinteză: 
1. RASSM: formare şi evoluţie (în colaborare cu Gh. Cojocaru). În: Panorama co-

munismului în Moldova Sovietică. Context, surse, interpretări (coord. L. Corobca). 
Iaşi: Polirom, 2019, pp. 99-136. 

2. RSS Moldovenească: 1940 – sfârşitul anilor 1980 (Evoluţia social-economică 
şi politico-culturală). În: Republica Moldova: ediţie enciclopedică. Ediţia a II-a 
revăzută şi adăugită, Chişinău, Institutul de Studii Enciclopedice, 2010,     
pp. 210-227. 

 

 Articole în reviste naţionale: 
1. Pregătirea şi educarea cadrelor de culturalizare în RSSM. În: Destin Românesc, 

2011, nr. 4, pp. 63-78. 
2. Politica culturală din RSS Moldovenească: între discursul identitar românesc şi 

promovarea ,,moldovenismului. În: Akademos, nr. 1(28), 2013, pp. 49-51. 
3. O sută de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Rus: între omagiere şi 

comemorare. În: Revista de ştiinţe socioumane, Nr. 1(23), 2013, pp. 74-79. 
4. Noul concept al istoriografiei sovietice moldoveneşti şi politica culturală din 

RSS Moldovenească în anii 60 ai sec. XX-lea. În: Revista de ştiinţe socioumane, nr. 
2(24), 2013, pp. 106-113. 

5. Relaţiile între puterea sovietică şi populaţia Basarabiei în primul an de 
ocupaţie sovietică: 1940- 1941. În: Akademos, nr. 2(29), 2013, pp. 60-64. 

6. Istoricul şi omul de cultură român Ioan-Aurel Pop la 60 de ani. În: Revista 
Militară. Studiu de securitate şi apărare, nr. 1 (13), 2015, pp. 110-113.  

7. O carte despre altă carte. Recenzie la „Ioan-Aurel Pop. Istoria, adevărul şi 
miturile”. Ed. a 2-a, rev. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2014, 401 p. În: 
Akademos, nr. 3 (38), 2015, pp. 175-176. ISSN 1857-0461. 

8. Laudatio in Honorem prof. univ. dr., membru titular al Academiei Române 
Ioan-Aurel Pop cu ocazia conferirii titlului onorific doctor honoris causa al 
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, 7 mai 2015. În: 
Plural. Istorie. Cultură. Societate. Revista Facultăţii de Istorie şi Geografie, 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, vol. 3, nr. 2, 
2015, pp. 185-190. 

9. Impactul anului 1812 în istoriografie: între discursul identitar românesc şi 
promovarea moldovenismului. În: Revista de Istorie a Moldovei, octombrie-
decembrie 2016, nr. 4 (108), pp. 58-90. 
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10. Inventarea mitului „biruinţei puterii sovietice în Moldova” în propaganda 
comunistă de la Chişinău. În Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi 
artă. 2017, nr. 1 (44), pp. 116-122. 

11. Lupta pentru autonomia Basarabiei în 1917. Formarea Republicii Democratice 
Moldoveneşti. În: Cohorta. Revistă de Istorie Militară, 2018, nr. 1, pp. 64-106.  

12. Proclamarea Independenţei Republicii Democratice Moldoveneşti. Unirea 
Basarabiei cu România. În: Cohorta. Revistă de Istorie Militară, 2018, nr. 2, pp. 
108-152. 

13. Istoriografia naţională din Republica Moldova la 26 ani de Independenţă. În: 
Destin Românesc (serie nouă). Revistă de Istorie şi Cultură, 2018, An XIII 
(XXIV), nr. 1-2 (103-104), pp. 192-213. 

14. Actul Unirii Basarabiei cu România în sistemul de propagandă şi în 
istoriografia din RSS Moldovenească. În: Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, 
cultură şi artă, nr 3 (50), 2018, pp. 83-90.  

 

 Articole în culegeri naţionale şi internaţionale 
1. Participarea reprezentaţilor intelectualităţii bulgare în activitatea instituţiilor 

culturale din RSSM (studiu de caz: intelectualitatea din s. Tvardiţa, anii 1950-
1960 ai sec. al XX-lea). În: Universitatea de Stat Taraclia „Grigore Ţamblac”. 
Dunărea-Nistru: Ştiinţe Sociale. Lingvistica. Pedagogia. Anuar. Vol. II. S.Ş.B, 
Cahul, 2006, pp. 193-197.  

2. Unele aspecte ale politicii lui N.S. Hruşciov de liberalizare şi destalinizare ale 
culturii. În: Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizării învăţământului. 
Chişinău: Centrul Editorial al UPS „Ion Creangă”, 2007, vol. II, pp. 126-129.  

3. Instituţiile cultural-educative ca instituţii ideologice. În: Analele Asociaţiei 
Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova. Chişinău, 2008, nr. 8, pp. 179-186.  

4. Activitatea instituţiilor de cultură din RSSM: forme şi metode de legiferare a 
regimului bolşevic în primii ani postbelici. În: Probleme ale ştiinţelor socio-umane 
şi modernizarea învăţământului. Chişinău: Centrul Editorial al U.P.S. „Ion 
Creangă”, 2009, vol. II, pp. 140-143.  

5. Strategia politicii culturale în Moldova Sovietică. În: Conferinţa ştiinţifică 
jubiliară „70 ani ai Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, vol. II, Chişinău: 
Centrul Editorial al UPS „Ion Creangă”, 2010, pp. 465-470.  

6. Centenarul răpirii Basarabiei: Chişinău versus Bucureşti. În: Probleme ale 
ştiinţelor socio-umane şi modernizarea învăţământului. Chişinău. Centrul Editorial 
al UPS „Ion Creangă”, 2012, vol. II, pp. 42-50.  

7. Impactul relaţiilor sovieto-române asupra politicii culturale din RSS 
Moldovenească. În: Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la 
anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus. Coord. Sergiu Musteaţă. Chişinău: 
Pontos, 2012, pp. 295-302. 
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8. Ştiinţa istorică în sistemul de propagandă a RSSM. În: Probleme ale ştiinţelor 
socioumanistice şi modernizării învăţământului. Materialele conferinţei ştiinţifice 
anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă”, Seria XVII, vol. 3, 
2015, pp. 53-62.  

9. Probleme de predare/învăţare a culturii naţionale şi universale în manualele 
de istorie pentru clasa a XII-a. În: Cercetarea şi valorificarea patrimoniului naţional 
şi universal în învăţământul preuniversitar. Culegere de studii. Chişinău: 
Tipografia ,,Garomont-Studio, 2016, pp. 101-106. 

10. Geneza conflictului româno-sovietic şi impactul acestuia asupra rescrierii 
istoriei în România. În: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării 
învăţământului. Materialele conferinţei ştiinţifice anuale a profesorilor şi 
cercetătorilor UPS „Ion Creangă”, Seria XVIII, Volumul II, Chişinău: 
Tipografia UPS „Ion Creangă”, 2016, pp. 236-243. 

11. Evoluţia social-economică şi politică a RSS Moldoveneşti în anii 1940-1989. 
Viaţa culturală. În: Republica Moldova. Enciclopedie. Ediţie specială, consacrată 
aniversării a 25-a Independenţei Republicii Moldova. Academia de Ştiinţe a 
Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan”. Chişinău: F. E.-P. 
,,Tipografia Centrală”, R. Compartimentul Istoria, 2016, pp. 212-228. 

12. Instituţiile culturale în contextul noului discurs istoriografic din RSS 
Moldovenească. În: O istorie multidimensională a carierelor universitare: instituţii, 
reţele sociale, biografii. Sergiu Musteaţă (coord.). Chişinău: Arc, 2017, Tipogr. 
,,Bons Offices”), pp. 92-103.  

13. Articole enciclopedice. În: Enciclopedia Moldovei. Vol. 1. A. Basarabia. 792 p. 
Academia de Ştiinţe a Moldovei. Col. şt. red : Gh. Duca, Editor: Manolache C. 
Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institut), 2017 (F. E.-P 
„Tipografia Centrală”).  

14. Mobilizarea istoricilor moldoveni în activitatea ideologică şi campaniile 
politico-propagandistice ale partidului comunist. În: Probleme ale ştiinţelor 
socioumanistice şi modernizării învăţământului. Materialele conferinţei ştiinţifice 
anuale a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria XIX. Volumul 
IV, 336 p. Chişinău, S. n, 2017, (Tipogr. UPS „Ion Creangă”), pp. 89-101.  

15. Actul Unirii Basarabiei cu România în sistemul cultural propagandistic din 
RSSM (anii 1960-1970). În: Centenar Sfatul Ţării: 1917-2017. Materialele 
conferinţei ştiinţifice internaţionale, Chişinău, 21 noiembrie 2017. Coord. Gh. 
Cliveti. Chişinău, Lexon Prim, pp. 687-697. 

16. Nicolae Ciubotaru: omul, pedagogul, savantul. În: Profesori ai Facultăţii de 
Istorie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău: Culegere de 
studii, coord. Valentina Ursu. Chişinău: S. n., 2017 (Tipogr. ,,Garomont 
Studio”. Vol. I, pp. 71-88. 

17. Ion Ţurcanu ‒ redutabil istoric, om politic, pedagog. În: Profesori ai Facultăţii 
de Istorie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Culegere 
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de studii, coord. Valentina Ursu. Chişinău: S. n., 2017 (Tipogr. ,,Garomont 
Studio”. Vol. I, pp. 272-313. 

18. Politica culturală din RSS Moldovenească în contextul relaţiilor sovieto-
române (studiu de caz: anii 60 ai sec. al XX-lea). În: Probleme ale ştiinţelor socio-
umane şi modernizării învăţământului. Chişinău. Centrul Editorial al UPS „Ion 
Creangă”, vol. II, 2011, pp. 303-310.  

19. The Union of Bessarabia with Romania in the Cultural Propaganda System of 
the Moldovan Soviet Socialist Republic (1960-1970). În: Transylvanian Review 
(Revue de Transylvanie). Romanian Academy. Center for Transilvanian Studies. 
Vol. XXVII, No. 2, Summer, 2018, pp. 53-67. 

20. Contestarea legalităţii Unirii Basarabiei cu România în sistemul de propagandă 
şi istoriografia din RSS Moldovenească. În: Congresul Naţional al Istoricilor 
Români. Iaşi, 29 august-1 septembrie 2018. Volum de rezumate. Editori: Ionuţ 
Nistor, Cristina Preutu, Mircea-Cristian Ghenghea. Editura Universităţii „A.I. 
Cuza”, Iaşi, 2018, pp. 33-34.  

21. Rolul factorului cultural în procesul de Unire a Basarabiei cu România. În: 
Patrimoniul cultural: cercetare şi valorificare. Culegere de studii. Ursu V., Lisnic 
An. (coord.). Ch.: „Garomont Studio”, 2018, pp. 282-302. 

 

 Lucrări metodico-didactice 
1. Programa analitică la cursul „Istoria contemporană a Românilor”. Chişinău: 

Centrul Editorial al UPS „Ion Creangă”, 2007. 
2. Programa analitică la cursul opţional „Relaţiile româno-sovietice în anii 1944-

1989”, Chişinău: Centrul Editorial al UPS „Ion Creangă”, 2007. 
3. Programa analitică la cursul opţional „Evoluţia culturii naţionale în RASSM: 

trăsături generale şi specifice (1924-1940)”. Chişinău: Centrul Editorial al UPS 
„Ion Creangă”, 2007. 

4. Istoria contemporană a românilor. Curs universitar. Partea I, vol. II. Basarabia 
şi RASSM (1918/1924-1940), Chişinău: Învăţătorul Modern (Tipografia 
„Cavaioli”), 2016, 360 p.  

5. Istoria contemporană a românilor. Curs universitar. Partea I (1918-1944), vol. 1 
(1918-1940), Chişinău: „Garomont Studio”, 2016, 368 p. 

6. Istoria contemporană a românilor. Curs universitar. Partea I, vol. III. România, 
Basarabia/RSSM şi Transnistria (1940-1944), Chişinău: Învăţătorul Modern 
(Tipogr. „Cavaioli”), 2017, 340 p.  

 
Participări cu rapoarte la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale 

1. Conferinţa ştiinţifică anuală a UPS „Ion Creangă” (14-15 martie 2007). 
Raport: „Unele aspecte ale politicii lui N.S. Hruşciov de liberalizare şi 
destalinizare a culturii: tendinţe contradictorii”. 
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2. Conferinţa ştiinţifică anuală a UPS „Ion Creangă” (24-25 februarie 2009). 
Raport: „Activitatea instituţiilor culturale din RSS Moldovenească: forme şi 
metode de legiferare a regimului bolşevic în primii ani postbelici”. 

3. Simpozionul internaţional „Destine individuale şi colective în comunism” 
(Făgăraş – Sâmbăta de Sus: 22-25 iulie 2010). Raport: „Instituţiile cultural-
educative în sistemul ideologico-propagandistic din RSS Moldovenească”. 

4. Conferinţa ştiinţifică internaţională UPS „Ion Creangă” la 70 de ani (Chişinău, 
27-28 octombrie 2010). Raport: „Strategia politicii culturale în Moldova 
Sovietică”. 

5. Simpozionul internaţional „Românii din afara graniţelor ţării. Istorie, cultură, 
spiritualitate” (Chişinău, 13-14 noiembrie 2010). Raport: „Impactul relaţiilor 
sovieto-române asupra politicii culturale din RSS Moldovenească”. 

6. Conferinţa de totalizare a muncii ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a corpului 
profesoral-didactic al UPS „Ion Creangă” pentru anul 2010. Raport: „Politica 
culturală din RSS Moldovenească în contextul relaţiilor sovieto-române 
(Studiu de caz: anii 60 ai sec. al XX-lea)”. 

7. Conferinţa de totalizare a muncii ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a corpului 
profesoral-didactic al UPS „Ion Creangă” pentru anul 2011. Raport: 
„Centenarul răpirii Basarabiei: Chişinău versus Bucureşti”. 

8. Conferinţa internaţională Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812 şi impactul 
lui asupra istoriei românilor. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către 
Imperiul Rus (Chişinău, 26-27 aprilie 2012). Raport: „Anul 1812 în contextul 
politicii culturale din RSS Moldovenească” (anii 60-70 ai secolului al XX-lea). 

9. Conferinţa ştiinţifică anuală a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă” 
„Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului”, 
Chişinău, martie 2015. Comunicare ,,Ştiinţa istorică în sistemul de propagandă 
a RSSM” 

10. Laudatio in honorem prof. univ. dr., membru titular al Academiei Române 
Ioan-Aurel Pop cu ocazia conferirii titlului onorific Doctor Honoris Causa al 
UPS „Ion Creangă” din Chişinău, 7 mai 2015. 

11. Conferinţa ştiinţifică internaţională „O istorie multidimensională a carierelor 
universitare: instituţii, reţele sociale, biografii”, Chişinău, UPS „Ion Creangă”, 
Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, 9-10 octombrie 2015. Comunicare 
„Instituţiile culturale în contextul noului discurs istoriografic din RSSM (1960-
1980)”. 

12. Conferinţa ştiinţifică anuală a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă” 
„Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului”, 
Chişinău, 24-25 martie 2016. Comunicare „Geneza conflictului româno sovietic 
şi impactul acestuia asupra rescrierii istoriei în România”. 

13. Conferinţa ştiinţifică „Valorificarea patrimoniului în sistemul învă-
ţământului preuniversitar”, UPS „Ion Creangă”, Facultatea de Istorie şi 
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Etnopedagogie, Laboratorul ştiinţific „Patrimoniul cultural naţional şi 
universal în sistemul educaţional”, Chişinău, 22-23 aprilie 2016. Comunicare 
„Probleme de predare/învăţare a culturii naţionale şi universale în manualele 
de istorie pentru cl. a XII-a”. 

14. Conferinţa ştiinţifică anuală a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă” 
(Martie 2017). Comunicare: „Mobilizarea istoricilor moldoveni în activitatea 
ideologică şi campaniile politico-propagandistice ale partidului comunist” 

15. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Centenar Sfatul Ţării”, Chişinău, 21 
noiembrie 2017. Comunicare „Actul Unirii Basarabiei cu România în sistemul 
cultural propagandistic din RSSM (anii 1960-1970). 

16. Conferinţa ştiinţifică „Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric”, 
UPS „Ion Creangă”, Facultatea de Istorie şi Pedagogie”, Laboratorul ştiinţific 
„Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul educaţional”, Chişinău, 
27-28 aprilie 2018. Comunicare „Premisele culturale ale Unirii Basarabiei cu 
România”. 

17. Conferinţa ştiinţifică anuală a profesorilor şi cercetătorilor UPS „Ion Creangă” 
,,Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului”, 
Chişinău, 22-23 martie 2018. Comunicare „Unirea Basarabiei cu România: 
etape, factori, premise”. 

18. Conferinţa ştiinţifică internaţională, Universitatea din Bucureşti, Institutul de 
Ştiinţe Politice, Bucureşti, 20 martie 2018. Comunicare „Contribuţia delegaţiei 
basarabene la recunoaşterea internaţională a Actului din 27 martie 1918”. 

19. Congresul Naţional al Istoricilor Români, Iaşi, 29 august - 1 septembrie 2018. 
Comunicare „Contestarea legalităţii Unirii Basarabiei cu România în sistemul 
de propagandă şi istoriografia din RSS Moldovenească” 

20. Conferinţa Internaţională „100 ani de la sfârşitul primului război mondial”, 
Ministerul Apărării al Republicii Moldova, Centrul de Cultură şi Istorie 
Militară, Hanns Seidel Stiftung Fundaţia Hanns Seidel în Republica Moldova. 
Chişinău, 20-23 noiembrie 2018, Comunicare „Contextul intern şi extern al 
intrării trupelor române în Basarabia”. 
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VARVARA BUZILĂ – PERSONALITATE DE PRIM RANG ÎN  
EVOLUŢIA ETNOLOGIEI DIN REPUBLICA MOLDOVA 

 
Natalia GRĂDINARU 

 
 

ABSTRACT 
Mrs. Varvara Buzila, PhD, associate professor, is one of the researchers who 

greatly influenced upon development of the society, science and Romanian culture 
in the Republic of Moldova. Being a strong intelligent personality with an 
enhanced power of observation, objectiveness, perspective vision, she realized a 
coherent strategy for ethnological research development, research and promotion of 
national cultural heritage, development of muzeology in the Republic of Moldova 
and formation of a young generation. She held courses in the fields of ethnology, 
anthropology and cultural heritage in many universities of Chisinau. Her didactic 
activity included not only knowledge transmission, but also students’ education in 
a spirit of scientific and didactic competition, individual and social responsibility, 
development of moral philosophy, shared by the mentors. 

Keywords: ethnology, didactic activity, intellectuality, symbolism, the 
intangible heritage. 

 
Personalitate de referinţă a etnologiei din Republica Moldova, model de 

rigoare academică şi profesionalism, autoare a unei opere sistematice, de o 
considerabilă dimensiune şi prospeţime, axată pe susţinerea şi promovarea 
valorilor culturale ale românilor de pe teritoriul Republicii Moldova, raportate 
continuu la istoriografia şi cultura europeană, Varvara Buzilă este o perso-
nalitate puternică, care posedă un impresionant bagaj de cunoştinţe şi este 
extrem de implicată în tot ceea ce face. Chibzuită şi limpede în gândire, tenace şi 
competentă în domeniile în care activează, cu verticalitate şi fermitate în 
poziţiile pe care le ia, înzestrată cu puterea cuvântului şi cu o sinceritate 
deosebită în dialogul cu oamenii. Este mereu energică şi hotărâtă să facă lucruri 
utile. Pasiunea pe care o transmite Varvara Buzilă, atunci când vorbeşte despre 
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cultura populară, mişcă suflete. Cu siguranţă că oamenii care au avut onoarea 
să o cunoască, nu mai rămân aceiaşi ca până la întâlnirea cu ea. Dumneaei a 
ştiut să aprindă în fiecare suflet o lumină călăuzitoare, fiind pe cât de grijulie, pe 
atât de sobră cu generaţia tânără atunci când este nevoie de ajutorul şi 
implicarea ei. 

 
Relaţia cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. 

Varvara Buzilă, doctor în filologie (1998), secretar ştiinţific şi director 
adjunct al MEINM, conferenţiar universitar (2004), deţinătoare a titlului onorific 
„Om Emerit” (2009) şi cavaler al Ordinului „Gloria Muncii” (2015), una din 
personalităţile notorii pe care le-a avut poporul nostru, a desfăşurat în cadrul 
Facultăţii de Istorie şi Geografie (initial, Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie) 
a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, o prodigioasă activitate 
pedagogică şi ştiinţifică, fapt pentru care am fost onoraţi să punem în valoare 
efortul depus de dumneaei în educarea şi formarea tinerii generaţii, dar şi 
contribuţia substanţială adusă la edificarea statului Republica Moldova.  

 
Scurtă biografie 

Varvara Buzilă s-a născut la 19 noiembrie 1955 în satul Trebujeni, raionul 
Orhei, în familia lui Nicolae şi a Irinei Buzilă. A învăţat în şcoala medie din sat 
şi, în clasele superioare, a lucrat în lunile de vară pe şantierele arheologice ale 
staţiunilor de la Orheiul Vechi. Locul natal, cel ce veacuri de-a rândul a păstrat 
acel tezaur de frumuseţi şi cultură, i-a determinat probabil viitorul, i-a cultivat 
dragostea şi puterea creatoare a spiritului său. Într-un interviu acordat, Varvara 
Buzila remarca în acest sens: „m-am născut şi am crescut în istorie… Când eram 
mică am văzut scene de vis pentru cineaştii noştri. Am văzut nunţi tradiţionale 
cu vornicei călare pe cai, cu oraţii rostite în faţă, cu colacul mirelui şi miresei, 
petrecerea soldaţilor scoşi la marginea satului, înmormântări tradiţionale. 
Această lume a tradiţionalului, pe care am trăit-o în copilărie, se ciocnea cap în 
cap cu lumea străinului, a alterităţii, a celuilalt, care venea să vadă şi să 
cunoască ceea ce era pentru noi parte a vieţii cotidiene” 1. 

În perioada 1975-1980 a studiat la Universitatea de Stat din Chişinău, 
absolvind Facultatea de Jurnalism, specialitatea: redactor literar. După 
finalizarea studiilor, a activat, pe parcursul a trei ani, în calitate de etnograf la 
Asociaţia Meşteşugurilor Artistice „Artizana”, timp în care a descoperit fapte de 
cultură inedite, care meritau recunoaşterea ştiinţifică. Alături de alţi etnografi a 
întreprins numeroase expediţii de teren în satele reprezentative ca tradiţie din 
raioanele Vulcăneşti, Cahul, Căuşeni, Soroca, Ungheni, Edineţ, Orhei, Anenii 
Noi şi Criuleni. Concomitent a fost antrenată în organizarea de expoziţii finale, 

                                                 
1
  https://mobiasbanca.md/150-de-moldoveni/Varvara-Buzila 

https://mobiasbanca.md/150-de-moldoveni/Varvara-Buzila
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de raport, în oraşele-reşedinţă ale raioanelor respective. Aceste expoziţii aveau 
ca scop salvgardarea şi promovarea creaţiei plastice ţărăneşti, dar şi identifi-
carea unor creatori dispuşi să-şi continue activitatea în cadrul Asociaţiei 
„Artizana”, pentru a da noi şanse de existenţă vechilor meşteşuguri artistice 
ţărăneşti. 

Începând cu anul 1983 îşi continuă activitatea de cercetare a culturii tradi-
ţionale în cadrul Secţiei de artă Populară a Muzeului de Studiere a Ţinutului 
Natal (astăzi MNEIN). Patrimoniul muzeal acumulat de această instituţie i-a 
oferit posibilitatea de a descoperi mărturii de civilizaţie şi cultură populară mult 
mai vechi decât cele aflate în teren, dispărute din viaţa cotidiană şi absente din 
literatura de specialitate, care au orientat-o pe Varvara Buzilă către noi căutări 
întru înţelegerea proceselor culturale şi valorificarea lor ştiinţifică, pentru a 
înlesni perceperea acestui tezaur de către generaţiile viitoare, generaţii care, 
altfel, ar fi fost lipsite de posibilitatea cunoaşterii acestuia.   

Responsabilitatea faţă de valorificarea, salvgardarea şi transmiterea valo-
rilor culturale au motivat-o pe Varvara Buzilă să accepte, în anul 1988, poziţia 
de lector universitar în cadrul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. Se 
dedică totalmente activităţii didactice, cultivându-le studenţilor cunoştinţe 
despre tradiţiile artistice populare, respectul faţă de moştenirea culturală şi 
aptitudini de descoperire şi salvare a valorilor artistice. 

Din luna ianuarie a anului 1991 şi până în martie 1999 activează, în calitate 
de cercetător ştiinţific, în cadrul Institutului de Etnografie şi Folclor al 
Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, având ca temă de cercetare „Pâinea 
de ritual”. După cum remarcă Silviu Tabac, într-un laudatio, aceştia au fost ani 
de afirmare a propriului discurs, bazat, <…> pe observaţii nemijlocite de teren, 
pentru relevarea esenţei fenomenelor cercetate, dar şi pe metode pliate eficient 
pe obiectul şi problematica de studiu, fructificate în acumulări şi reconsideraţii, 
transpuse în articole ştiinţifice apărute în diferite reviste ştiinţifice2. 

Din anul 1992, în paralel cu activitatea de cercetare din cadrul Institutului 
de Arheologie şi Etnografie, efectuează studii de doctorat la Universitatea 
„Babes Bolyai” din Cluj-Napoca (România), fiind înscrisă la specialitatea folclor. 
Studiile vor continua până la elaborarea lucrării „Pâinea: Aliment şi simbol”, în 
anul 1998. 

După susţinerea tezei de doctorat, dar şi pentru rezultatele ştiinţifice 
deosebite, Varvara Buzilă a fost avansată, în anul 1999, în funcţia de cercetător 
ştiinţific superior, cu tema de cercetare „Satul tradiţional”. 

Varvara Buzilă a lucrat cu perseverenţă la dezvoltarea ştiinţei etnologice şi 
antropologice în Republica Moldova, căştigându-şi imaginea de persoană cu 

                                                 
2
  Silviu Andrieș-Tabac. Frământând pâinea noastră cea de toate zilele ...Etnologul Varvara Buzilă 

la 60 de ani. În: Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, Vol. 23 

(36), p.147. 
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credibilitate ştiinţifică. Antrenată din 1989 în învăţământul universitar, obţine în 
2004 gradul de conferenţiar universitar în arte vizuale. Ţine numeroase cursuri la 
Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova, la 
Facultatea de Arte Plastice, Facultatea de Culturologie şi Management Artistic 
ale Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, la Facultatea de Ştiinţe 
Socioumanistice a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

La Facultatea de Istorie şi Geografie a Universităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă”, pe lângă predarea cursului de „Patrimoniul etnografic al 
Republcii Moldova”, dirijează tezele de master şi licenţă, este Preşedinte şi 
membră a comisiilor de susţinere a tezelor de licenţă şi examenelor de stat.  

 

 
 

V. Buzilă – Preşedintele Comisiei de Stat pentru susţinerea examenelor de licenţă la 
specialitatea „Etnologie”, UPS „Ion Creangă”, Chişinău, 2013. De la stânga la dreapta:          

J. Nastas, V. Ursu, V. Buzilă, V. Melinte, V. Samoilenco. Foto din arhiva facultăţii. 

 
Cursurile universitare predate sunt: Etnografia, Etnologia, Cultura tradi-

ţională, Patrimoniul cultural mobil, Patrimoniul cultural imobil, Patrimoniul 
cultural imaterial, Patrimoniu etnografic, Semiotica culturii, Antropologia 
formelor simbolice, Antropologia ritualului, Comunicare şi identitate culturală. 
În aceşti ani a condus elaborarea şi susţinerea a mai bine de 60 de teze de licenţă 
şi master. 
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V. Buzilă împreună cu colegii V. Ursu, S. MusteaŤń, I. ĹtefńniŤń la ceremonia de absolvire  
a programului de master „Patrimoniu istoric şi turism cultural”,  

UPS „Ion Creangă”, promoţia 2016. Foto din arhiva facultăţii. 

 
Din anul 2006, de când Republica Moldova a ratificat Convenţia UNESCO 

privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, Varvara Buzilă s-a 
implicat în activităţile complexe destinate ridicării prestigiului moşteniri cultu-
rale la nivel naţional şi internaţional. Devine preşedintele Comisiei Naţionale 
pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial al Republicii Moldova (Minis-

terul Culturii) şi coordonează acţiunile de elaborare 
a Registrului naţional al patrimoniului cultural ima-
terial al Republicii Moldova. În această postură şi-a 
asumat responsabilitatea de pregătire a dosarelor 
elementelor propuse de Republica Moldova în Lista 
reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al 
umanităţii, sub egida UNESCO. Astfel, ajung să fie 
luate la evidenţă de stat, în scopul protejării, 510 
elemente ale acestui patrimoniu. 

Varvara Buzilă contribuie, de asemenea, la 
elaborarea şi promovarea Strategiei naţionale de 
dezvoltare durabilă a turismului (2000-2003), a Legii 
Muzeelor (2002), a Legii Republicii Moldova privind 
protejarea patrimoniului cultural imaterial (2012), a 
proiectului de Lege privind protejarea patrimoniului 

cultural mobil (2012), a Politicilor publice în domeniul muzeelor şi a Strategiei dezvol-
tării culturii (2013-2020). 
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A fost responsabilă pentru elaborarea dosarului transfrontalier 
„Colindatul de ceată bărbătească”, înaintat de către Republica Moldova şi 
România, înscris în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural 
Imaterial al Umanităţii în anul 2013, precum şi de dosarele multinaţionale de 
candidat pentru aceeaşi listă UNESCO: „Sărbătoarea Sf. Gheorghe/Hederlez” 
(înaintat în martie 2013, împreună cu Croaţia, Macedonia, România, Serbia şi 
Turcia), „Practici culturale asociate zilei de 1 Martie” (înaintat împreună cu 
România, Bulgaria şi Macedonia) şi a celui transnaţional „Tehnici tradiţionale 
de realizare a scoarţei în România şi Republica Moldova”.  

 

 
 

Natalia Cucu, curator, Centrul Expoziţional „C. Brâncuşi”, Vera Sali, medic,  
Domnul Daniel Ioniţă, Ambasador al României la Chişinău, Varvara Buzilă, secretar 

ştiinţific al MNEIN, Olesea Enache, artist plastic, Victoria Gorencu, pictor şef al MNEIN, 
Ziua Naţională a Portului Popular, 25 iunie 2017, Muzeul Naţional de Etnografie  

şi Istorie Naturală. Arhiva foto a MNEIN. 
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La fel de vizibil şi consistent 
precum celelealte forme de activitate 
este şi efortul Varvarei Buzilă în 
ridicarea prestigiului şi importanţei 
Muzeului Naţional de Etnografie şi 
Istorie Naturală, unde activiează de mai 
bine de câteva decenii. A fost per-
sonalitatea, care a marcat istoria recentă 
a acestei instituţii. Pentru a schimba 
mentalitatea societăţii şi a forma 
atitudine respectuoasă faţă de patri-
moniul muzeal şi cel naţional, a iniţiat 

mai multe acţiuni de salvgardare a patrimoniului cultural tradiţional: Intră în 
istorie, dăruind muzeului un obiect! (2004-2008); programul Muzeul Satului – vatră a 
tuturor satelor (2008-2009); programul Salvează o colindă pentru eternitate! (2012-2013). 
Astfel, reuşeşte să stimuleze accesul publicului la activităţile muzeale şi să  cultive 
spiritul de donator în societate, reuşind să facă o prioritate din completarea 
patrimoniul naţional cu bunuri culturale dăruite de către cetăţeni.  

Activitatea ştiinţifică instituţională a Varvarei Buzilă se află permanent în 
vizorul atenţiei mass-media, dumneaei având cu regularitate participări la 
emisiunile TV, radio şi în presă. Mai mult ca atât, Varvara Buzilă oferă 
consultaţii ştiinţifice redactorilor emisiunii săptămânale „Tezaur” (Televiziunea 
publică „Moldova 1”), care promovează patrimoniul cultural imaterial şi 
purtătorii tezaurului uman viu (2013-2015), contribuie la sporirea prestigiului 
social al valorilor culturale şi la susţinerea activităţii meşterilor populari. 

 

 
 

Prezentarea Expoziţiei de port popular din colecţiile Muzeului Naţional de Etnografie şi 
Istorie Naturală, Ziua Naţională a Portului Popular, Palatul Republicii, 26 iunie 2016. 

Interviu pentru mass-media. Arhiva foto a MNEIN. 
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25 octombrie 2017. Colectivul ştiinţific al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie 
Naturala (MNEIN). In prim-plan: Mihai Ursu, cerc. şt.; Varvara Buzila, secretar ştiinţific; 
Petru Vicol, director general al MNEIN, ţinand in mana trofeul Ministerului Educaţiei, 

Culturii şi Cercetarii al Republicii Moldova. Arhiva foto a MNEIN. 

 

 
 

Donatorul Maria Lazar, Petru Vicol, director general al MNEIN; Varvara Buzila, secretar 
ştiinţific, 2017. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturala. Arhiva foto a MNEIN. 
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Varvara Buzilă este implicată în activitatea diverselor structuri ştiinţifice, 
statale sau obşteşti, care urmăresc dezvoltarea cercetării şi promovarea patri-
moniului naţional. Din 2008 este membru al Biroului şi al Adunării Secţiei de 
Ştiinţe Socioumaniste şi Arte ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Conduce de 
mai mulţi ani Societatea de Etnologie din Republica Moldova, o societate 
culturală, ştiinţifică, având în obiectiv activităţi de voluntariat, susţinând tinerii, 
cadrele didactice, meşterii populari, promotorii folclorului şi micii întreprin-
zători cu abilităţi în domeniul tradiţiilor populare. De asemenea, este membru 
în Consiliul Uniunii Meşterilor Populari din Moldova, asigurând coordonarea 
ştiinţifică a dezvoltării meşteşugurilor artistice populare din ţara noastră. Din 
2005 este membru al Societăţii de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică „Paul 
Gore”3.  

Coordonând de mai bine de un deceniu activitatea ştiinţifică a Muzeului, a 
impus un nou model de cercetare, bazat pe sursele primare reprezentative şi pe 
o metodologie modernă, dar şi axat pe o rigurozitate ştiinţifică sporită. Prin 
strădanii susţinute de colegi şi prin exemplul propriu, a reuşit să formeze în 
cadrul Muzeului un colectiv ştiinţific de referinţă în domeniul etnologiei şi al 
ştiinţelor naturii, care se afirmă prin numeroase activităţi: simpozioane, 
expoziţii, publicaţii, acţiuni de valorificare şi promovare a cunoştinţelor 
ştiinţifice în ţară şi peste hotarele ei. 

 

 
 

V. Buzilă la Ziua Iei, în Vrancea, 24 iunie 2019. Foto din arhiva V. Buzilă. 

 
A dedicat foarte mult timp creşterii generaţiei de etnologi, istorici, 

antropologi, dar şi a meşterilor populari, oamenilor din diferite structuri de stat 
şi publicului larg. 

                                                 
3
  Ibidem. 
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Unul din discipolii săi, dr. Andrei Prohin, secretar ştiinţific al MEINM, ca 
şi mulţi alţi discipoli, are doar cuvinte de mulţumire şi laudă la adresa Doamnei 
Varvara Buzilă. Acesta susţine că: „Unul dintre detaliile care mi s-au întipărit de 
la primele întâlniri cu domnia sa, era uşurinţa cu care te accepta. În vorbirea sa 
erau foarte frecvente expresiile „da”, „s-a făcut”. Uneori nici nu reuşeam să 
formulez până la sfârşit o întrebare sau o rugăminte, că Dna Varvara îşi exprima 
acordul. Ea caută să încurajeze orice iniţiativă creatoare, să te susţină pentru a-ţi 
putea realiza ideile. Iar ţelul final este să mobilizeze toate resursele posibile în 
numele cunoaşterii şi salvării patrimoniului nostru cultural, în special, a 
moştenirii tradiţionale. M-a uimit de multe ori capacitatea domniei sale de a 
coagula în aceeaşi echipă oameni de diverse profesii – începând de la şofer până 
la savant. Am întâlnit în biroul său studenţi şi profesori, meşteri populari, 
interpreţi, pictori, designeri, specialişti în domeniul turismului, literaţi, arhitecţi, 
istorici etc., nu mai vorbesc despre muzeografi şi etnografi. În fiecare dintre ei, 
Dna Varvara Buzilă ştie să găsească un filon care poate fi dezvoltat şi pus în 
legătură cu cultura tradiţională. E dovada unui orizont intelectual vast, a unei 
gândiri foarte flexibile care se adaptează diferitor cadre şi poate dialoga la un 
nivel elevat. Dacă ar fi să numesc una din trăsăturile definitorii ale personalităţii 
Dnei Varvara Buzilă, aceasta ar fi libertatea spiritului. O manifestă plenar în 
cercetările ştiinţifice şi în existenţa cotidiană. Nu acceptă noţiunile şi definiţiile 
rigide, periodizările, clasificările prea înguste. Întotdeauna ştie să le pună la 
îndoială, argumentând că, dincolo de ele, se află o realitate mult mai diversă şi 
complexă. Niciodată nu se opreşte la o singură idee, la o concluzie finală, dar te 
invită să-ţi continui reflecţia, să pui la îndoială cele aflate anterior”. 

 

 
 

Împreună cu discipolii la Festivalul Iei, ediţia a II-a, 8 iunie 2014.  
Arhiva foto a MNEIN. 
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Dorina Onică, o altă tânără cu potential ştiinţific, discipolă şi ea a doamnei 
dr. V. Buzilă, a remarcat: „Doamna doctor conferenţiar Varvara Buzilă este cu 
siguranţă omul, care, cu dedicaţie, exigenţă, determinare în cercetare, dragoste 
pentru tot ce înseamnă tezaur cultural, reuşeşte să transmită posterităţii 
demersuri ştiinţifice de o reală importanţă documentară. Etnolog, profesor, este o 
autoritate ştiinţifică, iar prin îndrumarea multor tineri specialişti, distinsa 
doamnă rămâne a fi şi un model de competenţă profesională. Preocupată de 
diverse aspecte teoretice şi practice a tot ce înseamnă studiul diverselor 
manifestări spirituale, creaţiei artistice şi folclor, protejarea şi promovarea 
patrimoniului muzeal, cercetătoarea oferă cu succes recuperări autentice a 
faptelor de cultură tradiţională. De asemenea, merită apreciere implicarea 
dumneaei în elaborarea cadrului legislativ privind protecţia patrimoniului şi 
promovarea pe plan internaţional a valorilor noastre culturale, devenind astfel un 
ambasador destoinic. Doamna Varvara merită toată aleasa noastră consideraţie 
şi preţuire pentru activitate, mulţumire pentru experienţa împărtăşită disci-
polilor, empatie şi gânduri bune oferite celor care o înconjoară”. 

Dr. şi heraldistul Silviu Tabac a remarcat, pe lângă înaltele calităţi 
profesionale pe care le deţine doamna Varvarei Buzilă, şi calitatea de a fi om de 
încredere şi „tovarăş prielnic de drum”, asemănând-o cu „Un copac adânc 
înfipt în pietrele baştinei sale, care nu se lasă afectat de intemperiile vremii şi ale 
vremurilor şi rezistă cu stoicism, etalându-şi semeţ verticalitatea, dragostea de 
viaţă şi ataşamentul faţă de valorile eterne ale neamului şi universului”. 

Directorul Institutului Patrimoniului Cultural, dr. hab. Victor Ghilaş, a 
ţinut să sublinieze în acest sens importanţa activităţii Varvarei Buzilă în 
demararea procesului de salvgardare a patrimoniului cultural al Republicii 
Moldova şi rostul demersurilor ei ştiinţifice: „Varvara Buzilă serveşte timp de 
peste trei decenii cercetarea şi promovarea tezaurului de spiritualitate rurală 
din stânga Prutului. Mesajele ei, care se regăsesc în studii monografice, ghiduri 
practice, articole ş.a., îşi propun să reliefeze identitatea comunităţilor de la noi, 
fie că e vorba de evaluarea dimensiunii culturale şi simbolice a pâinii, la care 
aduce o viziune modernă, fie că e vorba de valoarea spirituală a costumului 
tradiţional cu relevarea bogăţiei variantelor locale ale acestuia, sau fie că e vorba 
de arta originală şi autentică a covorului basarabean, care a păstrat în sine şi a 
transmis peste ani motive străvechi cu mesaje originale. Prin munca sa de 
cercetare a documentelor de teren, a materialelor de arhivă şi valorificarea 
editorială a datelor, informaţiilor colectate, cunoaşterea etnologică de la noi s-a 
îmbogăţit substantial. În toţi aceşti ani, a contribuit la valorizarea patrimoniului 
muzeal, la popularizarea bunurilor culturale, prin activităţi expoziţionale, 
organizarea de conferinţe, simpozioane ştiinţifice, târguri de meşteri populari. 
Trebuie menţionată, în mod special, strădania Varvarei Buzilă la elaborarea 
dosarelor celor trei elemente ale patrimoniului national intangibil – ,,Colindatul 
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în ceată bărbătească” (2013), ,,Tehnici tra-
diţionale de realizare a scoarţei” (2016), 
„Practicile culturale asociate zilei de 1 Martie” 
(2017) – finalizată cu includerea acestora în 
Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural 
Intangibil al Umanităţii (UNESCO)”. 

Activitatea sa a fost apreciată cu mai 
multe distincţii: Premiul TVR Moldova (2015), 
Diploma de Onoare a Guvernului Republicii 
Moldova, Premiul ICOM Moldova (2019) etc. 
Deţine titlurile onorifice „Om Emerit” (2009) şi 
Cavaler al Ordinului „Gloria Muncii” (2015).  

 
Activitatea de cercetare 

Varvara Buzilă a întreprins o vastă acti-
vitate ştiinţifică, prin întrega opera aducând o 
evidentă contribuţie la reconsiderarea ştiin-
ţifică a unor domenii de referinţă ale culturii 
şi societăţii tradiţionale româneşti. A publicat 
mai multe lucrări emblematice (Pâinea: aliment şi simbol (Chişinău, 1999; ediţia a 
II-a, Bucureşti, 2019); Costumul popular din Republica Moldova. Ghid practic 
(Chişinău, 2011); Covoare basarabene. Din patrimoniul Muzeului Naţional de 
Etnografie şi Istorie Naturală (Bucureşti, 2013); Obiceiul de Crăciun „Colindatul de 
ceată bărbătească” (Chişinău, 2017); Arta tradiţională din Republica Moldova 
(Chişinău, 2018) şi numeroase articole în diverse reviste prestigioase de peste 
hotare şi din ţară. A mai publicat numeroase studii şi articole de popularizare a 
culturii tradiţionale şi a patrimoniului naţional al Republicii Moldova. 
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Lucrările publicate de către Varvara Buzilă se deosebesc printr-un con-
ţinut inedit, fiindu-le specific analitismul profund şi redarea multiaspectuală a 
realităţilor cercetate. Contribuţia sa în dezvoltarea ştiinţei etnologice/etnogra-
fice din Moldova a fost remarcată de către mai multe personalităţi cu activitate 
remarcabilă în acest domeniu, din ţară, dar şi de peste hotarele ei, cum ar fi: Ion H. 
Ciubotaru, Ion Cuceu, Vlad Corn, Eva Giosanu, ZamfIra Mihail, Gheorghe Postică, 
Silviu Tabac, Silvia Grossu, Andrei Prohin, Dorina Onica ş.a. 

Printre domeniile de interes ştiinţific ale domniei sale se află: obiectele-
simboluri cu capacitate de reprezentare în contextul modelului mito-poetic al 
lumii; costumului popular ca emblemă identitară şi a reprezentărilor despre omul 
care poartă costumul; mărţişorului ca simbol cu mare capacitate semiotică; 
semnificaţiile structurilor decorative ale covoarelor basarabene şi ale cămăşii cu 
altiţă; rolul instituţiilor tradiţionale în perpetuarea memoriei sociale; habitatul 
marcat simbolic; obiceiurile, ca sisteme de reglementare a comportamentelor 
colective etc. 

 

 
 

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice „Dimensiunile identitare şi ecologice ale 
patrimoniului etnografic şi natural”, 26-27 oct. 2016, Muzeul Naţional de Etnografie 

 şi Istorie Naturală. Arhiva foto a MNEIN. 

Un domeniu important din aria de interes a savantei Varvara Buzilă, dar 
şi primul asupra căruia a insistat să îi descifreze sensurile, l-a constituit pâinea 
de ritual. Lucrarea a luat în consideraţie valenţele simbolice ale pâinii, 
analizându-le în cadrul lor de referinţă – cel al practicilor rituale. Cercetătoarea 
a demonstrat că pâinea de ritual este un simbol total care formează o paradigmă 
a culturii tradiţionale şi a identificat peste 200 de forme rituale ale pâini, ceea ce 
reprezintă un eveniment în plan european. Materialul, dens informaţional, 
cucereşte prin profunzimea interpretării, prin pertinenţa analizei şi prin struc-
turarea perfectă. Asupra conţinutului lucrării au fost publicate patru recenzii. 
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Autoarea susţine în monografie ideea că prin „pâine” are loc o reintegrare 
a sacrului în viaţa omului, or grâul a fost 
considerat încă de la început ca o plantă sfântă, 
fapt care a determinat asimilarea pâinii cu 
zeitatea. În cultura tradiţională românească, 
„viaţa” grâului este o reflectare a vieţii omului, 
cu momentele sale de „trecere” de la o etapă la 
alta şi în deplină corelaţie cu festivalurile care 
marchează trecerea timpului. 

Varvara Buzilă mai stabileşte un raport 
simbolic între riturile de trecere, care marchea-
ză naşterea, conducerea şi înmormântarea 
omului şi momentele corespunzătoare ale cic-
lului uman vizavi de „categoriile” de pâine 
folosită, care este prezentă sub forma de cereale, 
făină sau produs finit. Autoarea conchide că 

alegerea pâinii ca obiect principal în desfăşurarea riturilor este rezultatul unui 
proces de lungă durată, de discernere a valorilor sale şi de instrumentalizare 
simbolică, prin sincronizarea căruia se menţine continuitatea unei culturi. Toate 
calităţile pâinii au fost evidenţiate printr-o perspectivă simbolică.  

De asemnea, şi potenţialul mitico-simbolic al pâinii rituale a fost eviden-
ţiat în profunzime de autoare. Ea analizează corelaţia dintre numele pâinii şi 
numele ceremoniei pentru care este destinată (Crăciunelul), observând în 
elementul lingvistic un rol ordonator: numele exact al fiecărei pâini, dar şi cel al 
fiecărui element decorativ are un rol important spre menţinerea viabilităţii 
simbolurilor, în actualizarea anumitor semnificaţii ale formei. Foarte interesantă 
este analiza pe care Varvara Buzilă o face vizavi de pâinea sub formă de pasăre, 
pe care o denumeşte pupăza, una dintre cele mai răspândite forme în contextul 
formelor simbolice. 

În ciuda faptului că rolul simbolic al pâinii în cadrul ceremoniilor nupţiale 
şi de înmormântare a fost analizat pe scară largă de către etnologi, autoarea 
găseşte noi semnificaţii. De ex: cunoştinţele despre simbolismul pupezei de până 
atunci (simbol al fertilităţii), se îmbogăţesc în rezultatul editării lucrării cu încă o 
semnificaţie – cea ortodoxă. Conform acesteia, pasărea simbolizează suflul sacru, 
ceea ce ne permite să percepem şi funcţia protectoare a acestuia, în special, 
protecţia omului de către Duhul Sfânt. Autoarea conchide astfel că fiecare sistem 
de modelare, inclusiv cel al pâinii, este secundar sistemului lingvistic şi, prin 
urmare, poate fi decodat mai întâi prin intermediarul său.  

Chiar dacă lucrarea se bazează pe numeroasele informaţii culese în zonele 
etnografice româneşti, incluse astăzi în Republica Moldova şi Ucraina, compa-
raţia pe care autoarea o întreprinde constant cu informaţiile prezentate în alte 
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studii, sau cu datele din arhivele Institutului de Etnologie Cluj-Napoca, ne 
permite să afirmăm că toate concluziile autoarei vizează realităţile româneşti în 
ansamblu4. 

Meritul incontestabil al autoarei constă în elaborarea într-un mod riguros, 
ştiinţific a lucrării şi în curajul de a dovedi că aria culturii populare româneşti se 
extinde până la Nistru şi în toate zonele locuite de români. 

Lucrarea Costumul popular din Republica Moldova. Ghid practic, editată la 
Chişinău în 2011, după părerea mai multor oameni de ştiinţă, constituie textul 
de referinţă pe care nici un etnograf nu poate să-l ignore. Este şi va rămâne 
textul după care interpretarea veşmântului intră într-o nouă etapă. Este, în 
primul rând, cel mai bun exemplu de analiză pertinentă şi de interpretare 
magistrală a materialului etnografic, a condiţionărilor sociale şi istorice a 
îmbrăcămintei şi mecanismelor alteralităţii culturale, a cauzelor dezintegrării 
profilului cultural şi a factorilor determinanţi în aceste fenomene5. 

În capitolul Repere ale afirmării costumului 
tradiţional întâlnim o definire a portului popular, 
cu explicitarea funcţiilor sale. Sunt analizate 
mecanismele sociale care determină mutaţii în 
domeniul vestimentar, se face şi distincţia între 
costumul authentic şi costumul scenic, considerat 
drept imitaţie nefericită şi cu efecte dăunătoare 
consistente în evoluţia naturală a portului popu-
lar al zonei, întrucât se falsifică imaginea mode-
lului autentic. 

Portul ţărănesc este analizat pe tot cuprinsul 
lucrării, sub toate aspectele: componenţă, funcţie, 
simbolistică etc. Sunt analizate şi descrise separat: 
costumul bărbătesc şi cel femeiesc, iar în capitole 
aparte sunt tratate tema gătelii capului şi a încăl-
ţămintei. De asemnea, pentru prima data în isto-

riografie, Varvara Buzilă ţine să evidenţieze şi latura terapeutică a costumului 
popular. Bogatul material imagistic, format din fotografii şi schiţe, întregeşte 
conţinutul lucrării, iar glosarul este binevenit în condiţiile în care majoritatea 
termenilor din acest domeniu sunt deja clasificaţi în categoria arhaismelor, nefiind 
reprezentate în lexicul actual decât sporadic şi de către foarte puţini vorbitori. 

                                                 
4
  Ibidem. 

5
  Eva Giosanu. Varvara Buzilă. Costumul popular din Republica Moldova. Ghid practic. Chişinău: 

Reclama, 2011, 160 p. În: Anuarul muzeului etnografic al Moldovei. Vol. XII, pp. 489-491. 
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O altă lucrare elaborată de dr. Varvara 
Buzilă, ce a constituit un eveniment editorial, 
reflectă un autentic act de cultură de însemnă-
tate naţională şi chiar regională. Monografia 
„Covoare basarabene din patrimoniul Muzeului 
Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală – 
Republica Moldova, editată la Bucureşti în anul 
2013, oferă specialiştilor, dar şi publicului larg o 
remarcabilă carte de artă populară, menită să 
contribuie la mai buna cunoaştere a unei 
direcţii funda-mentale, în care s-a manifestat 
spiritualitatea tradiţională din stânga Prutului 
şi o veritabilă marcă de identitate.  

„Cartea celor o sută de covoare basara-
bene”6, cum o numeşte Ion H. Ciubotaru, se 
deschide cu o succintă introducere, semnată de 
Petre Guran, în care dumnealui ţine să aducă un emoţionant omagiu persoa-
nelor, care „în zile de trudă şi nopţi de nesomn – s-au ivit aceste adevărate 
opere de artă ce le fac semenilor viaţa mai frumoasă”7. Urmează apoi patru 
capitole, ce relevă aportul ştiinţific al autoarei. Autoarea prezintă în lucrare 
particularităţile artistice şi simbolice ale ţesăturilor tradiţionale, metodologia lor 
de confecţionare, diversitatea lor compoziţională şi decorativă, unitatea stilistică 
şi compoziţională a ţesăturilor, dar şi geneza motivelor compoziţionale 
româneşti. Varvara Buzilă susţine demersul conform căruia la constituirea 
acestei arte remarcabile, au contribuit următorii factori: tradiţia locală a 
ţesăturilor ornamentale, covoarele mari, „lucrate la curţile boiereşti şi la mănăstiri 
de către ţesători specializaţi” şi influenţa covoarelor orientale. Lucrate mai întâi în 
războiul orizontal, numit frecvent stative, apoi în cel vertical, ţesăturile şi 
alesăturile tradiţionale se realizau într-o bogată gamă de tehnici: alegerea firelor 
cu mâna, mutări, sărituri, chişcături, tăieturi, găuri, alesături în bobi, ridicări cu 
speteaza. 

                                                 
6
  Ion H. Ciubotaru. Varvara Buzilă. Covoare Basarabene din Patrimoniul Muzeului Naţional de 

Etnografie și Istorie Naturală – Republica Moldova, Bucureşti: Editura Institutului Cultural 

Român, 2013, 252 p. În: Anuarul muzeului etnografic al Moldovei. Vol. XIII, p. 358. 
7
  Varvara Buzilă. Covoare Basarabene din patrimoniul Muzeului Naţional de Etnografie și Istorie 

Naturală – Republica Moldova, Bucureşti: Editura Institutului Cultural Român, 2013, p. 3. 
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Lansarea Albumului „Covoare basarabene din Patrimoniul Muzeului Naţional de 
Etnografie şi Istorie Naturală”, Bucureşti, ICR, 2013. De la stânga la dreapta: Valeriu Matei, 

director general al Institutului Cultural Român  „Mihai Eminescu”, Varvara Buzilă, dr., 
Monica Babuc, Ministru al Culturii, Andrei Porubin, artist, Arhiva foto a MNEIN. 

 
Chiar dacă toate piesele din album sunt numite covoare, termen folosit 

destul de târziu în regiunile rurale, autoarea adăugă acestui nume de împrumut 
denumirile populare ale ţesăturilor respective, definindu-le cât se poate de 
exact. Astfel, cea mai mare frecvenţă o înregistrează scoarţele, apoi lăicerele cu 
alesături, păretarele, urmate de cordare, ungherare, lădare, apoi de aşa-numitele 
războaie, de cergi ş.a.  

 

 
 

Varvara Buzilă susţine, printr-o argumentare serioasă, că cele mai 
valoroase piese ţesute, sub toate aspectele, sunt scoarţele. Ornamentica acestor 
ţesături dezvăluie un bogat repertoriu de motive şi simboluri arhaice (fitomorfe, 
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cosmomorfe, zoomorfe, antropomorfe), pe care geome-
trizarea le-a adus la un înalt grad de abstractizare. 
Autoarea le analizează cu atenţie, urmărind să evi-
denţieze specificul basarabean, fără a pierde însă 
din vedere factorii ce definesc unitatea stilistică şi 
compoziţională a artei ţesăturilor româneşti8. 

Un alt album etnografic „Arta tradiţională din 
Republica Moldova”9, ieşit de sub mâna străduitoare 
a Varvarei Buzilă, poate fi „socotit şi un excelent 
album de artă populară, „lucrarea n-ar depăşi o 
asemenea încadrare” 10, consideră Ion H. Ciubotaru. 
Aceasta constituie un preţios instrument de cu-
noaştere a artei tradiţionale din Republica Moldova 
şi apare ca un semn de profund respect adus făuritorilor ei. 

În lucrare, Varvara Buzilă şi-a ordonat materialul în zece secţiuni: meşterii 
populari, arhitectura ţărănească (lemn şi piatră), interiorul casei tradiţionale, 
meşteşugul olăritului, împletiturile din fibre vegetale, ţesăturile de interior, 
costumul popular de sărbătoare, mărţişoarele, ouăle pascale, măştile şi mascaţii. 
Toate aceste mărturii de civilizaţie rurală, sunt rânduite după rosturile lor, în 
temeiul cel mai firesc, pornind de la hotarul satului – străjuit adesea de însemne 
creştine ocrotitoare – şi până la vatra focului, epicentrul spaţiului domestic, pe care 
îl numim cosmicizat sau consacrat11.  

În primul capitol, Meşterii populari şi axa valorică a timpului, autoarea pune 
în evidenţă rolul şi poziţia meşterilor ca purtători de patrimoniu, prin a căror 
muncă se face legătura dintre trecut şi viitor, prin generaţii de ucenici, simbioza 
dintre frumosul naturii şi al creaţiei umane, prin piesele de artă meşteşugite. 
Autoarea remarcă faptul că realizările meşteşugăreşti sunt însemne ale 
etnicităţii, identităţii, ce ne duc spre filoanele genezei estetice a lumii pe care am 
moştenit-o, o trăim şi o creăm12. 

În Capitolul doi, Arhitectura populară de lemn şi piatră, pune în evidenţă 
tehnicile de execuţie, regulile estetice ale civilizaţiei lemnului şi încadrarea sa 
organică în spaţiul locuit. Autoarea reiterează cursiv tehnici vechi de prelucrare 
a lemnului, manifestate prin soluţiile şi elementele arhitecturale estetice ale 
locuinţei de la centrul şi sudul ţării, uşile de altar ale vechilor biserici, porţile 
monumentale din satele de Codru, diverse piese cu funcţie practică şi rituală. 

                                                 
8
  Ion H. Ciubotaru. În: Anuarul muzeului etnografic al Moldovei. Vol. XIII, pp.358-361. 

9
  Varvara Buzilă. Arta tradiţională din Republica Moldova. Chişinău: Cartier, 2018, 272 p. 

10
  Ion H. Ciubotaru. În: Anuarul muzeului etnografic al Moldovei. Vol XIX, pp. 444-452. 

11
  Ibidem. 

12
  Dorina Onică. Varvara Buzilă. Arta tradițională din Republica Moldova. Chișinău: Cartier, 2018. 

270 p. În: Buletin Științific. Revista de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. Vol. 29 (42), 

pp. 272-276. 
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Civilizaţia pietrei este exprimată prin locuinţa de tip Orheiul Vechi, 
complexele monahale de mare vechime, diversitatea de stâlpi şi porţi. Textul 
precizează principalele centre de prelucrare a lemnului şi a pietrei, meşterii 
locali şi produsele prin care se remarcă, continuând să aibă ca sursă de inspi-
raţie cultura şi simbolistica tradiţională. 

În celelalte capitole, autoarea prezintă, rând pe rând, în cercuri concen-
trice, spaţiul de existenţă a ţăranului nostru, având o deosebită grijă să nu-i 
scape nimic din vizor. Sunt descrise, pe rând, instrumentarul casnic (împletit, 
cioplit, ţesut etc.), apoi cel decorativ, sau utilizat la anumite ocazii. 

În concluzie, apreciem înalt calitatea lucrăriilor doamnei dr., conferenţiar 
universitar, Varvara Buzilă pentru consecvenţa şi corectitudinea metodologică cu 
care sunt redate ipotezele şi materialul teoretic al acestora. Cu siguranţă, aceste 
lucrări vor constitui fondul de aur al literaturii de specialitate, prezentându-se ca 
importante surse metodologice şi didactice pentru lucrătorii din muzeele locale, 
tinerii specialişti, persoanele care activează în domeniul cercetării, protejării şi 
promovării patrimoniului etnografic, în particular, şi a celui cultural, în ansamblu. 
Sunt lucrări care vor servi ca suport pentru promovarea turismului cultural şi vor fi 
cărţile de vizită, povestitoare despre moştenirea noastră culturală, dibăcia 
meşterilor populari din Republica Moldova, altfel spus, un motiv de mândrie şi 
asumare a identităţii noastre culturale. 

În încheiere pot să menţionez cu deplină încredere că dr. Varvara Buzilă  
s-a dăruit în totalmente unei cauze nobile, salvarea identităţii noastre culturale, 
trezirea conştiinţei de neam şi asumarea valorilor noastre moral-spirituale. 
Pentru vastele cunoştinţe şi incomensurabila sa operă ştiinţifică, dumneai poate 
fi lesne trecută în rândul tezaurelor umane vii. 

 

 
 

Varvara Buzilă la Conferinţa ştiinţifică „Costumul popular – marcă a identităţii naţionale”,  
Ziua Universală a Iei la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, 24 iunie 2013. 

Arhiva foto a MNEIN. 
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Pentru mine, personal, întâlnirea cu domnia sa a fost providenţială, 
fiindu-mi tutorele îndrumător atât în cadrul tezei mele de doctorat, cât şi în 
viaţa de zi cu zi. O admir pentru perseverenţa susţinerii opiniilor profesionale, 
pentru modul impecabil de a-şi argumenta discursul, pentru naturaleţea cu care 
a vorbit mereu despre moştenirea culturală, pentru rigoarea ştiinţifică de care 
dă mereu dovadă. Ţin să-i mulţumesc pentru toate momentele de sinceritate şi 
sfaturile pe care mi le-a dat. Alături de dumneaei am prins de fiecare data aripi! 
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ABSTRACT 
Sergiu Cataraga is a historian from the Republic of Moldova, Professor and 

researcher of the History and Geography Faculty, of the „Ion Creanga” State Ped-
agogical University of Moldova. He holds his Ph.D. at the „Ion Creanga” State 
Pedagogical University. He is the author of dozens of scientific publications, edi-
tor of books. His major academic interests are Modern and contemporary history. 
He is a constructivist teacher and involves in-depth understanding of historical 
processes, creative thinking, communication skills, patience and a sense of humor. 
Equally important is the fact that Mr. Sergiu Cataraga discovers the personality 
and interests of each student. He manages to look at things from the perspective of 
his students and truly becomes a mentor / friend to them on their way to success. 
He analyzes things well and tries to find the cause-and-effect link between events, 
facts and other things. 

Keywords: history, didactic activity, modern teacher, museum, scientific 
research. 
 

Profesorul cu adevărat înţelept nu te invita să intri în casa înţelepciunii sale, ci, 
 mai curând, te călăuzeşte către pragul minţii tale. 
                                                       (Kahlil Gibran) 

 
Întâlneşti în viaţă oameni de care te legi dincolo de cuvinte. Un astfel de 

om este domnul Sergiu Cataraga, profesor de istorie prin vocaţie al Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. 

Îmi amintesc că citisem o carte în care se spunea despre George Călinescu 
că era un profesor atât de fascinant încât mergeau la cursurile lui mulţi studenţi 
de la alte secţii. Cunoscându-l la facultate pe domnul Cataraga, am întâlnit acel 
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profesor despre care am citit în cărţi: unul care îşi pune sufletul pe tavă cu 
fiecare lecţie de istorie şi procesul de învăţare capătă o cu totul altă dimensiune. 

Sergiu Cataraga s-a născut la 3 iunie 1967, în oraşul Ungheni, în familia lui 
Andrei şi Ana Cataraga, o familie de buni gospodari de prin părţile locului, de 
unde a moştenit tradiţiile, valorile faţă de familie, pe care o cultivă azi cu multă 
dragoste în copiii săi.  

 

 
 

Familia dlui Sergiu Cataraga. 

 
Studiile medii le capătă în cadrul şcolii medii nr. 1 (actualmente Liceul 

„Mihai Eminescu”) din localitatea de baştină, unde a îndrăgit istoria ca obiect de 
predare, dar şi de cercetare. Înzestrat cu capacităţi şi aptitudini remarcabile, a 
hotărât să îmbrăţişeze profesia de pedagog, urmând studiile la Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” şi obţinând diploma cu calificarea profesor 
de istorie şi ştiinţe sociale, metodist în domeniul muncii educative, iar în anul 
2014 finisează studiile de masterat la aceeaşi universitate, cu titlul de master în 
„Ştiinţe ale educaţiei”, specializarea „Didactica disciplinelor istorice”. 

În anul 1994 este angajat în calitate de psiholog la Brigada de Poliţie cu 
Destinaţie Specială a MAI al Republicii Moldova. Iar din anul 1995 începe a 
lucra ca profesor, mai întâi la Şcoala de Poliţie, apoi în cadrul Academiei de 
Poliţie „Ştefan cel Mare”.  

În anul 1998 este promovat prin concurs în funcţia de lector la Catedra 
istorie universală, Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie a UPS „Ion Creangă”. 
Participă la elaborarea programelor analitice, a materialelor didactice la disciplinele 
cuprinse în pregătirea studenţilor. Dumnealui îi aparţin meritele pentru 
prezentarea cursurilor „Istoria contemporană a ţărilor Europei Occidentale şi 
Americii”, „Istoria contemporană a ţărilor Europei de Est.” 
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Din primii ani de activitate didactică s-a manifestat ca un profesor energic, 
exigent, responsabil, perseverent. Acest lucru îl confirmă şi studenţii dumnealui. 

 

Tatiana Popaşenco:  
„Domnul Cataraga apreciază adevărul şi corectitudinea, dar nu popu-

laritatea sa. Încercând să schimbe lumea, un astfel de profesor idealist se 
transforma zilnic, transformându-i şi pe alţii. Este un profesor de tip construc-
tivist şi implică înţelegere în profunzime a proceselor istorice, gândire creativă, 
abilităţi de comunicare, răbdare şi simţul umorului. La fel de important este 
faptul că domnul Sergiu Cataraga descoperă personalitatea şi interesele fiecărui 
student. Reuşeşte să privească lucrurile din perspectiva studenţilor săi şi devine 
cu adevărat un mentor/amic pentru aceştia în drumul lor către succes. Domnul 
Sergiu Cataraga duce mereu discuţii civilizate, nu se lasă ghidat de „gloată”. 
Analizează bine lucrurile şi încearcă să găsească legătura cauză-efect între 
evenimente şi fapte”. 

 

Angheluş-Bucă Marta: 
„Este un profesor care are simţul umorului şi cunoaşte cum să aplice acest 

talent pentru a aduce informaţii utile studenţilor. Fiind carismatic şi având o 
română frumoasă, poate să se facă ascultat, iar dacă i se aduc argumente bune 
pe un anumit subiect, cred că poate să îşi schimbe anumite idei. Este genul de 
profesor care se conduce după afirmaţia Omul cât trăieşte, învaţă”. 

 

Nicolae Mămăligă:  
„Domnul Cataraga, fiindu-mi profesor, a dat dovadă de multe capacităţi 

în materie de predare şi organizare a studenţilor. Modul de predare şi volumul 
de materie pe care trebuia să-l însuşim ne-a făcut să simţim necesitatea de mai 
multe ore cu dumnealui. Este cursul în care ne regăsim străbunii, bunicii şi 
părinţii noştri, chiar şi noi. Fiind toţi martori ai acestei perioade, interesul faţă 
de cursul dumnealui este mult mai mare”.  

 

Alina Zubic:  
„Ce pot sa spun despre domnul Cataraga? Cert este faptul că anii de 

studenţie au fost mai veseli cu dumnealui, simţul umorului fiindu-i foarte bine 
definit. Un profesor iscusit şi cu o manieră deosebită de a relata faptele istorice. 
Orele dumnealui erau captivante şi tare vesele. Un lector bun, după opinia mea. 
Dar cea mai frumoasă calitate a dumnealui este cea de OM”. 

 

Alexandru Topolenco:  
„Profesorul Sergiu Cataraga este un domn cu o acurateţe a gândurilor 

asemenea unui vultur. Plin de viaţă, mereu cu dispoziţie, o legendă vie. Orele 
erau mereu aşteptate de studenţi pentru a se simţi liberi şi cu posibilitatea de a 
se exprima prin dezbateri”. 
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Silvia Eftodi:  
„Un profesor şi un om de nota 10. Mereu săritor la nevoie şi înţelegător, a 

ştiut să ne între în situaţie. Cu un spectru larg de gândire... Întotdeauna a fost 
alături de mine cu un cuvânt bun atunci când am avut nevoie. O persoană 
serioasă, totodată şi cu simţul umorului bine dezvoltat”.  

 

Andrei Hanganu:  
„Un profesor bun, care cunoaşte o mulţime de subiecte. Un bun mentor 

care mereu îi sfătuieşte pe studenţii săi, îi ajută, îi motivează. Pentru studenţi 
este un prieten adevărat. Pentru mine este un profesor de nota 10!”. 

 

Pentru a îmbina aspectele teoretice cu cele practice şi a avea ore publice cât 
mai eficiente, critice, dumnealui împreună cu studenţii participă anual la mai multe 
festivaluri ale obiceiurilor şi tradiţiilor, conferinţe, simpozioane, întruniri, mese 
rotunde, dezbateri în probleme de istorie, desfăşurate în ţara noastră şi peste 
hotare.  

În anul 2007 a organizat un grup de studenţi ai universităţii pentru o 
întâlnire remarcabilă cu regele României, Mihai I, ocazie unică pentru discipolii 
săi, care au avut posibilitatea să înveţe istoria de la unul din principalii şefi de 
stat din perioada Războiului Doi Mondial. 

Pe parcursul activităţii a organizat şi a participat împreună cu studenţii 
universităţii la numeroase tabere de vară internaţionale pentru îngrijirea 
monumentelor, cimitirelor militare şi foste lagăre de concentrare din Germania, 
Polonia, Italia, promovând pacifismul şi respectul reciproc între diferite naţiuni. 

Domnul Cataraga participă în fiecare an la Festivalul Gastronomic al 
Românilor din Ungaria, unde studenţii îşi prezintă ţara, cultura, se socializează 
cu ceilalţi, descoperă. Organizează excursii ghidate la unele din cele mai fru-
moase centre istorice din Europa: Budapesta, Viena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Festivalul Gastronomic al Românilor din Giula, Ungaria. Locul 1, anul 2012. 
Foto din arhiva S. Cataraga. 
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Conferinţa „Cneazul Potiomkin-Tavriceskii şi Moldova”, anul 2016.  

Foto din arhiva Facultăţii. 

 
Pe lângă activitatea didactică, Sergiu Cataraga este şi savant. În anul 2001 

se angajează ca cercetător ştiinţific superior la Centrul de Cultură şi Istorie al 
Armatei Naţionale a Republicii Moldova, conduce elaborarea a numeroase teze 
de licenţă, dirijează practica de specialitate, participă mereu la mese rotunde, 
traininguri, dezbateri, conferinţe ştiinţifice, cu comunicările: 

- Intrarea României în război împotriva URSS. Mit şi realitate; 
- Actele legislative sovietice şi numărul prizonierilor în cadrul bătăliei de 

la Stalingrad; 
- Luptele din anii 1944 şi 1992. Asemănări şi deosebiri; 
- Monumente şi cimitirele militare româneşti de pe teritoriul Republicii 

Moldova; 
- Prizonierii germane în urma ofensivei Iaşi-Chişinău; 
- Contextul geopolitic regional la momentul creării Armatei Naţionale a 

Republicii Moldova; 
- Luptele din aprilie-iunie 1944 din cadrul „Bătăliei pentru Moldova”; 
- Componenta identitară şi socială a tineretului studios din RSSM în 

perioada anilor ‘50 –’70 ai sec. XX, în baza datelor de arhivă. 
Sergiu Cataraga este autor de publicaţii, articole în culegeri de studii 

editate în ţară şi peste hotare: 
- Crearea capului de pod Butor (Şerpeni). În: „Probleme ale ştiinţelor sociouma-

ne şi modernizării învăţământului”, tipografia UPS Ion Creangă, Chişinău, 
2013, vol. II, p. 111-118. 

- Evoluţia situaţiei internaţionale a României în primăvara-vara a. 1944. În: „Politica 
Marilor Puteri în Balcani şi Europa Centrală”. Redactor şef Nicolae Chicuş. 
Ch.: Garomont-Studio, 2013, pp. 491-495. 
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- Rapoarte/comunicări orale la invitaţie la conferinţe internaţionale/naţio-
nale organizate în ţară. 

- Comunicarea: Acordarea ajutorului umanitar şi medical prizonierilor bătăliei de 
la Stalingrad, Conferinţa „70 de ani ai bătăliei de la Stalingrad”, „Pro 
Moldova”, Chişinău, 2 februarie 2013.  

- Comunicarea Luptele de pe Nistru. Anii 1944, 1992. Studiu comparativ, 
Simpozionul ştiinţific „Conflictul de pe Nistru”, Centrul de Istorie şi 
Cultură a Ministerului Apărării al Republicii Moldova, Muzeul de Istorie 
al Ministerului Apărării al Republicii Moldova, Chişinău, 1 martie 2013.  

- Comunicarea Evoluţia situaţiei internaţionale a României în primăvara-vara a. 
1944, simpozionul ştiinţific internaţional „Politica Marilor puteri în 
Balcani şi Europa Centrală”, Chişinău, 10 – 13 octombrie 2013.  

- Participant la Simpozionul-training „Împărtăşind Istoria, Dialoguri Culturale, 
Inovarea Educaţiei Istorice în Regiunea Mării Negre”, Chişinău, 2-4 ianua-
rie 2013.  

- Simpozionului internaţional „Noile paradigme în cercetarea şi predarea 
istoriei în mileniul III”, Chişinău, 2012.  

- Training „Comunicarea pedagogică eficientă: exigenţe şi tehnici”, Chişi-
nău ,23 martie 2013. 
Sergiu Cataraga este invitat la emisiuni televizate şi radio pentru a discuta 

critic asupra evenimentelor din trecut şi prezent.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 august – Ziua europeană a comemorării victimelor stalinismului şi ale nazismului 

 în cadrul emisiunii „Recurs la istorie”, împreună cu dr. Mariana S. Ţăranu. 

 
În prezent, S. Cataraga continuă să activeze ca lector universitar la 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” şi ca şef Sector ştiinţă la 
Centrul de Cultură şi Istorie a Armatei Naţionale a Republicii Moldova. Este şi 

https://www.facebook.com/mariana.taranu.3
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lector în cadrul Cursurilor postuniversitare de securitate şi apărare organizate 
de Ministerul Apărării al Republicii Moldova, avându-i ca discipoli pe mulţi 
dintre foştii şi actualii miniştri, secretari de stat, şefi de direcţii, comandanţi de 
unităţi etc.  

De-a lungul carierei didactice a acumulat experienţă în domeniul 
pedagogic. A fost întotdeauna în pas cu schimbările ce au avut loc în sistemul 
educaţional din Republica Moldova. Este o fire comunicativă, hotărâtă, cu 
putere de concentrare, dinamică, sociabilă. Toleranţa şi compromisul sunt două 
caracteristici care îl însoţesc mereu în toate activităţile pe care le realizează. Se 
bucură de o autoritate bine-meritată în rândul colegilor. Mereu a perceput critic 
şi analitic istoria şi prin intermediul ei a ajutat şi ajută studenţii să dobândească 
înţelepciune şi maturitate. Învaţă studenţii să pună întrebări şi să găsească 
legătura cauză-efect între evenimente, fapte. 

Lumea contemporană evoluează într-un ritm alert, cu toate acestea Sergiu 
Cataraga este la curent cu cele mai recente descoperiri, cu discuţiile şi 
controversele ce au loc în diverse domenii.  
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PEDAGOGUL ŞI DIPLOMATUL – NICOLAE CERNOMAZ 
   

 
Lilia POGOLŞA 

 
 

ABSTRACT 
This article is a suggestion to sift an academic career, wich is connected to 

both - development of higher education and the role and composition of the aca-
demic elite of the Republic of Moldova. In this article we will try to present not 
only the scientific-teaching activity, but also the other aspect of the life and activi-
ty of a representative member of the academic elite - Nicolae Cernomaz, doctor in 
historical sciences, university lecturer, Minister of State, Minister of Foreign Af-
fairs, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary - a well-known name in the 
system of the higher education in the Republic of Moldova, diplomat by trade and 
true vocation, our contemporary, dedicated to serving his country. 

Keywords: scientist, professor, manager, diplomat, professional. 

 
Un nume notoriu în sistemul învăţământului universitar din Republica 

Moldova, diplomat de meserie şi prin vocaţie, contemporanul nostru, care, o 
viaţă de om a servit cu dăruire Patria este Nicolae Cernomaz, doctor în ştiinţe 
istorice, conferenţiar universitar, Ministru de Stat, Ministru al Afacerilor 
Externe, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar. 

Nicolae Cernomaz mi-a fost primul mentor şi conducător ştiinţific al tezei de 
licenţă (diplomă) la Facultatea de Istorie şi Pedagogie a Institutului Pedagogic de 
Stat „Ion Creangă”. Mi-a fost coleg, şef de catedră şi, precum au arătat timpul şi 
experienţa, a fost un om de omenie, un manager pe care puteai conta – o adevărată 
personalitate. Multe din cele obţinute de mine, astăzi, au fost conceptualizate, la 
început de traseu profesional, cu ajutorul, iar uneori la insistenţa Domniei sale. 
Pe parcursul anilor, am fost încurajată, criticată, dar şi apreciată.  

La solicitarea colegilor Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, am 
fost onorată, dar mi-am asumat ca şi obligaţie morală, să mă informez în detalii 
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şi să prezint notele biografice despre această personalitate complexă: Istoricul, 
Profesorul, Managerul, Diplomatul – Nicolae Cernomaz. 

Nicolae Cernomaz s-a născut la 14 decembrie 1949 în satul Ţiganca, 
raionul Cantemir, în familia soţilor Maria şi Spiridon Cernomaz. Absolveşte 
şcoala de şapte clase din satul natal, după care îşi continuă studiile la şcoala 
medie din orăşul Cahul. 

 
Formarea profesională 

Şcoala medie de cultură generală o absolveşte în 1966, după care îşi 
continuă studiile la Universitatea de Stat din Chişinău, Facultatea de Istorie. În 
anii 1966-1971, în cadrul studiilor universitare î-a avut în calitate de profesori pe 
distinşii dascăli Anatolie Mirchindt şi Vladimir Potlog.  

În anul 1971 lui Nicolae Cernomaz i s-a atribuit calificativul de istoric, 
profesor de istorie şi ştiinţe sociale. După absolvirea Universităţii urmează 
serviciul militar obligatoriu (1971-1973).  

Din anul 1973 a activat în cadrul aparatului Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist din RSS Moldovenească. 

În perioada 1976-1979 urmează studiile la aspirantura Universităţii de Stat 
„M.V. Lomonosov” din Moscova. Conducător ştiinţific al tezei de doctor în ştiinţe 
istorice a fost Antonina Cuzmici, doctor în istorie, conferenţiar universitar. Graţie 
susţinerii cu succes a tezei, dlui Nicolae Cernomaz î-a fost conferit titlul ştiinţific 
de candidat (doctor) în ştiinţe istorice. 

După finalizarea studiilor de doctorat, din anul 1979, Nicolae Cernomaz 
începe activitatea ştiinţifico-didactică în cadrul Universităţii de Stat din 
Chişinău în calitate de lector universitar.  

În perioada anilor 1982-1984 N. Cernomaz şi-a desfăşurat activitatea 
profesională în aparatul Consiliului de Miniştri al RSS Moldoveneşi, în calitate 
de referent superior în secţia Ştiinţă şi Cultură. Din anul 1984 revine la 
activitatea ştiinţifico-didactică, de această dată, în cadrul Institutului Pedagogic 
de Stat „Ion Creangă”, unde, pe parcursul a 6 ani (1984-1990), a condus Catedra 
de teorie şi metodică a muncii educative. Membrii Catedrei: Eudochia Şveţ, 
Aurelia Silvestru (Pospai), Leonida Cosciug, Ludmila Rogalencova, Valentina 
Ursu, Lilia Bincova, Valentina Samoilenco, Jeni Nastas, s-au implicat activ în 
realizarea obiectivelor trasate: familiarizarea cu strategiile de lucru interactive 
în predare-învăţare-evaluare; elaborarea programelor analitice în baza 
finalităţilor şi a standardelor de formare; utilizarea eficientă a mijloacelor 
tehnice în procesul de instruire etc. 

Facultatea de Istorie a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” are o 
filă deosebită, scrisă cu multă perseverenţă, tenacitate şi respect despre Nicolae 
Cernomaz. În noua sa postură – cea de conferenţiar universitar şi manager – se 
încadrează plenar, cu dăruire de sine şi devotament. 
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Nicolae Cernomaz împreună cu Antonina Lucinschi – prima şefă a Catedrei  
de teorie şi metodică a muncii educative în cadrul unei manifestaţii  

ştiinţifice internaţionale (1974).  Foto din arhiva personală a dlui N. Cernomaz. 
 

Potrivit dlui Nicolae Cernomaz, asigurarea calităţii în procesul de instrui-
re este un obiectiv principal, iar cauzele care au dus la deplasarea accentului pe 
aceasta sunt: 

- creşterea necesităţii de cadre înalt calificate, competente şi flexibile la 
noile cerinţe, în conformitate cu transformătile social-economice; 

- concurenţa între diferite tipuri de instituţii de învăţământ superior, care 
impune o reconceptualizare a proceselor de predare/învăţare/evaluare 
şi conştientizarea importanţei şi complexităţii acestora; 

- trecerea de la învăţământul informativ, reproductiv, la învăţământul 
formativ, prin implementarea tehnologiilor moderne.  

Profesionalismul, capacitatea de a lucra în echipă, voinţa de a-şi asuma 
responsabilitatea şi dragostea pentru studenţi manifestată permanent, au fost 
răsplătite cu acelaşi respect şi recunoştinţă. 

Pe parcursul activităţii sale, Nicolae Cernomaz a cumulat activitatea 
didactică cu cea de investigaţie ştiinţifică. Funcţia administrativă, activitatea 
didactică nu-l împiedică, ci, dimpotrivă, îl stimulează pe doctorul în istorie Nicolae 
Cernomaz să continuie activitatea de cercetare. A atras, în activitatea ştiinţifică, 
studenţii interesaţi, propunându-le teme actuale pentru teze de curs şi de licenţă, la 
nivelul cerinţelor timpului, fiind îndrumătorul şi coordonatorul acestora. Sub 
conducerea Domniei sale, anual, 5-7 studenţi participau la Conferinţa ştiinţifică a 
studenţilor, prezentând diferite aspecte ale subiectelor cercetate. 
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Experienţa sa pedagogică, unele aspecte metodologice, Nicolae Cernomaz 
le-a diseminat în cadrul practicilor pedagogice a studenţilor, organizate în 
instituţiile de învăţământ general. Iar activităţile extracurricuare erau 
permanent binevenite şi salutate de studenţii facultăţii. 

 

 
 

Nicolae Cernomaz împreună cu dl Gh. Postică şi studenţii Facultăţii de Istorie în vacanţă  
(Carpaţi, Satu Mare, România, 1990).  

Foto din arhiva personală a dlui N. Cernomaz. 

 
Domnia sa era permanent ocupat de dezvoltarea competenţelor profesionale 

ale colegilor din cadrul catedrei. În acest context, periodic organiza lecţii publice, 
care se transformau în adevărate colocvii pedagogice. 

 

 
 

N. Cernomaz alături de Grigorii Cuşnir – preşedintele clubului Tovarăş, 
 Nicolae Dabija – scriitor, Mihail Rotaru – Decanul Facultăţii de Istorie şi Pedagogie şi 

studenţii la o manifestare educaţională, Chişinău, 1986. Foto din arhiva facultăţii. 
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În perioada anilor 1990-1997 Nicolae Cernomaz a activat în calitate de 
director-general al Companiei de Stat Moldova-Tur. 

În anul 1996 începe activitatea politică. În campania prezidenţial-electorală 
a dlui Petru Lucinschi, a fost şeful Stafului. 

În 1997 Nicolae Cernomaz a fost numit în funcţia de Ministru de Stat în 
Guvernul condus de Ion Ciubuc, desfăşurându-şi activitatea în cadrul apara-
tului Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova până în 1999. 

La 28 ianuarie 1999 Domnia sa a fost numit în funcţia de Ambasador 
Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Ungară şi 
reprezentant al Republicii Moldova în Comisia Dunării (prin cumul), cu 
reşedinţă la Budapesta, fiind revocat din funcţia de Ministru de Stat. 

După două luni şi jumătate, la 15 aprilie 1999, a fost desemnat şi în funcţia 
de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în 
Republica Croaţia. 

 

 
 

Nicolae Cernomaz în cadrul unei întâlniri oficiale cu Secretarul de Stat al SUA  
Coulen Power (anul 2000). 

Foto din arhiva personală a dlui N. Cernomaz. 

 
În anul 2000, Nicolae Cernomaz a revenit în Republica Moldova, iar în 

perioada 22 noiembrie 2000 – 27 iulie 2001, a îndeplinit funcţia de Ministru al 
Afacerilor Externe. 
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Vladimir Voronin, Preşedinte al Republicii Moldova, Vladimir Putin, Preşedinte al 
Federaţiei Ruse, Nicolae Cernomaz, Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova,  

Igor Ivanov, Ministru al Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse (anul 2000). 
Foto din arhiva personală a dlui N. Cernomaz. 

 
După mai bine de un an şi jumătate, la 26 martie 2003, Domnia sa revine la 

activitatea diplomatică, în calitate de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar 
al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan şi Georgia. 

La 25 ianuarie 2005, Nicolae Cernomaz a fost revocat din funcţie. 
Pentru activitatea prodigioasă desfăşurată, la 14 decembrie 1999, prin 

decretul Preşedintelui Republicii Moldova, Domniei sale i s-a conferit Ordinul 
Gloria muncii. 

Nicolae Cernomaz a fost întotdeauna admirat şi respectat de colegi, 
discipoli, prieteni, de cei care l-au ştiut, indiferent de rolul în care l-au cunoscut. 
Profesionalismul, puterea de voinţă, forţa de convingere şi, totodată, 
responsabilitatea şi profundul respect faţă de oameni sunt doar puţinele calităţi 
pentru care personalitatea conferenţiarului universitar şi diplomatului Nicolae 
Cernomaz s-a făcut remarcată în mediile în care a activat. 

Astfel de personalităţi, ca regulă, se nasc destul de rar şi au o misiune 
importantă – să educe oameni, cu forţă şi demnitate, insuflându-le dragoste de 
carte, de neam, de Patrie. 
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SILVIA CHICU-DIMITRIU: ANALIZĂ RETROSPECTIVĂ  
A EDUCAŢIEI COMUNISTE 

 

 
Corina SAVIŢCHI 

 
 

ABSTRACT 
Mrs. Silvia Chicu is a notorious name in the historiography of the Republic 

of Moldova. Between September 1987 and June 1992 he studied at the Faculty of 
History and Pedagogy of the State Pedagogical Institute "Ion Creangă" in Chis-
inau. In 1993–1996 he did doctoral studies in the UPS "Ion Creangă". He de-
fended the doctoral thesis in history with the theme: “The political life of the coun-
try of Moldova in the second half of the century. XVI". Since 2007 she has been a 
lecturer at the Department of History of Romanians. From 2011, she is head of the 
Scientific Research Section of the UPS "Ion Creangă". Being a specialist in the 
medieval and early modern history of Romanians, she is the author of scientific 
and scientific-didactic works: monographs, scientific articles, guides, etc. The sci-
entific-didactic activity is focused on issues of medieval and early modern history 
of Romanians, the history of private and daily life of Romanians, the history of 
Romanian medieval law. 

Keywords: university lecturer, medieval history, early modern history, the 
history of daily life, the history of medieval law. 

 
Interviu 

Corina Saviţchi (în continuare C.S.): Stimată Doamnă Silvia Chicu-Dimitriu, 
propun să începem discuţia noastră de la acea aşezare de dor, frumuseţi şi amintiri, 
cu distinsul nume — baştină — locul de unde porneşte drumul fiecăruia în viaţă, 
locul unde visele desprind aripi spre noi înălţimi. 

Silvia Chicu-Dimitriu: Într-adevăr, satul natal pentru mine, ca şi pentru 
toată lumea, este ceva scump şi sacru, o oază care îmi păstrează vii cărările 
copilăriei, amintirile despre prieteni, colegi şi consăteni. Cu mândrie rostesc 
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numele acestei localităţi – Pârjolteni, raionul Călăraşi, un sat în preajma căruia 
este amplasată rezervaţia peisagistică Căbăieşti-Pârjolteni. 

C.S.: V-aţi născut într-o familie de intelectuali. Acest lucru a marcat 
ulterior traseul profesional al Dvs.? 

Silvia Chicu-Dimitriu: Părinţii mei – Elizaveta şi Ion Dimitriu – mi-au 
altoit, fără să-şi propună acest lucru, dorinţa de a urma aceeaşi cale – profesia 
de pedagog. Din clasele mici, când deja înţelegeam bine limba rusă, preferam să 
citesc articole din revista „Воспитание школьников”, pe care părinţii, fiind 
cadre didactice, erau obligaţi să o aboneze. La situaţiile descrise în această 
revistă încercam să găsesc soluţii proprii. Deşi părinţii mei au fost profesori de 
ştiinţe exacte – matematică şi fizică, nu am urmat „calea exactelor”, deoarece 
nu-mi plăcea „controlul caietelor”. 

C.S.: Atunci de ce istoria? Acasă bănuiesc că despre istorie mai puţin se 
discuta.  

Silvia Chicu-Dimitriu: Interesul faţă de istorie mi s-a transmis de la tata, 
care era interesat de istorie şi genealogie. Totodată, povestirile profesorului de 
istorie din şcoala medie din satul natal – dl Vasile Tâmbur – m-au convins că 
istoria este interesantă, captivantă şi oferă spaţiu pentru gândire şi interpretare. 

C.S.: Aş dori să ne vorbiţi despre amintirile „elevei în socialism” Silvia 
Dimitriu, „ieri ” – octombrel, pionier şi comsomolist, iar azi – conferenţiar 
universitar în istoria românilor. 

Silvia Chicu-Dimitriu: Copilăria mea, ca şi a multor semeni de-ai mei, a 
fost marcată de particularităţile educaţiei comuniste. Fiind născută într-o 
perioadă în care mamele beneficiau de un concediu postnatal de doar 56 de zile, 
care reprezenta şi concediu de îngrijire a copilului, de la vârsta de 2 luni, o mare 
parte a timpului (când mama era la ore, consilii pedagogice, cercuri politice şi 
adunări sindicale etc.) o petreceam în compania bunicii şi a surorii mai mari. 

Deşi eram fiică de profesori a căror sarcină era educaţia elevilor, inclusiv 
cea ateistă, în sistemul de valori al părinţilor, valorile creştine erau dominante 
(tata era fecior de fost dascăl). Părinţii au hotărât să mă boteze în casa unor 
vecini, chemând în mod secret un preot dintr-un sat vecin. 

C.S.: Pe acele timpuri, intelectualilor şi nu doar, le era interzis să meargă 
la biserică, dar mai ales să-ţi botezi copiii. 

Silvia Chicu-Dimitriu: Aşa este, dar părinţii inventase o „legendă” în 
cazul în care instanţele ar fi aflat de creştinarea mea, precum că botezul a avut 
loc fără permisiunea lor. Aşa am devenit eu creştină, fără a intra în biserică nici 
atunci, nici mulţi ani după aceasta. 

C.S.: Copiii în perioada socialistă beneficiau de educaţie instutu-
ţionalizată. Cum vă amintiţi perioada preşcolară, când mergeaţi la grădiniţă? 

Silvia Chicu-Dimitriu: Am frecventat pentru foarte puţin timp grădiniţa 
de copii. Eram un copil care se adapta mai greu în colectiv. Fiind stresată de 
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anturajul necunoscut, pe care îl consideram ostil, în fiecare zi plângeam şi 
păţeam ceva: cădeam, mă loveam, îmi luau copiii jucăria etc. De aceea părinţii 
au hotărât să rămân în grija bunicii, cu care mă simţeam în siguranţă. 

C.S.: Apoi a urmat şcoala. La ce vârstă se mergea la şcoală pe atunci? 
Silvia Chicu-Dimitriu: Vârsta de şcolarizare în perioada sovietică era 

aceeaşi – 7 ani, dar fiind fiică de profesori, având pile (zâmbeşte), am fost admisă 
la şcoală la vârsta de 6 ani şi 9 luni. Şcoala a însemnat o altă etapă din viaţa mea, 
mai interesantă, dar şi stresantă, în acelaşi timp. Am devenit şi eu membru a 
unui colectiv. 

C.S.: Au fost situaţii, întâmplări în clasa întâi care v-au rămas în memorie 
până astăzi? 

Silvia Chicu-Dimitriu: Îmi amintesc cele mai „dureroase” momente din 
acea perioadă: introducerea limbii ruse în programul de învăţământ din 
ianuarie 1977 şi nu pentru că era o limbă străină, dar pentru că odată cu aceasta 
mi-a fost dată şi „sarcina obştească” de „a-l învăţa carte” pe unul din colegii 
care avea rezultate slabe la limba rusă. Am fost avertizată că-mi va fi scăzută 
nota dacă acel coleg nu va avea progrese la învăţătură. Astfel trebuia educată 
responsabilitatea colectivă, conform principiului „unul pentru toţi şi toţi pentru 
unul”. Rezultate în lichidarea „analfabetismului” n-am obţinut, dar ură pentru 
coleg şi, în parte, pentru învăţătoare – în mod cert. 

C.S.: Educaţia a fost considerată un instrument important de a controla 
oamenii şi de a crea „omul nou”. Partidul Comunist s-a implicat în procesul ed-
ucaţional prin crearea diverselor organizaţii în interiorul şcolii. Cum a fost la 
Dvs.? 

Silvia Chicu-Dimitriu: Într-adevăr, azi, judecănd din perspectivă istorică, 
înţelegem lucrurile altfel. Atunci era o stare obişnuită a lucrurilor. Pe lângă fap-
tul că erai obligat să te supui colectivului clasei, trebuia să te încadrezi şi în 
marele colectiv de copii al URSS, să fii şi să te simţi că eşti tovarăşul mai mic al 
comuniştilor. În ajunul sărbătorilor din noiembrie 1976 – „октябрьские 
праздники” (varianta populară „octeabrischi”) am fost primiţi colectiv în organ-
izaţia de octombrei. Ne-a fost prinsă la piept (în dreptul inimii) insigna de 
octombrel – o stea cu cinci colţuri, iar în centru – chipul lui Volodea Ulianov 
(Vladimir Ilici Lenin în copilărie). Nu-mi amintesc să-mi fi trezit evenimentul 
anumite emoţii, dar ştiu că mi-au fost dăruite dumitriţe roşii, rupte din curtea 
şcolii, care nu erau preferatele mele. Mă întreb azi: avea vreo semnificaţie 
culoarea roşie a florilor? 

C.S.: Care a fost reacţia părinţilor? 
Silvia Chicu-Dimitriu: Nimeni nu s-a împotrivit dintre părinţi, fiind 

considerată o tradiţie apartenenţa la această organizaţie de „mici comunişti”. 
Noi, copiii, ne simţeam mai importanţi şi mai mari. Clasa a fost împărţită în 
echipe a câte 5 elevi, numite „steluţe”. Trebuia să fim responsabili şi pentru 
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faptele colegilor din „steluţă”. Mi se perindă în memorie versurile: „Cinci 
suntem la număr octombrei vioi/ Şi în orice şcoală întâlneşti ca noi”, sugerând 
probabil că este o normă a vieţii.  

Eram instruiţi şi educaţi conform cerinţelor Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice: în baza exemplelor de viaţă ale lui Volodea Ulianov. Astfel, la 
sfârşitul abecedarului – cartea de căpătâi a elevului din clasa întâi era poezia: 

Da, a fost copil şi Lenin, 
Da, a fost şi el şcolar, 
Şi în geanta sa pe vremuri 
El purta abecedar. 
A rostit cuvântul „mamă” 
Şi duios l-a repetat, 
Şi din mijlocul pădurii 
Mamei flori i-a adunat. 

C.S.: Cum au derulat evenimentele ulterior? 
Silvia Chicu-Dimitriu: O altă etapă din viaţă în activitatea „partiinică” 

(de partid) a început la 22 aprilie 1979 (clasa a III-a), când am fost primită cu 
mare pompă în rândurile organizaţiei pioniereşti. Data era aleasă iarăşi după 
calendarul de partid – ziua de naştere a lui Vladimir Lenin. Eram pătrunşi de 
un sentiment de mândrie, fiindcă eram recunoscuţi că suntem maturi – 
„tovarăşii mai mici ai comuniştilor”. Trebuia să purtăm zilnic cravata roşie, 
insigna şi uniforma şcolară: rochie maronie şi şorţ alb (la ocazii speciale) şi şorţ 
negru (zilnic). 

 

          
 

C.S.: Cum se făcea intrarea în rândurile pionierilor, existau nişte reguli 
anume? 

Silvia Chicu-Dimitriu: Aceasta se întâmpla în clasa a III-a. Elevii clasei a 
treia în fiecare an erau primiţi în rândurile organizaţiei pioniereşti de colegii lor 
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mai mari, iar intrarea se făcea sub jurământ rostit solemn. Ne era legată cravata 
roşie şi primeam insigna de pionier. Clasa de elevi reprezenta un detaşament al 
unităţii pioniereşti din şcoală. Fiecare detaşament purta numele unui erou sovietic, 
a cărui biografie trebuia studiată în profunzime. Eu am fost membră a 
detaşamentului ce purta numele primei femei-cosmonaut, rusoaicei – Valentina 
Tereşkova. Printre numele cele mai frecvent acceptate erau: Pavlik Morozov, 
pionierul-rus care l-a denunţat pe bunicul său că nu a predat tot grâul instanţelor 
sovietice; Zoia Kosmodemeanskaia – partizana-rusoaică care a murit, dar nu a 
divulgat secretele organizaţiei de partizani; Alexei Mariesiev – aviatorul-rus care, 
fiindu-i amputate picioarele, a revenit în rândurile Armatei Roşii etc. 

C.S.: Nişte personalităţi - eroi ai Uniunii Sovietice, fiind impuse drept modele 
de comportament şi exemple demne de urmat pentru orice copil. Spuneţi-mi, Vă 
rog, disciplina şi rezultatele la învăţătură influenţau asupra poziţiei deţinute în 
cadrul detaşamentului?  

Silvia Chicu-Dimitriu: Desigur, fiind eminentă la învăţătură şi considerată 
exemplu pentru colegi, am fost aleasă preşedinta detaşamentului de pionieri şi 
membru în grupul de conducere a unităţii de pionieri din şcoală – „Sfatul 
pionieresc”. O perioadă acest organ a purtat denumirea de  s f a t, dar la un 
moment dat – directorul-adjunct pentru activitatea extracurriculară (unicul 
profesor-comunist) – ne-a avertizat că sfatul a plecat peste Prut, iar la noi este 
Sovietul unităţii pioniereşti. Observaţia mi-a trezit interesul faţă de acest SFAT 
AL ŢĂRII (organul reprezentativ care a votat alipirea Basarabiei la România la 27 
martie 1918), despre care nu cunoşteam nimic, deoarece istoria Moldovei se 
studia superficial în clasa a VIII-a, fiind axată pe analiza luptei de clasă şi 
criticarea oricărei manifestări de afirmare a poporului român, de aici, din 
Basarabia. 
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C.S.: Cum derula activitatea în cadrul organizaţiei de pionieri? 
Silvia Chicu-Dimitriu: Dirigintele clasei era obligat să organizeze lunar o 

adunare tematică în scopuri educative. Dovada organizării erau procesele-
verbale prezentate spre a fi verificate. Cu ocazia aniversărilor comuniste, 
congreselor de partid ş.a. trebuia să prezentăm succesele noastre şi să le 
dedicăm evenimentului. 

Ziua formării organizaţiei pioniereşti unionale – 19 mai – era sărbătorită 
„la natură”. Era organizat un rug, iar în jurul rugului cântam şi recitam poezii la 
temă. Spre exemplu: 

Ruguri sub boltă 
Noaptea aprindem. 
Noi, pionierii 
De pretutindeni. 

Sau varianta rusească: 
Взвейтесь кострами, 
Синие ночи! 
Мы пионеры,  
Дети рабочих! 
 

 
 

C.S.: Versuri care au prins rădăcini adânci în memoria Dvs. şi cu siguranţă 
greu le veţi uita. Odată cu adolescenţa se schimba statutul elevilor?  

Silvia Chicu-Dimitriu: Da, pionieri eram până la vârsta de 14 ani, de fapt, 
până la sfârşitul clasei a şaptea. După studierea programului şi statutului Uniunii 
Leniniste Comuniste a Tineretului din Uniunea Sovietică, după o discuţie cu 
activul comsomolist raional erai admis în organizaţie. În funcţie de numărul 
elevilor care împlinise vârsta de 14 ani, periodic erau primiţi doritorii. Spre 
deosebire de admiterea în octombrei sau pionieri, în comsomol nu intrau toţi. Din 
clasa mea de 24 elevi, 23 au fost comsomolişti. Unei colege nu i-a permis tatăl. 
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Cazul meu, de intrare în rândul organizaţiei, este puţin deosebit. Fiind 
mai mică decât colegii, trebuia să fiu admisă mai târziu, dar probabil să nu fie 
interpretat ca refuz am fost admisă mai devreme, iar biletul mi-a fost eliberat cu 
data de 25 noiembrie 1983, adică în ziua când am împlinit 14 ani. „Nicio zi fără 
comsomol” – declar eu astăzi în glumă. 

C.S.: Vă rog, să ne vorbiţi mai multe despre perioada comsomolistă. 
Silvia Chicu-Dimitriu: Eram obligaţi, pe atunci, să organizăm diverse 

evenimente patriotice, ideologice, cum ar fi adunări comsomoliste, „informaţii 
politice” – o trecere în revistă a ştirilor politice din presă, „cercuri politice” – 
studierea şi analiza lucrărilor „Marelui Lenin”. 

C.S.: Cum se desfăşurau activităţile legate de educaţia patriotică în şcoală? 
Silvia Chicu-Dimitriu: La acest compartiment merită menţionat 

concursul militarizat la 23 februarie, dedicat „botezului de luptă” al Armatei 
Roşii lângă Pskov şi Narva în anul 1918. În perioada dată, la Chişinău se 
pregătea Unirea Basarabiei cu România, adică Rusia pierduse supremaţia 
asupra spaţiului pruto-nistrean. Cu toate acestea, Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească trebuia să sărbătorească evenimentul. 

În cadrul concursului erau apreciate următoarele componente: 
1. Uniforma militară. În acest scop erau confecţionate de către diriginţii 

claselor 24-26 imitaţii de uniforme militare. 
Cel mai frecvent erau reprezentate următoarele genuri de armată: marina 

şi aviaţia. În clasa I am fost marinar, iar în clasa a III-a, paradoxal, husar – ostaş 
în cavaleria ţaristă. Presupun că învăţătoarea care a pregătit uniformele nu cu-
noştea acest lucru, dar nici juriul, care ar fi trebuit să o „pedepsească” pentru 
această eroare gravă cu subtext politic. Am intonat: „Spunea Suvorov să ţinem 
sus/ S-atingă norii drapelul rus”; 
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2. Recital de poezie (în limba rusă şi moldovenească: ex. „Oastea sub zări 
roşietice/ Trece cu paşi viforoşi/ Slavă Armatei Sovietice/ Slavă ostaşilor roşi”); 

3. Interpretarea cântecelor patriotice, patria se subînţelegea – URSS (cel 
mai frecvent cântecele erau în limba rusă: ex. «Красная Армия марш, марш 
вперед, Реввоенсовет нас в бой зовет, Ведь от тайги до британских морей, 
Красная Армия всех сильней!»); 

4. Dans în stil militar (paşi cadenţaţi, folosirea accesoriilor militare). 
C.S.: Din pozele prezentate se observă implicare din partea tuturor. Cum 

erau premiaţi învingătorii?  
Silvia Chicu-Dimitriu: Clasa care ieşea învingătoare reprezenta şcoala la 

concursul militarizat raional, care avea loc la 19 mai – ziua de naştere a 
organizaţiei pionereşti unionale. Subsemnata, în componenţa clasei, am 
reprezentat nu o dată şcoala, imitând de cele mai dese ori uniforma de aviator. 
În centrul raional Călăraşi, de altfel ca şi în întreaga ţară, avea loc o adevărată 
paradă militară. 

 

 

Îmi amintesc că în clasa a şaptea, câştigând concursul raional, am partici-
pat la concursul republican „Зарница” (în traducere ar fi – fulguraţie, dar 
termenul niciodată nu a fost folosit în limba română). Acesta s-a organizat pe 
poligonul militar de la Tighina. Ne-au fost create condiţii de tabără militară de 
câmp. Am locuit în corturi, am fost treziţi de „alarmă”, la orele 4.00, auzind 
împuşcături printre corturi. Îmi amintesc, am tras o mare frică, dar ne-am simţit 
ca eroii din filmele ce se derulau despre „ai noştri” şi nemţii. Detaşamentul 
clasei reprezenta în acele condiţii o structură militară, eu având funcţia de 
„замполит” – adjunctul conducătorul pe dimensiunea „educaţie politică”. Era 
un joc, dar ne consideram maturi şi foarte importanţi, cunoscând că şi de vârsta 
noastră au fost eroi. Lipsa pregătirii „serioase” de concurs ne-a plasat pe un loc 
mai îndepărtat, dar amintirile valorează mult mai mult. 
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C.S.: Copiii de astăzi se joacă la 
calculator în diverse jocuri militarizate, 
copiii de atunci se jucau de-a războiul cu 
arme improvizate, confecţionate din lemn. 

Silvia Chicu-Dimitriu: În clasele supe-
rioare pregătirea militară reprezenta un 
compartiment important nu numai al edu-
caţiei, dar şi al instruirii. În clasele a IX–X se 
organizau 2 ore săptămânal de pregătire 
militară, la care participau obligator toţi 
elevii. Orele se organizau doar în limba 
rusă, deoarece după 18 ani băieţii efectuau 
serviciul militar în limba rusă. În cadrul 
acestei discipline studiam practic toate 
compartimentele necesare unui ostaş în 
armată: mergeam cu pas cadenţat (fetelor 
nu întot-deauna le reuşea, de aceea profe-
sorul, ironic, le numea balerine), studiam şi 
împuşcam cu arma pneumatică, studiam arma Kalaşnikov. În clasele superioare la 
23 februarie era organizat concursul militar „Орлёнок” – în traducere ar fi „Micul 
şoim”, dar se utiliza doar noţiunea în limba rusă. La această etapă concursul era 
pur militar: întrebări teoretice, utilizarea măştii antigaz, demontarea şi montarea 
armei Kalaşnikov etc. 

C.S.: Ne-aţi povestit o mulţime de lucruri interesante, dar, totodată, triste 
prin felul cum era educată tânăra generaţie în spirit elogios faţă de Partidul 
Comunist, îndoctrinată şi înregimentată în sistemul comunist. 

Silvia Chicu-Dimitriu: Pentru a educa în noi „omul sovietic”, adică 
„omul rusofon”, cu un alt cuvânt – mancurtul, care ar fi considerat poporul rus 
unic şi irepetabil, iar că valorile şi folclorul rusesc trebuie preluate până la cele 
mai mici detalii, la Anul Nou ne întâlneam cu Moş Gerilă (Дед Мороз) şi Alba-
ca-Zăpada (Снегурочка). Rolul personajului „Снегурочка” era visat de majori-
tatea fetelor. Eu nu am fost onorată cu acest rol, dar nu-mi amintesc să-mi fi 
creat vreo traumă psihologică, deoarece mă cam temeam de Moş Gerilă, iar ea 
trebuia să-l însoţească. Cu ocazia acestei sărbători cl. I–VII pregăteau programe 
muzical-artistice: cântece şi poezii în limbile rusă şi moldovenească (română). 
Elevii eminenţi primeau din mâna Moşului cărţi, iar toţi – daruri dulci (gratis – 
din bugetul statului). 
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Chiar şi aceste sărbători trebuiau să educe spiritul de mândrie pentru 
marele nostru stat. Steaua din vârful bradului era asemănată cu cea de pe 
Kremlinul rusesc etc. 

C.S.: Cum era sărbătorit Anul Nou de cei din clasele superioare? 
Silvia Chicu-Dimitriu: Pentru cei mai mari, Anul Nou era mai politizat. 

Clasele superioare organizau un bal mascat (carnavalul), care reprezenta un 
concurs al măştilor. Cele mai apreciate erau măştile de tipul: „Uniunea 
Sovietică”, „15 republici-surori”, „Stema Uniunii Sovietice”, „Olimpiada-80”. 
Interesându-mă astăzi, cine fixa aceste priorităţi, nu am găsit un răspuns clar. 
Bineînţeles că la bal erau prezente şi alte măşti.  

C.S.: Sărbătorile de iarnă sunt fermecătoare prin tradiţiile şi obiceiurile 
care ne bucură sufletele. Pe meleagurile noastre acestea sunt bine conservate, 
mai ales, în lumea satului, unde nelipsite la ceas de sărbătoare sunt colindul, 
umblatul cu capra, Steaua sau Pluguşorul. Cum erau petrecute acestea în 
copilăria Dvs? 

Silvia Chicu-Dimitriu: În seara de Revelion elevii mergeau cu Pluguşorul. 
Erau uraţi acei care reprezentau elita satului: activul de partid, profesorii, 
medicii, directorul şi brigadirii din sovhoz, adică cei care în virtutea funcţiei pe 
care o ocupau, erau obligaţi să sărbătorească Anul Nou oficial cum cerea 
Partidul. Cealaltă parte a satului sărbătorea Anul Nou pe stil vechi, conform 
calendarului religios. După modul de sărbătorire a Anului Nou, satul se 
împărţea în elită socială şi… restul. 

C.S.: Toate acestea ţin de sărbătorile laice (seara dintre ani), dar cum era 
cu obiceiurile sărbătorilor religioase (Sf. Nicolae, Crăciunul, Sf. Vasile, Paştele 
etc)? 
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Silvia Chicu-Dimitriu: Unul din compartimentele educaţiei ateiste era 
cristalizarea în conştiinţa elevilor a lipsei de respect faţă de sărbătorile 
religioase, ceea ce însemna că nu trebuiau să participe la sărbătorirea lor. În 
cazul în care erai observat în seara de Sfântul Vasile că mergeai cu uratul, riscai 
să fii „onorat” cu scoaterea în faţa careului, care se organiza în fiecare zi de luni, 
„fiind arătat cu degetul”. 

La sărbătorile de Paşti, atunci când conform calendarului religios timpul 
căpăta capacităţi sacre, măsurile educative erau mai deosebite. Tradiţia sovietică 
prevedea organizarea unui subotnic comunist în luna aprilie, dedicat zilei de 
naştere a lui Lenin. Cel mai frecvent, acesta era organizat în sâmbăta Paştelui, iar 
în ziua de Paşti de multe ori era organizat un voscresnic (de la „воскресенье” – 
duminică), pentru a nu permite elevilor sărbătorirea Paştelui. Se muncea în 
beneficiu comunitar. În seara Învierii la şcoală avea loc o serată cu dansuri până 
târziu, ţinându-se evidenţa celor prezenţi. Deoarece biserica era închisă în satul 
Pârjolteni, deseori copiii erau trimişi de către părinţi la biserica din satul vecin, 
Cioreşti, pentru a sfinţi pasca şi ouăle. Pentru a ajunge în satul vecin trebuia 
traversată pădurea. Uneori profesorii şi activul comsomolist în seara Învierii 
păzeau drumurile şi potecile, întorcându-i pe elevii care luaseră drumul „Învierii”. 

În schimb, sărbătoream cu mult fast: 1 mai – Ziua Internaţională a oamenilor 
Muncii – prin demonstraţii, pancarde, drapele şi ovaţii. O altă sărbătoare 
importantă era 9 Mai – Marea Victorie a URSS asupra Germaniei fasciste. Cu 
această ocazie erau invitaţi veteranii „Marelui Război pentru Apărarea Patriei”, 
cum era numit în istoriografia sovietică, războiul sovieto-nazist, 1941-1945. 

În perioada sovietică a avut loc o intensă spălare a creierelor, în condiţiile 
interzicerii totale a accesului la informaţie. Ca urmare, generaţii întregi au fost 
educate în spiritul ideilor comuniste şi a supremaţiei ruşilor. Roadele acestei 
educaţii le vom culege mulţi ani înainte… 

Ultimul an de studii – clasa a X-a a coincis cu mai multe evenimente 
istorice, dar cel mai important – Congresul al XXVII-lea al PCUS, deschiderea 
căruia am fost impuşi să o vizionăm în sala de sport a şcolii medii Pârjolteni. În 
primăvara anului 1986 au început adevărate schimbări pe multiple planuri, dar 
cu paşi foarte lenţi.  

C.S.: Vă mulţumesc că mi-aţi oferit posibilitatea să Vă răscolesc amintirile 
prin intermediul cărora aţi revenit în copilăria „elevei din socialism”. Ce a 
urmat după absolvirea şcolii medii din satul Pârjolteni, raionul Călăraşi? 

Silvia Chicu-Dimitriu: În perioada septembrie 1987–iunie 1992 am studiat la 
Facultatea de Istorie şi Pedagogie a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” 
din Chişinău. În anul 1992 am absolvit facultatea, obţinând specialitatea – profesor 
de istorie, metodist al muncii extraşcolare. În anii 1993–1996 am făcut studii de doc-
torat în cadrul doctoranturii UPS „Ion Creangă”, cumulând funcţia de lector uni-
versitar la Catedra istoria românilor. În anul 1998 am susţinut teza de doctor în is-



140 
 

torie cu tema: „Viaţa politică a Ţării Moldovei în a doua jumătate a sec. al XVI-lea”. 
În anul 2007 am ocupat prin concurs postul de conferenţiar universitar, iar în anul 
2011 am obţinut titlul de conferenţiar universitar.  

 

 
 

Şedinţa Catedrei de istorie a românilor. Şef catedră – prof. univ., dr. hab. Gh. Gonţa.  
Foto I. Topală. 

 
Începând cu anul 2011, activez şi în calitate de şef al Secţiei cercetare 

ştiinţifică şi relaţii internaţionale a UPS „Ion Creangă”.  
În perioada 2003–2016 am fost Secretar ştiinţific al Seminarului de Profil 

din cadrul UPS „Ion Creangă” şi al Consiliului ştiinţific specializat de susţinere 
a tezelor de doctor şi doctor habilitat. Fiind specialist în istoria medievală şi 
modernă timpurie a românilor, sunt autoare de lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-
didactice: monografii, articole ştiinţifice etc. De asemenea, am fost membru al 
colegiului de redacţie al culegerilor de studii şi am participat în calitate de 
executor şi director în proiecte instituţionale, de grant pentru tinerii cercetători. 
Activitatea ştiinţifico-didactică este axată pe probleme de istorie medievală şi 
modernă timpurie a românilor, istoria vieţii private şi cotidiene a românilor, 
istoria dreptului medieval românesc. 

C.S.: Ştim că pentru contribuţia adusă în dezvoltarea învăţământului 
universitar şi ştiinţei v-a fost oferită Diploma Ministerului Educaţiei, octombrie 
2010, şi Diploma Guvernului RM, octombrie 2015.  

Vă mulţumesc pentru interviul acordat! 
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NICHITA CHIRICENCO – PROMOTOR AL ADEVĂRULUI ISTORIC  
 

 
Alexandru GHERGHELIJIU  

Valentina URSU 

 
 

ABSTRACT 
On 29th of December, 2014, Nichita Chiricenco would have turned one 

hundred years. He was a personality who devoted his entire life to the young gen-
eration education. It’s a personality with a special destiny, a destiny of Transnis-
trian specific elementary education, born in the village Stroiesti (Kamenka).    
Chiricenco N. comes from a poor peasant family. At age of 15 he finished the pri-
mary school in his native village and at 18-Podoimita school, after another half 
year finished the Balta special classes. After graduation, he imeddiately began 
work in middle school Husca, as a pioneer instructor. Certainly, the prospect of 
being only a pioneer instructor did not satisfied his professional trends. Thus, in 
1934, he attends preparatory courses at the Pedagogical Institute of Tiraspol, 
where was registered and further did his studies and in 1939 graduates from the 
Faculty of History. Immediately after graduating from the History Faculty of the 
Pedagogical Institute of Tiraspol, he became a lecturer at Alma Mater, then being 
appointed as the Dean of the Faculty of History at the Pedagogical Institute in Chi-
sinau, where he served during the years 1940-1941. During 1960-1967, Nichita 
Chiricenco was banned from teaching at universities, being declared as a nationalist 
element. After the reestablishment at the Department of History, Nichita Chiricenco 
is appointed as the Chancellor of the University, where he fulfilled his duties in the 
period 1967-1973.  

Keywords: first Dean of the faculty, ideologization, Romanian language, 
quality of studies, defender of student rights. 

 
Prezentul articol este dedicat vieţii şi activităţii primului Decan al 

Facultăţii de Istorie şi Rector al Institutului Pedagogic din Chişinău, Nichita 
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Chiricenco, în care urmărim să redăm unele crâmpeie din calea parcursă de 
această distinsă personalitate.1  

Nichita Chiricenco s-a născut la 29 decembrie 1914. E o personalitate cu un 
destin deosebit, un destin specific unui transnistrean cu studii elementare, 
născut în satul Stroieşti (Camenca). Cum relatează dânsul în dosarul personal: 
„Provin dintr-o familie de ţărani săraci. La 15 ani am absolvit şcoala primară din 
satul natal, iar la 18 ani – şcoala din Podoimiţa, plus jumătate de an – cursuri 
speciale la Balta".  

După absolvire, imediat, şi-a început activitatea în şcoala medie Hruşca, în 
calitate de instructor de pioneri. Cu siguranţă, perspectiva de a fi doar un instructor 
de pioneri pe Nichita Chiricenco nu-l aranja. Astfel, în anul 1934 frecventează 
cursurile pregătitoare la Institutul Pedagogic din Tiraspol, unde este înmatriculat şi 
urmează studiile, ca în anul 1939 să absolvească Facultatea de Istorie2. 

Din informaţiile cuprinse în dosarul personal rezultă că „transnistrenii 
trimişi de sovietici în Basarabia, fiecare cu studii finisate la Balta, deveneau o 
mină cu efect întârziat, cu un nivel de instruire primitiv, însă cu o ideologie 
marxist-leninistă, şi, mai ales, cu un spirit antiromânesc”3. Iar după anul 1944 
aceştia sunt un instrument de sovietizare şi deznaţionalizare a Basarabiei. Nu în 
zadar academicianul Petru Soltan a rostit un adevăr incontestabil: „Noi, 
transnistrenii, purtăm o mare vină în faţa basarabenilor. Sosind încoace cu 
duiumul, imediat am fost plasaţi în fruntea organelor de conducere în diverse 
domenii, poluând şi sistemul educaţional cu o limbă coruptă, „nărodnică”4.  

Dar, existau şi persoane ca Nichita Chiricenco, care erau promotorii 
valorilor naţionale şi limbii române. Dânsul, imediat după absolvirea facultăţii 
de istorie din Tiraspol, a devenit lector la Alma Mater, iar apoi a fost numit 
Decan al Facultăţii de Istorie la Institutul de învăţători din Chişinău, unde a 
activat în perioada anilor 1940-1941. 

Despre N. Chiricenco, ca decan, avem surse modeste. Toate dosarele 
privind activitatea lui şi însăşi a Institutului Pedagogic din Chişinău au fost 
transportate în perioada celui de-al Doilea Război Mondial la Moscova. 
Informaţia care o posedăm se referă la numărul de studenţi înmatriculaţi la 
institut, unele cursuri predate şi câteva protocoale privind şedinţele catedrelor5.  

                                                 
1
  Prezentul material este o versiune actualizată și îmbunătăţită a textului elaborat de autori și 

publicat în culegerea Probleme actuale ale ştiinţelor socioumanistice: 75 de ani de la fondare: 

Materialele conferinţei știinţifice a studenţilor și masteranzilor UPS „Ion Creangă” / coord. șt.: Racu 

Igor; col. red.: Perjan Carolina [et al.]. Chișinău: S. n., 2015 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”), pp. 44-48. 
2
  V. Mândîcanu. Nichita Chiricenco. În: Făclia, 29 decembrie 2014. 

3
  Arhiva UPS „Ion Creangă”. Dosar personal N. Chiricenco. 

4
  Ibidem. 

5
  Protocoalele şedinţelor Consiliului Academic ale Institutului de învăţători din Chișinău din 1940-

1941. Arhiva UPS „Ion Creangă”. Fondul 1875, Inventarul 3, dos. 2. 
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Dar, şi din această cantitate mică de informaţie, putem să deducem faptul 
că disciplinele ce se predau la facultate erau ideologizate. Drept exemplu avem 
cursurile: Istoria PCUS, Istoria URSS, Istoria Constituţiei URSS etc. Din pro-
tocoalele şedinţelor Catedrei de istorie din perioada anului de studii 1940-1941, 
putem remarca că N. Chiricenco este unul dintre profesorii care promova 
predarea in Institut a cursurilor în „limbă moldovenească”, cum se numea pe 
atunci limba română, cât şi studierea unor aspecte ale Istoriei Basarabiei. S-a 
început al Doilea Război Mondial, şi, din cauza aflării Institutului în evacuare, 
mulţi dintre profesori erau înrolaţi pe front. 

În perioada postbelică, susţinând teza de candidat în ştiinţe istorice, a activat 
mulţi ani la Institutul Pedagogic de Stat din Chişinău ca vice-director şi 
conferenţiar, predând cursuri de Istorie a URSS. Era binevoitor la prelegeri, 
seminare şi examene, dar, în acelaşi timp, un reformator, care opta pentru sporirea 
nivelului de studii la facultate.  

În perioada anilor 1947-1948 N. Chiricenco creează o comisie de restructurare 
a procesului de predare. În urma mai multor acţiuni, sistematic era controlat 
procesul instructiv prin asistarea la lecţii şi discutarea acestora la catedră, pentru 
determinarea problemelor existente. De către decanul Facultăţii de Istorie şi 
şeful Catedrei N. Chiricenco a fost realizată o muncă eficientă, care a dus la 
îmbunătăţirea calităţii studiilor în Institut. Astfel, este condamnată activitatea 
profesorilor Narţov, Debner şi Ostaşco, că nu deţin cunoştinţe suficiente în 
domeniul didacticii şi în cunoaşterea istoriei popoarelor din URSS, pentru a 
avea dreptul de predare în instituţiile de învăţământ superior. Consiliul 
academic a luat decizii radicale cu scopul îmbunătăţirii sistemului de 
învăţământ, eliberând din funcţii unele cadre didactice6.  

 Nichita Chiricenco a activat ca Rector al Institutului Pedagogic de Stat 
„Ion Creangă”, după restabilirea lui, în anul 1967, întâmpinând serioase 
probleme de management privitor la blocul de studii al instituţiei, plasat pe 
strada „Ion Creangă”. În ultimii ani de activitate a reuşit construcţia noului bloc 
de studii, finisat deja după demisia sa. Totuşi, puţini ştiu că, în perioada anilor 
1960-1967, lui N. Chiricenco i-a fost interzisă predarea în instituţiile 
universitare, fiind declarat element naţionalist.  

După restabilirea acestuia la catedră, apoi numirea în funcţie de Rector,  
N. Chiricenco este nevoit să se implice într-un conflict cu administraţia oraşului 
Chişinău, pe motiv de construcţie a căminelor pe strada Suceviţa, din cauza că 
pe teritoriile unde actualmente sunt amplasate căminele Universităţii, urmau să 
fie construite apartamente ale organizaţiilor cooperatiste.  

                                                 
6
  Protocoalele şedinţelor Consiliului Academic din 1947-1948 și ședinţelor Catedrei de istorie a 

Institutului Pedagogic de Stat din Chișinău, 1947-1948. Arhiva UPS „Ion Creangă”. Fondul 1961, 

Inventarul 1, dos. 2. 
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Pe Nichita Chiricenco l-am numi un apărător al drepturilor studenţilor din 
Moldova. Documentele de arhivă prezintă cazuri când Rectorul a susţinut stu-
denţii moldoveni în incidentele cu aşa-numiţii „rusofoni”, pe motive naţionaliste. 
În urma acestor conflicte s-a încercat introducerea restricţiilor pentru studenţi. 
Graţie intervenţiei lui N. Chiricenco nu a fost aplicată nicio sancţiune şi s-a făcut 
apel la organele de drept cu scopul susţinerii studenţilor moldoveni7.  

Nichita Chiricenco, doctor habilitat, profesor universitar, om de o cultură 
deosebită, de o bunătate şi cumsecădenie rară, a promovat o politică civilizată 
faţă de istoria şi cultura naţională, completând cu cadre basarabene structurile 
instituţiei. A fost omul care întreaga viaţă şi-a consacrat-o educaţiei tinerei 
generaţii. A publicat o serie de lucrări de istorie şi pedagogie. Pentru merite 
deosebite în învăţământul superior, a fost ales în calitate de Membru titular al 
Academiei de Ştiinţe Pedagogice din URSS. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
  Materiale acumulate în urma interviurilor cu prof. univ. N. Chicuş și cu prof. univ. B. Vizer pe 

parcursul anilor 2014-2015. 
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VALENTIN CUŞCĂ – PROFESOR, MANAGER, FILOSOF 
 

 
Angela LISNIC 

 
 

ABSTRACT 
The study includes the steps of the personal and professional evolution 

of the associate professor, PhD, Valentin Cusca, the social and personal factors in 
his professional ascension, the results obtained in the field of managerial and 
didactic-scientific activity. The first start, of course, takes place from birth, family, 
parents, childhood friends, the first social values perceived as formative. The motto 
promoted in life - honesty, professionalism, creativity and good communication 
with people, a healthy spirit of humor, being sure that the worst things are done 
with a sharp and serious face. The principle: to have the courage and perseverance 
to start life again. In the sense of a beginning, life is not a straight continuity by 
the mere accumulation of facts and events. 

Keywords: philosopher, teacher, manager. 
 

Fişierul biografic – Cuşcă Valentin 

 Născut la 2 octombrie 1950, localitatea satul/comuna Sculeni, Ungheni. 

 1957-1967 – studii iniţiale – şcoala primară Sculeni, mai apoi şcoala medie 
Sculeni.  

 1969-1971 – înmatricularea la studii superioare la USM, Facultatea de 
Istorie, secţia Filosofie.  

 1971-1974 – continuarea studiilor la Universitatea din Leningrad, Facultatea 
de Filozofie, specialitatea Gnoseologia/teoria cunoaşterii, diplomă de excelenţă 
(1974).  

 1988-1991 – studii la Institutul de Ştiinţe Politice şi Administrare Socială din 
Odessa, diplomă cu menţiune, profesor de politologie şi ştiinţe sociale 
(1991). 
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 1994-1997 – studii doctorale la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, specialitatea 
Istoria filosofiei/Logica. Doctor în filosofie, 1997. 

 17 octombrie 2001 ‒ obţine titlul de conferenţiar universitar. 

 Căsătorit: soţia Nina, copiii ‒ fiul Andrei, actualmente şef direcţie Minis-
terul Economiei, fiica Elena, educatoare la grădiniţă. 

 
Activitatea profesională: social-politică, didactică, managerială 

 Timp de doi ani, 1967-1969, nereuşind admiterea la Facultatea de Istorie a 
USM, a lucrat muncitor lăcătuş/lemnar la o asociaţie mecanică din Sculeni, 
timp în care a perceput viaţa din sfera reală a economiei, lucru care a fost de 
mare folos în viitor. 

 După absolvirea Universităţii (1974) a început activitatea în calitate de 
profesor de ştiinţe sociale la Colegiul de Telecomunicaţii din Chişinău, iar 
din 1975, din lipsa spaţiului locativ şi a vizei de reşedinţă, a plecat la locul 
de baştină – Ungheni, unde a realizat o activitate profesională consistentă, 
timp de 15 ani: 1975-1990, urmând posturile: 

 Între 1975-1977 – lucrează în funcţie de secretar responsabil al societăţii 
raionale Ştiinţa; 

 1977-1980 – Locţiitor şef secţie ideologie la CR de partid, Ungheni; 
 

 
 

În componenţa unei delegaţii, conduse de preşedintele executivului orăşenesc Ungheni  
V. Voronin, la casa–muzeu „Ion Creangă”, România, 1978.  

Foto din arhiva personală a dlui V. Cuşcă. 

 

 1980-1985 – Şef secţie ideologie, responsabil de sectorul învăţământ şi cultură; 
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Tineri şi cutezători – cu prietenul V. Popa, deputat în Parlamentul RM,  
judecător la Curtea Constituţională, Ungheni, 1983. 

Foto din arhiva personală a dlui V. Cuşcă. 
 

 1986-1988 – redactor la ziarul raional, care a reuşit o creştere de tiraj de la 11 
mii de exemplare la 21 mii de exemplare, datorită unei politici editoriale cu 
conţinut social transparent şi critic; 

 1988-1990 – promovat secretar II a CR de partid Ungheni, responsabil de 
activitatea organizatorică şi politica de cadre şi reformare ideologică; 

 Promovat în 1990 la postul de şef sector la CC a PCM; 
În toată această perioadă a fost deputat în Consiliul orăşenesc şi raional 

Ungheni, şef comisie tineret şi sport. A activat prin cumul profesor de ştiinţe 
sociale în şcolile nr. 2 şi nr. 3 din Ungheni. 

Din 1991 a început o nouă viaţă, refuzând conştient şi asumat activitatea 
politică şi a realizat o carieră pedagogică la Universitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă” din Chişinău: 

 1991-1994 – Şef cabinet metodic, lector la Catedra de filozofie a UPS „Ion 
Creangă”. 

 Studii de doctorat, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, susţinerea tezei „Perspec-
tive raţionaliste în evoluţia logicii româneşti (T. Maiorescu, I. Petrovici,             
P. Botezatu)”, avându-i ca mentori pe cunoscuţii savanţi: Titus Raveica, Teodor 
Dima, Petre Dumitrescu, Constantin Sălăvăstru, Alexandru Surdu ş.a. 

 În anii 1998-2001 a deţinut postul de şef doctorat şi masterat al UPS „Ion 
Creangă”.  

 Din 2001-2004 – decan al Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine în cadrul UPS 
„Ion Creangă”.  
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La deschiderea Centrului American la UPS „Ion Creangă”, 
împreună cu ambasadoarea SUA în Moldova, M. Pendelton, 2004. 

Foto din arhiva personală a dlui V. Cuşcă. 

 

 În anii 2004-2011 – decan al Facultăţii Informatică şi Tehnologii Informaţionale 
în Instruire în cadrul UPS „Ion Creangă”.  
 

 
 

Cu colegii Consiliului Facultăţii de Informatică în UPS „Ion Creangă”, 2008. 
Foto din arhiva personală a dlui V. Cuşcă. 

 

 În anii 2011-2017 – prorector pentru învăţământul cu frecvenţă redusă şi 
activitate financiară. 
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Împreună cu colegii din Rectorat şi Consiliul de admistraţie, UPS „Ion Creangă”, 2014. 
Foto din arhiva Universităţii. 

 

 Din 2017 – până în prezent – conferenţiar universitar, titular al cursurilor 
Filosofia educaţiei, Filosofia şi axiologia valorilor la Ciclul I şi Ciclul II în cadrul 
UPS „Ion Creangă”. 

 
Publicaţiile şi cercetările ştiinţifice  

Este autorul studiilor şi publicaţiilor în domeniul istoriei filosofiei şi logicii. În 
această serie se înscriu lucrările: Gândirea filosofică în Europa Occidentală din secolele 
XVII-XVIII (1993), Titu Maiorescu – filosof, pedagog şi om politic (1996), Unele 
considerente privitor la logica naturală (1995), Noi consideraţii asupra Micului 
Compendiu de logică a lui Dimitrie Cantemir.  

A fost preocupat de studiul genezei formelor gândirii şi metodologiei de 
cercetare ştiinţifică în Organonul lui Aristotel, publicând articolele: Conceptul 
Opinie (doxa) în Organonul aristotelic (2000) şi Conceptul de problemă în viziunea lui 
Aristotel (2001).  

Experienţa în domeniul activităţii didactice este materializată într-o serie 
de elaborări şi publicaţii ce ţin de fundamente teoretice şi metodologice ale 
educaţiei în contextul reformelor sociale. Relevante în acest sens sunt articolele: 
Principii logice raţionaliste şi aplicarea lor în intercomunicarea instructivă (1994), 
Ipostaze educaţionale ale logicii naturale (1977), Raţiune şi raţionalitate în contextul 
reformării sociale (1999), Repere filosofice şi religioase în educaţia umanistă (2000), 
Determinări ale virtuţii în context filosofic şi logic (2001).  

În perioada anilor 1993-2007 a participat cu comunicări la şapte simpo-
zioane internaţionale, ce ţin de problemele filosofiei educaţiei şi tehnologiilor 
educaţionale moderne. De asemenea, este autorul unor materiale didactice, 
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programe de studii şi alte publicaţii în materie de Ontologie, Logică şi 
Propedeutică filosofică – Demonstraţia şi polemica. Reguli şi erori (1995), Principii 
teoretice şi metodologice în Logica lui T. Maiorescu (1996), Canavaua filosofică a 
cursului de matematică pentru facultăţile de pedagogie, Programa cursului de logică 
generală (pentru Universităţile pedagogice), Structuri şi semnificaţii mitofloclorice 
(elemente de semiotică şi semiologie). Monografie (2004), Aura spiritualităţii noastre. 
Monografie (2006), Operaţii logice cu noţiuni. Tehnologia didactică la cursul Logica 
formală (2007), Elemente de logică matematică (2008), Jocuri didactice în studiul logicii 
(2008). Este unul din autorii elaborării principiilor de implementare a 
Concepţiei Educaţiei în Republica Moldova, fiind autorul Reperelor conceptuale 
(praxeologice) ale activităţii la nivel de agenţi educaţionali (2001). Ultimele cercetări 
ţin de filosofia educaţiei, logică şi limbaj educaţional, filosofia şi axiologia 
educaţiei. Mulţi discipoli au scris şi su susţinut teze de licenţă şi master în 
domeniul dat. În acest context pot fi remarcate aşa lucrări ca: Tehnologii didactice 
la matematică şi logică (metodologii şi modele tematice) (în conlucrare cu conf. univ. 
Victor Pricop, Chişinău, 2012), Educaţia în spiritul valorilor în Grecia Antică şi 
perioada contemporană – mic studiu comparatist, în Educaţia din perspectiva valorilor. 
Idei, concepte, modele, articol la conferinţa naţională cu participare internaţională, 
Ed. IV, Alba Iulia 2012; a scris în colaborare cu prof. univ. Nicolae Chicuş 
articolul Formarea profesională a pedagogilor în spiritul valorilor şi tradiţiilor 
crengiene, publicat în Educaţia din perspectiva valorilor. Idei, concepte, modele, Tom 
IV, Cluj Napoca, 2013. 

 
Distincţii: 

Diploma de Onoare a Ministerului Educaţiei (2000) 
Ordinul Gloria Muncii, brevet nr. 3510 din 08.10.2015 

 
Colegii, discipolii despre pedagogul şi managerul model V. Cuşcă 

Alexandra Barbăneagră, prorector pe activitatea didactică: Calm, liniştit, 
cumpătat la vorbe şi la fapte, mereu a găsit soluţii onorabile în rezolvarea situaţiilor 
dificile. Totodeauna l-am apreciat pe dl V. Cuşcă pentru capacitatea de a „dantela” 
cuvintele. Are un bagaj bogat de cuvinte, graţie lecturii profunde. Cartea a fost 
întotdeauna pentru dumnealui izvorul nesecar de inspiraţie şi creaţie. S-a ocupat 
de un domeniu mai puţin cercetat – filosofia educaţiei – şi a excelat în domeniu.    
Dl V. Cuşcă se bucură de autoritate mare în colectiv. Este echidistant, sufletist, 
responsabil. Nu se lasă atras de nicio situaţie conflictuală. 

Elena Ţap, decanul Facultăţii de Formare Continuă: Domnul V. Cuşcă înainte 
de a-şi expune părerea cântăreşte foarte bine fiecare cuvânt. Este o persoană de 
o mare cultură generală, foarte inteligent. Dacă i se adresează cineva cu vreo 
problemă, îl ascultă cu atenţie, şi, neapărat, găseşte o rezolvare. Oricând este 
dispus să-ţi ofere un sfat plin de înţelepciune.  
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Veronica Trifan, laborant superior, lector la Catedra de informatică: Dl V. Cuşcă, 
filosof de profesie, s-a adaptat perfect noilor cerinţe, căutând modalităţi noi de 
abordare a subiectelor vechi. Pedagog înăscut, a găsit conexiuni între domenii 
aparent diferite, bucurându-ne de prelegeri extraordinare, pe care nu le voi uita. 
Fiind un orator nemaipomenit, ne-a încântat cu discursurile sale de nenumărate 
ori, la mese rotunde, conferinţe şi alte activităţi, pe care le-a organizat ca un 
manager cu experienţă, implicând profesori şi studenţi. Omul acesta, ca o pâine 
caldă, imi este ca un far în viaţă şi nu voi uita niciodată clipele în care am putut 
să învăţ măcar o fărâmă din ceea ce ne-a oferit. 

 
Filosofia vieţii dlui Valentin Cuşcă – Din interviul cu dl Valentin Cuşcă 

Ce valoare formativă au avut părinţii şi anii copilăriei, adică cei şapte ani de acasă 
în constituirea personalităţii Dvs.? 

Este evident rolul valoric formativ al acestei perioade din viaţă. Ea este 
legată de universul rural în care am crescut, de oamenii unui sat de gospodari, 
cu care am comunicat, de prietenii apropiaţi. Era perioada în care erau vii multe 
tradiţii şi obiceiuri, cum sunt colinda, uratul, jocul satului şi altele, care mă 
fermecau şi mă atrăgeau. Părinţii, îndeosebi mama şi bunica, au fost cei care m-
au marcat spiritual şi comportamental. Ţin minte şi acum spusele bunicii Sanda 
– să faci totul aşa, ca să nu-l mânii pe Dumnezeu. Munca, inclusiv cea fizică, era 
la ordinea zilei, pentru că se trăia material greu şi eram un ajutor în toate. 
Noţiunea şi restricţiile legate de drepturile copilului nu existau atunci, dar, pe 
de altă parte, aceasta a contribuit la formarea unor calităţi importante, inclusiv a 
celei de dragoste faţă de muncă. Bunica, fiinţă profund credincioasă, mi-a 
inspirat credinţa în Dumnezeu şi respectarea ritualelor creştine, dragostea de 
carte, bunăvoinţă, respect. 

Ce plusvaloare a adăugat şcoala, profesorii? 
Şcoala a avut un rol decisiv în formarea unor aşa calităţi cum sunt 

conformarea şi respectarea regulii, disciplinei, dragostea de carte, citit, moralitate şi 
comunicare socială. Am avut noroc de o şcoală şi de profesori buni, care mi-au pus 
o temelie bună pentru tot restul vieţii. De la o vârstă fragedă am manifestat o 
predilecţie pentru ştiinţele umaniste. Nu în ultimul rând, şcoala mi-a format şi 
abilitatea de autoapreciere obiectivă, viziunea perspectivei. 

Studiile superioare, profesionalizarea, ce importanţă valorică au avut în activitatea 
ulterioară şi în viaţă? 

Valoarea studiilor superioare în acea epocă era mult mai apreciată, 
inclusiv şi pentru faptul că exista o competitivitate strânsă, mai ales la facultăţile 
umaniste. Era o performanţă să fii admis, apreciat în comunitate, mai ales în cea 
rurală. N-am reuşit din prima, dar cu atât mai mare mi-a fost bucuria fiind admis la 
Universitatea din Leningrad, la filosofie, specialitate rară şi atunci, şi acum. Am 
avut noroc de profesori notorii: filosofi, psihologi, sociologi, ba chiar şi fizicieni şi 
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matematicieni, reuşind o pregătire complexă în Gnoseologia/Teoria cunoaşterii 
sau aşa-numitul Materialism dialectic. Am realizat o teză în fenomenologia 
existenţialistă, în baza literaturii în limba franceză, la profesorul Mihail Kisseli, 
ulterior academician. El mi-a format abilităţi pentru selecţia literaturii bune, mai 
puţin afectate de încorsetarea ideologică, lucru care m-a marcat pentru întreaga 
carieră pedagogică şi managerială. 

Prin ce v-au marcat anii de activitate ca tânăr specialist, la începutul carierei? 
Recunosc că începutul carierei n-a fost unul fericit. Întârziind la repartizare, 

n-am nimerit într-o instituţie de învăţământ superior, ci într-un colegiu de 
telecomunicaţii. Au existat unele cauze personale. Dar a fost un început, care n-a 
durat prea mult, doar o jumătate de an, după care, în ianuarie 1975, m-am 
transferat în Ungheni, unde, absolut întâmplător, destinul m-a plasat la o 
activitate legată de propagarea cunoştinţelor – societatea „Ştiinţa”. Prin cumul, 
activam şi cadru didactic. Ulterior m-am încadrat într-o carieră administrativ-
politică. Bunele cunoştinţe şi abilităţi universitare şi aici mi-au fost de mare 
ajutor. Mi-am rezolvat rapid problemele spaţiului locativ şi altele, dar permanent 
eram cu gândul la filosofie. Ulterior, în anii 1988-1991, am absolvit şi Institutul de 
Ştiinţe politice şi administrare socială din Odessa, acesta încadrându-se într-un 
fel de formare continuă. 

De ce aţi preferat angajarea la UPSC la o anumită etapă a vieţii? 
Aşa a vrut soarta, dar cred că şi cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că a fost 

ceva de bun augur. Era o perioadă tumultoasă cu ample restructurări sociale, 
valorice şi naţionale. Spiritual, eram adeptul schimbărilor, cu toate că am fost 
pus în situaţia s-o iau de la început, revenind la preocupările filosofice şi 
didactice. Predilecţia pentru pedagogie am avut-o de mic copil – îmi plăcea 
comunicarea, atât cu semenii, cât şi cu cei mai în vârstă. Iar pedagogia este, în 
esenţă, o relaţie de comunicare educaţională. Aşa mi s-a realizat, cred, vocaţia 
personală. Am făcut un efort de profesionalizare continuă, luând doctoratul în 
filosofie (logică) la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi. Astfel am reuşit să mă 
încadrez profesional şi ştiinţific în domeniul filosofiei şi logicii cu aplicare în 
domeniul educaţiei, domeniu în care activez de peste 30 de ani, realizând şi o 
carieră managerială, în calitate de decan şi prorector. 

Ce concluzii aţi trage din experienţa didactică şi managerială? 
Concluziile sunt multiple, de ordin spiritual, didactic, moral şi manage-

rial. În general, mă consider un realist raţional fără excese de optimism sau 
pesimism. Mă strădui permanent să păstrez măsura şi echilibrul în tot ceea ce 
fac sau proiectez, cu toate că nu sunt indiferent, ba chiar poate uneori percep 
emotiv unele situaţii, mai ales cele tensionate. În rest, sunt în zodia balanţei şi 
mă strădui de şapte ori să măsor şi o dată să tai. 

Astfel, unele concluzii ale experienţei trăite ar fi succint următoarele: 
o Să fiu onest şi sincer şi să apreciez aceste calităţi la ceilalţi. 
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o Să mă autoapreciez real şi să fiu obiectiv cu apropiaţii, colegii şi orice altă 
persoană. 

o Să am curajul să recunosc greşelile şi înţelepciunea, să învăţ din ele şi să 
nu le repet. 

o Să apreciez modestia, să nu mă laud. 
o Să-mi cultiv abilitatea de a lucra în echipă şi a preţui aportul fiecăruia. 
o Să preţuiesc oamenii aşa cum sunt ei şi să le doresc binele, să nu fiu 

invidios. 
o Să nu ascult bârfele şi să nu bârfesc. 
o Să ştiu a învăţa de la alţii, inclusiv de la studenţi. 
o Să nu pretind niciodată că ştiu adevărul absolut, pentru că totul este 

relativ. 
o Dacă comit vreo eroare în predare, să revin şi s-o corectez. 
o Să fiu creativ în limita bunului simţ, să nu mă aventurez. 
o Să însuşesc şi să aplic arta compromisului rezonabil. 
o Să cred sincer în Dumnezeu, să-l am în suflet şi să fiu împăcat cu el. 
o Să nu fac altuia ceea ce nu-mi place, dar să fac ceea ce nu-mi place, dacă e 

necesar. 
o Accept schimbarea/reforma care îmbunătăţeşte starea de lucruri, dar nu o 

complică. 
Ce aţi dori să vă aducă viitorul? 

o Mă rog lui Dumnezeu de sănătate, căci sănătatea e mai bună decât toate. 
o Armonie în familie şi în relaţiile cu oamenii. 
o Să contribui la educaţia nepoţilor, să le transmit ce am mai bun din 

experienţa vieţii. 
o Să mai pot face ceea ce îmi place – să citesc şi să scriu, să comunic cu 

studenţii şi colegii. 
 

 
 

Împreună cu familia, Ungheni 1986. Foto din arhiva personală a dlui V. Cuşcă. 
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Nepoţeii dragi – bucuria şi speranţa bunelului.  
Foto din arhiva personală a dlui V. Cuşcă. 
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DEMIR DRAGNEV ‒ MEMBRU CORESPONDENT  
AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI,  

PROFESOR UNIVERSITAR, DOCTOR HABILITAT  
 

 
Silvia CHICU-DIMITRIU 

 
 

ABSTRACT 
Historian Demir Dragnev, correspondent member of the Academy of 

Sciences of Moldova since 1995, doctor habilitated in history from 1992, deputy 
director of the Institute of History in 1979-1991, director of the Institute of 
History and president of the Scientific Council in 1994– 2006, it was imposed, in 
the consciousness of several generations of historians through the quality of 
scientific research. Being one of the best connoisseurs in our country of various 
scientific problems concerning the 16th-19th centuries, the scientist and professor 
Demir Dragnev creates works of a high scientific scholarship, written on the basis 
of sources researched in archives from Russia, Ukraine, Romania, Poland, 
Bulgaria and the Republic of Moldova. In this regard, we highlight the following 
specific characteristics of the works written by the scientist Demir Dragnev: the 
documentaly aspect and the analytical spirit, the critical approach and the 
conceptual novelty, the logical structure, the polemical polity with the opponents. 

Keywords: member-correspondent, scientific scholarship, analytical 
spirit, critical approach, polemical cult. 

 
Este greu să cuprinzi în câteva pagini personalitatea multilaterală şi 

complexă a domnului Demir Dragnev, în general, şi activitatea ştiinţifică a 
remarcabilului savant român, în special, care s-a materializat în monografii, 
studii, articole, manuale, culegeri de documente, rapoarte la manifestări 
ştiinţifice, toate însumând mii de pagini tipărite, lucrări care analizează cele mai 
diverse probleme ale istoriei şi culturii românilor, abordate din perspectiva 
unor idei şi concepţii originale. Se adaugă la aceasta şi o prodigioasă activitate 
didactică şi managerială.  
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Istoricul Demir Dragnev, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei din anul 1995, doctor habilitat în istorie din anul 1992, director 
adjunct al Institutului de Istorie în perioada 1979-1991, director al Institutului de 
Istorie şi preşedinte al Consiliului Ştiinţific în perioada 1994–2006, preşedinte al 
Seminarului Ştiinţific, s-a impus, în conştiinţa mai multor generaţii de istorici 
prin calitatea cercetărilor ştiinţifice.  

Demir Dragnev s-a născut la 27 iulie 1936 în satul Cureşniţa, raionul 
Soroca (fosta comună General Poetaş, judeţul Soroca, România) într-o familie 
descendentă din răzeşi şi mazili, cu studii gimnaziale, dar şi autodidacţi. 
Anume în familie i-a fost format interesul faţă de carte şi de istorie, cum declara 
odată Domnia Sa. 

După finalizarea, în anul 1957, a studiilor din cadrul Facultăţii de Istorie şi 
Filologie a Universităţii de Stat din Moldova (pe atunci Universitatea de Stat din 
Chişinău), la specialitatea „istoric, învăţător de istorie”, urmează studiile de 
doctorat şi activitatea de cercetare în cadrul Institutului de Istorie, Limbă şi 
Literatură al Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a URSS (din 1961 – 
Academia de Ştiinţe a Moldovei). Tânărul cercetător a fost încadrat în Sectorul de 
istorie presovietică. La recomandarea membrului corespondent al Academiei de 
Ştiinţe Eugen Russev, tânărul cercetător Demir Dragnev este inclus în 
componenţa şcolii ştiinţifice a renumitului academician rus Lev V. Cerepnin, care 
îl ghidează în domeniul metodologiei cercetării ştiinţifice, şi în determinarea 
temei de cercetare: Evoluţia socială şi economică a Ţării Moldovei în epoca medievală şi 
modernă timpurie. 

Formarea Domniei Sale ca istoric şi cercetător a fost influenţată şi de mediul 
academic şi universitar românesc, prin întâlnirile în cadrul conferinţelor şi 
simpozioanelor ştiinţifice internaţionale, şi nu numai, cu personalităţi notorii, 
precum distinşii istorici români: marele istoric român Constantin C. Giurescu, 
Ioan Caproşu, Alexandru Gonţa, Ştefan Ştefănescu, Şerban Papacostea, Mihai 
Berza, dar şi Gheorghe Platon, Leonid Boicu, Veniamin Ciobanu, Tahsin Gemil, 
Dumitru Agache, Nistor Ciocan, Nicolae Grigoraş ş.a.. 

Fiind unul dintre cei mai buni cunoscători din ţara noastră al diverselor 
probleme de ordin ştiinţific ce vizează secolele XVI–XIX, savantul şi profesorul 
Demir Dragnev creează lucrări de o înaltă erudiţie ştiinţifică, scrise în baza 
izvoarelor cercetate în arhive din Rusia, Ucraina, România, Polonia, Bulgaria şi 
Republica Moldova. 

În domeniul cercetării, Demir Dragnev s-a afirmat în calitate de savant 
veritabil, realizările sale istoriografice fiind apreciate la justa lor valoare în mediile 
academice şi universitare nu doar din ţară, dar şi de peste hotarele ei. Evidenţiem, 
în acest sens, următoarele caracteristici specifice lucrărilor scrise de omul de ştiinţă 
Demir Dragnev: aspectul documentat şi spiritul analitic, abordarea critică şi 
noutatea conceptuală, structura logică, polemica cultă cu oponenţii. 
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Membri titulari şi corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei purtând fracul  
de membru al forului ştiinţific suprem din Republica Moldova (la Sesiunea Jubiliară  

60 de ani de la fondarea Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi lansarea cărţii  
„Academia de Ştiinţe a Moldovei – istorie şi contemporaneitate”.  

De la stânga la dreapta: M.c. Ch. Stratievschi, acad. D. Matcovschi, acad. A. Eşanu,  
m.c. D. Moldovanu şi m.c. D. Dragnev, 2006. Foto: Vladimir Colos.  

Muzeul Ştiinţei al AŞM. Fond foto. Cota arhivistică: 00119d. 

 
Şcoala ştiinţifică a profesorului Demir Dragnev include direcţii actuale de 

studiere a relaţiilor politice interne şi externe, a proceselor demografice şi 
socioeconomice, a comportamentelor elitelor politice. Privind retrospectiv opera 
de cercetare istorică a profesorului Demir Dragnev, observăm că investigaţiile 
Domniei Sale s-au orientat în câteva direcţii principale de studiere a epocii 
medievale şi premoderne româneşti, cum ar fi: 

 specificul dezvoltării economice a ţărilor române în perioada medievală 
şi modernă timpurie;  

 evoluţia agriculturii şi raporturile agrare; 

 dinamica numărului populaţiei din Moldova în secolele XVIII–XIX;  

 relaţiile diplomatice ale Ţării Moldovei cu statele vecine în Evul Mediu ;  

 lupta de eliberare de sub dominaţia otomană în Ţara Moldovei în secolul 
al XVI-lea – începutul secolului al XVIII-lea;  

 valorificarea documentelor depozitate în arhivele sovietice privitoare la 
istoria medievală a Ţării Moldovei şi Ţării Româneşti;  

Dovadă a talentului şi dăruirii cu care istoricul Demir Dragnev a studiat şi 
continuă să studieze problemele din domeniul istoriei medievale şi celei 
moderne a Principatelor Române şi a Europei de Sud-Est sunt cele peste 330 de 
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lucrări ştiinţifice editate, individual sau în colaborare, inclusiv peste 80 de 
volume de monografii, capitole în tratate, culegeri de documente, şi peste 60 de 
manuale şi materiale didactice etc. 

În domeniul istoriei sociale şi economice a Ţării Moldovei, contribuţia 
profesorului Demir Dragnev este remarcabilă atât prin numărul mare de 
articole publicate în reviste de specialitate şi în volumele apărute, cât şi prin 
temeinica argumentare a unor opinii noi.  

O problemă analizată în profunzime de istoricul Demir Dragnev este cea a 
evoluţiei sistemului agrar din Moldova medievală. Cercetarea minuţioasă a 
izvoarelor medievale i-au permis autorului să caracterizeze sistemul agrar din Ţara 
Moldovei, drept unul mixt. Dintre lucrările Domniei Sale sau scrise în colaborare 
cu alţi istorici, reţinem monografia: «Сельское хозяйство феодальной Молдавии 
(конец XVII - начало XIX в.)» sau «История народного хозяйствa Молдавской 
ССР (С древнейших времен до 1812 г.)».  

O altă problemă cercetată de profesorul Demir Dragnev este cea a politicii 
externe a Ţării Moldovei. În acest context, merită menţionate studiile dedicate 
relaţiilor moldo-ruse din epoca medievală, precum şi lucrarea de sinteză (în 
calitate de redactor coordonator) «Очерки внешнеполитической истории 
молдавского княжества (последняя треть XIV – нач. XIX в.)». 

După anul 1989, activitatea ştiinţifică a profesorului Demir Dragnev este 
axată pe depăşirea barierelor ideologice impuse de către fostul regim. Una din 
lucrările coordonate de către profesorul Dragnev este: Istoria Moldovei din cele 
mai vechi timpuri până în epoca modernă. Aspecte din viaţa politică, socială şi a culturii 
(1992), în care mai multe probleme din istoria Moldovei sunt prezentate în 
context general românesc şi european. 

Specificul evoluţiei societăţii în secolul al XVIII-lea a fost stabilit de către 
profesorul Demir Dragnev în lucrarea: Ţara Moldovei în epoca Luminilor (aspecte 
din istoria socio-economică, politicii interne şi culturii în sec. al XVIII-lea) (1999), 
unde autorul se pronunţă în favoarea specificului naţional al iluminismului 
românesc. 

Demir Dragnev este în istoriografia românească unul din cei mai competenţi 
editori de documente medievale din ultimele decenii, depistând şi descifrând acte 
medievale de cancelarie şi coordonând editarea colecţiei de izvoare medievale: 
Moldova în epoca feudalismului (12 volume). 

Meritul savantului rezidă şi în curajul de a-şi revedea unele opinii în 
problemele dificile şi controversate ale istoriei neamului românesc. Acest demers 
ştiinţific este materializat în lucrarea Istorie şi civilizaţie medievală şi modernă 
timpurie. Studii şi materiale (2012). 

O preocupare deosebită, în ultimele decenii, a profesorului Demir Dragnev 
a fost elaborarea manualelor şi materialelor didactice la istorie pentru învăţă-
mântului preuniversitar.  
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Totodată, istoricul Demir Dragnev a făcut şi o impresionantă carieră 
universitară, exercitând în perioada 1991–2013 funcţia de profesor universitar la 
Catedra de istoria românilor a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” 
din Chişinău, fiind titular al cursurilor: Paleografia slavo-română şi româno-
chirilică; Ţările române între medieval şi modern; Fanariotismul în Europa de Sud-est şi 
Ţările Române. A fost membru şi este preşedinte al Seminarului Ştiinţific de 
Profil şi al Consiliului Ştiinţific Specializat pentru susţinerea tezelor de doctor şi 
doctor habilitat în istorie din cadrul UPS „Ion Creangă”.  

 

 
 

D. Dragnev – Preşedinte al Consiliului ştiinţific, împreună cu membrii Consiliului,  
la susţinerea tezei de doctor habilitat în istorie de către dl Valentin Constantinov,  

UPS „Ion Creangă”, 10 iunie 2019.  
Foto din arhiva S. Corlăteanu-Granciuc. 

 
Totodată, profesorul Demir Dragnev a consultat/condus activitatea de 

cercetare a mai multor istorici din republică. Printre numele notorii care „au 
studiat în şcoala” profesorului îi nominalizăm pe istoricii Gheorghe Gonţa, Pavel 
Cocârlă, Ion Chirtoagă, Ion Eremia, Constantin Ungureanu, Eduard Baidaus, Vlad 
Mischevca ş.a.  

Pentru rezultate excelente şi contribuţia adusă dezvoltării ştiinţei istorice, 
domnului Demir Dragnev i s-au conferit mai multe distincţii. Iată doar câteva 
din ele:  

 Premiul de Stat (1984) şi premii ale AŞM (1993, 1996, 2012),  

 Ordinul „Gloria Muncii” (1996),  

 Titlul Onorific „Om emerit” (2010), 

 Medalia „Dimitrie Cantemir” (2001),  

 Medalia jubiliară a AŞM (2006, 2016),  
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 „Diploma de onoare a AŞM” (1986, 2006),  

 Diploma „Meritul academic” (2009),  

 „Diploma de merit” a Institutului de Istorie al AŞM (2012), 

 Medalia jubiliară a AŞM etc.  
 

 
 

Cercetători ştiinţifici decoraţi la Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldove. De la stânga  
la dreapta: Manole Brihuneţ, Ion Xenofontov, Constantin Manolache, Victor Ghilaş,  

m.c. Demir Dragnev, Eugenia Tofan, ÎPS Vladimir, acad. Teodor Furdui, m.c. Ion Guceac,  
acad. Alexandru Roşca, Victor Ţvircun, Vadim Cheibaş, 10 iunie 2016.  

Foto: Mihail Bortă. Muzeul Ştiinţei al AŞM. 
Fond foto. Cota arhivistică: 00268. 

 
Senatul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”din Chişinău, în 

şedinţa din 30 noiembrie 2017 a decis acordarea titlului de Doctor Honoris 
Causa a UPS „Ion Creangă” membrului corespondent al AŞM, profesor 

universitar, doctor habilitat Demir Dragnev. Ceremonia de înmânarea a 
înaltelor însemne a avut loc la 21 iunie 2018.  
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Secvenţe de la ceremonia de înmânarea a înaltelor însemne de Doctor Honoris Causa  
a UPS „Ion Creangă” din Chişinău, 21 iunie 2018. Foto din arhiva Facultăţii. 
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În concluzie, menţionăm că istoricul Demir Dragnev este un savant 
cultivat, onest, tenace şi competent în ceea ce face, cu un pronunţat simţ al 
datoriei şi responsabilităţii civice, sincer şi accesibil în dialog cu colegii. Posedă 
o bogată experienţă ştiinţifică şi didactică şi o ţinută excelentă de pedagog. Prin 
activitatea prodigioasă depusă în domeniul ştiinţific şi didactic, profesorul 
Demir Dragnev contribuie substanţial la dezvoltarea ştiinţei istorice şi la 
pregătirea specialiştilor de înaltă calificare din Republica Moldova. 
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ION DULSCHI – OM AL VOCAŢIEI ŞI PERSEVERENŢEI 
 

 
Valentina ENACHI  

 
 

ABSTRACT 
Professor Ion Dulschi activated at the State Pedagogical University 

"

        
 

I. Creangă ” between 1988 and 1998, being a graduate of the Faculty of History 
and Pedagogy, the promotion of 1987. As a scientific-didactic framework, he 
graduated from the Doctorate of the Pedagogical University of Moscow in 1990–
1993. The doctoral studies were completed by the support, in December 1993, of 
the doctoral thesis in history with the theme "The agrarian problem and the 
political struggle in Moldova in 1917-1918". 

Keywords: perseverance, responsibility, commitment, professionalism. 

 
Ion Dulschi s-a născut într-o familie de ţărani din satul Harmaţca – o 

localitate foarte pitorească, aşezată pe malul stâng al Nistrului în raionul 
Dubăsari. A moştenit de la părinţi un caracter ferm, dar şi capacitatea de a se 
împăca cu oameni diferiţi, de a căuta căi de compromis, sănătoase, în 
problemele spinoase ale vieţii. Primii opt ani de şcoală i-a făcut în satul de 
baştină, iar atestatul de studii medii l-a obţinut în 1977 la şcoala medie din satul 
Ţâbuleuca, situat la doi km distanţă de casa părintească. Fiind pasionat de 
tehnică şi sport, a insistat să se vadă cât mai degrabă la oraş, pentru a se înscrie 
la o secţie de haltere. Alegerea a fost făcută în favoarea şcolii profesionale nr. 2 
din Tiraspol, pe care a absolvit-o în 1978, obţinând calificarea de lăcătuş în 
deservirea centralelor termoelectrice. 

După o scurtă activitate practică la una din termocentralele din regiunea 
Moscovei, a fost mobilizat să îndeplinească serviciul militar în termen, în 
trupele de grăniceri. La revenire în Moldova, s-a întors la meseria de lăcătuş, 
dar, de această dată, în cadrul întreprinderii de reparaţie şi producţie 
Moldenergoremont din Chişinău. Era hotărât să se înscrie la o facultate – idee pe 



164 
 

care n-a abandonat-o nici atunci când îşi satisfăcea serviciul militar şi nici când 
revenise la meseria de lăcătuş. Facultatea de Istorie a fost o provocare spre care 
a mers mai mult timp, de fiecare dată întrebându-se dacă dispune de suficiente 
capacităţi pentru a face faţă exigenţelor acestui domeniu, atât de interesant, dar 
şi atât de complicat, din perspectiva cunoaşterii lui.  

Calea spre obţinerea statutului de student nu a fost scurtă şi nici simplă. 
Pe lângă concursul foarte mare, care era pe atunci la Facultatea de Istorie, mai 
exista şi problema cunoaşterii, la nivelul exigenţelor universitare, a limbii 
moldoveneşti, cum se numea pe atunci limba română. Dat fiind faptul că îşi 
trăgea originea din raioanele din stânga Nistrului, avea de compensat aceste 
lacune de competenţă lingvistică prin eforturi suplimentare.  

O fericită ocazie în acest sens a fost deschiderea în 1981 la Institutul 
Pedagogic „Ion Creangă” a secţiei de pregătire. Nu a ezitat şi s-a înscris pentru 
specialitatea Istorie. Programa de pregătire a realizat-o cu succes susţinând cu 
brio examenele, fiind al doilea din cei 25 de cursanţi datorită mediei obţinute. Îşi 
aminteşte cu pietate de lectorul Catedrei de istorie universală Leonid Feider – 
un om şi un profesor de o inteligenţă rară, dar şi de doamna Tatiana Cartaleanu, 
căreia îi este recunoscător pentru încurajarea în depăşirea dificultăţilor în 
studierea limbii române. În 1982 devine student cu acte în regulă la Facultatea 
de Istorie şi Pedagogie.  

A participat la activităţi extracurriculare. Experienţa de muncă, serviciul 
militar, practicarea sportului i-au servit drept un bun 
suport pentru încercările la care a fost supus. Are un 
credo: „Cu cât mai multe ai de făcut, cu atât mai 
multe reuşeşti”, morala acestui adagiu, fiind: 
angajarea în mai multe activităţi impune mai multă 
exigenţă şi mai multă autoorganizare.  

Am reţinut un caz care indică poziţia civică şi 
de intelectual a profesorului Ion Dulschi, de care a 
dat dovadă încă în anii de studenţie. În toamna 
anului 1984, fiind locţiitorul secretarului biroului 
comsomolist al facultăţii, Ion Dulschi prezida con-
ferinţa de dare de seamă şi alegeri. Printre vorbitori 
au fost şi două studente comsomoliste care au vorbit 
în limba moldovenească. Pe atunci exista o regulă 
nescrisă ca la toate adunările, la nivel de facultate şi 
institut, să se vorbească doar în limba rusă. Spre 
sfârşitul conferinţei, în prezidiu au fost transmise mai 

multe bileţele cu întrebări. În unul din ele cineva consemnase: „De ce unii 
comsomolişti îşi permit să vorbească de la tribună în limba moldovenească?” 

Ion Dulschi – student.  
Foto din arhiva personală  

a dlui I. Dulschi. 
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În prezidiu erau şi reprezentanţi ai organelor comsomoliste de conducere 
din institut şi raion. Răspunsul însă urma să-l dea preşedintele adunării, care l-a 
şi oferit celor prezenţi: „Stimaţi comsomolişti, noi cu toţii suntem studenţi la 
Institutul Pedagogic, adică ne pregătim să devenim intelectualii republicii 
noastre. Consider că un adevărat intelectual urmează să cunoască cât mai mult 
cultura şi limba poporului în mediul căruia activează”. A urmat o explozie de 
aplauze, iar la ieşire din sala de festivităţi în care s-a desfăşurat conferinţa mai 
mulţi profesori l-au aşteptat să-i strângă mâna. Nu a fost invitat nicăieri să i se 
pună întrebări, cum se obişnuia în asemenea cazuri. Probabil că problema în 
cauză îi preocupa şi pe cei din prezidiu. 

Activităţile obşteşti i-au completat experienţa de viaţă cu noi competenţe 
organizaţionale şi comunicative. În anul 1986 a fost selectat în echipa de 
studenţi care a realizat stagiul de practică pedagogică în tabăra internaţională 
de pionieri „Artek” din Crimeea. Studiile le-a încheiat în anul 1987, obţinând 
diplomă cu menţiune şi având cel mai înalt rating din cei 75 de absolvenţi, cu 
media 5 din 5. 

După absolvire, timp de un an, a activat la o şcoală profesională din 
Chişinău, iar în anul 1988, la invitaţia profesorului Mihail Rotaru, a revenit la 
Institutul Pedagogic, în calitate de lector la Catedra de istorie a PCUS. După doi 
ani de activitate la catedră, a fost delegat la Moscova pentru a realiza studii 
doctorale în cadrul Universităţii Pedagogice, studii cu frecvenţă. La revenire, 
deja cu teza susţinută, s-a reîncadrat în activitatea ştiinţifico-didactică la 
Catedra de etnografie şi istoria culturii.  

În calitate de lector la catedra menţionată, a fost pus în situaţia de a însuşi 
noi domenii, elaborând cursuri pe care nu a avut fericirea să le studieze când 
era student. Timpurile s-au schimbat. S-au schimbat şi cursurile. Ion Dulschi a 
predat multiple şi diverse discipline: „Sărbători calendaristice şi familiale”, 
„Istoria gândirii etnologice”, „Cultura materială a românilor”, „Mitologia”, 
„Metodica muncii educative” ş.a. Lectorul demonstra studenţilor că studierea 
problemelor sociale, naţionale, politice nu este o povară, ci un exerciţiu capti-
vant al revelaţiei şi o bucurie spirituală a cunoaşterii. Experienţa şi pregătirea 
pedagogică în cadrul facultăţii i-au servit drept bune repere pentru ghidarea 
activităţii extra-curriculare a studenţilor, implicându-se în diverse manifestaţii, 
precum Balul bobocilor, Roata norocului, Concursul TVC etc.  



166 
 

 
 

Împreună cu colega de catedră V. Ursu la Concursul TVC. Aprilie 1995.  
Foto din arhiva familiei Ursu. 

 

In anul 1996, Ion Dulschi a fost ales în funcţia de lector superior la catedră, 
după care, în scurt timp, a fost invitat la Ministerul Educaţiei în calitate de 
specialist principal, ulterior numit şef de secţie.  

Specificul activităţii în cadrul aparatului central al ministerului impunea 
obţinerea de noi competenţe şi, în special, ale celor în materie de drept. Cu toate 
că deja deţinea titlul de doctor în istorie, nu a ezitat şi s-a înscris la Facultatea de 
Drept a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, pe care a absolvit-o în 
2000. În virtutea activităţii profesionale, din nou a resimţit necesitatea unor 
competenţe pe dimensiunea psihologică şi se înscrie la programul de master în 
psihologie, finalizându-l în 2007 cu calificarea respectivă.  

Fiind un colaborator constructiv şi perseverent, şi-a perfecţionat cunoş-
tinţele la numeroase stagii peste hotarele Republicii Moldova şi la instituţiile de 
profil din ţară: în 1996 la Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi; în 2011 – la 
Institutul Regional de Administrare Publică din Odessa, Ucraina; în 2011–2012 
la Academia de Administrare Publică din Republica Moldova. 

Drept caracteristici personale pot menţiona onestitatea şi simţul umorului. 
Ion Dulschi ştie să discute în profunzime şi cu inteligenţă probleme de istorie, 
diplomaţie şi multe alte. Lucrările sale publicate, cursurile de lecţii sunt lipsite 
de şabloane şi tratări simpliste ale proceselor sociale: „Teoria generală a statului 
şi dreptului”; „Demografie”; „Managementul educaţional preuniversitar” sunt 
lucrări de referinţă atât pentru studenţi, cât şi pentru lectori. Publicaţiile 
ştiinţifice din ţară şi peste hotare au trecut de 60.  

Ion Dulschi a îmbrăţişat o largă paletă de interese şi a efectuat cercetări 
ştiinţifice de valoare. A participat la multiple congrese şi colocvii ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale.  
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I. Dulschi – participant la masa rotundă Valorificarea patrimoniului prin dialogul intercultural, 
Chişinău, 15 martie 2019. Foto fin arhiva facultăţii. 

 
Azi este cunoscut datorită activităţii sale de decan al Departamentului 

Studii Superioare de Master la Academia de Administrare Publică, este secretar 
al Seminarului ştiinţific de profil la această instituţie, conducător de doctorat în 
domeniul ştiinţei administraţiei.  

 

 
 

Cu colegii de la Academia de Administrare Publică. Foto din arhiva dlui I. Dulschi. 
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Ion Dulschi s-a manifestat şi ca un bun organizator al forurilor ştiinţifice. 
În anul 2015 a lansat ideea şi a organizat prima conferinţă internaţională 
„Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice”. 
Conferinţa a urmărit scopul de a susţine şi a încuraja dezbaterile academice, 
precum şi crearea reţelelor de cercetare la nivel naţional şi internaţional între 
tinerii cercetători – studenţi, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice debutante. 
La conferinţă au participat cadre didactice, studenţi-masteranzi şi doctoranzi ai 
Academiei de Administrare Publică, tineri cercetători din Republica Moldova, 
România, Ucraina, Cehia şi alte state. 

 

 
 

La conferinţă internaţională „Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea  
administraţiei publice”, 1 martie 2019. Foto din arhiva dlui I. Dulschi. 

 
Studenta Maria Zinovii despre profesorul Ion Dulschi: „Un profesor, pe lângă 

cunoştinţele profunde în materie ce le posedă, trebuie să le mai poată îmbina şi 
cu dragostea profundă pentru studenţii săi, să aibă şi simţul umorului, dar, 
totodată, să fie capabil să găsească adevărata proporţie între sobrietate şi prie-
tenie, iar toate aceste calităţi le întâlnim la profesorul Ion Dulschi. Domnul 
Dulschi are capacitatea de a transmite mesajul într-un fel anume, informaţia 
formulată de dumnealui trece într-o altă minte, adică a noastră, şi de acolo apar 
roade. Eu l-am cunoscut atât ca profesor în timpul orelor, cât şi în calitate de 
coordonator ştiinţific la teza de master pe care am elaborat-o. O lucrare care a 
fost o provocare pentru mine, în condiţiile în care foarte puţine surse există la 
etapa actuală la tema aleasă de noi în domeniul arhivelor, dar, încurajată de 
domnul Dulschi, am reuşit să o susţin cu brio. Dânsul este om cu caracter şi ne 
sfătuieşte şi pe noi, studenţii lui, să fim la fel, să nu cedăm, să fim luptători şi 
puternici. Până la urmă, rolul unui profesor este şi de a te îndruma la crearea 
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valorilor, încrederii în sine şi respectului, nişte concepte esenţiale, pe care, din 
păcate, nu le poţi obţine oriunde şi de la oricine, iar eu am avut acest noroc să 
cunosc un om deosebit, care mi-a oferit toate acestea”. 

Fire energică, sociabilă, onestă, un pedagog adevărat, care pe parcursul 
vieţii altoieşte studenţilor dragostea de valori autentice, Ion Dulschi se impune 
prin inteligenţă, sârguinţă şi un înalt profesionalism.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



170 
 

PROFESORUL, CERCETĂTORUL ŞI DESCHIZĂTORUL 
DE DRUMURI – DIANA DUMITRU 

 

 
Larisa NOROC 

 
 

ABSTRACT 
The study explores the activity of the doctor in history, the researcher and 

the university professor Diana Dumitru. Highly intelligent, with a developed 
critical sense, and endowed with a range of general strengths such as responsi-
bility, organizational skills, honesty, and other abilities specific to the field: ana-
lytical skills, the ability to design a project and to carry it out etc, allowed Diana 
Dumitru to achieve impressive results in her professional career. In her teaching 
and research she focuses on issues related to the Holocaust in Eastern Europe 
and inter-ethnic relations in this geographic area before, during, and after 
WWII. She was awarded important scholarships by prestigious university and 
scientific centers in Germany, Austria, the USA, Israel, Romania, and Poland 
among others. Dr. Dumitru is the author of two monographs and numerous ar-
ticles in international peer-reviewed journals, national publications, and edited 
volumes. In 2012, the American Political Science Association awarded her the 
Mary Parker Follett Prize for best article in the field of political science and the 
history. Currently, Diana Dumitru is a member of the editorial board of inter-
national and national scientific journals. 

Keywords: professor, researcher, holocaust. 

 
Dumitru Diana (născută la 03.11.1973 în satul Mereni, raionul Anenii-Noi, 

Republica Moldova) este profesor şi om de ştiinţă din Republica Moldova. A 
crescut şi a fost educată într-o familie de intelectuali: tata, Victor Dumitru, 
contabil, şi mama – profesoară de biologie la liceul din satul Mereni. 
Actualmente, este căsătorită, iar urmaşul şi speranţa Dianei este fiul Cristian. 

În anii 1980–1990 a studiat la şcoala generală din satul natal. Încă din 
copilărie se deosebea de alţi semeni prin activism şi responsabilitate, se implica 
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în tot felul de secţii şcolare, activităţi extracurriculare. Atât părinţii, cât şi 
profesorii i-au remarcat de timpuriu spiritul de curiozitate pentru tot ce era nou 
şi interesant, gândirea analitică, spiritul critic. În şcoală, deşi era fruntaşă la 
toate materiile, o pasionau, în special, disciplinele umaniste, ceea ce i-a deter-
minat parcursul profesional. Între 1990–1995 a urmat studii superioare la UPS 
„Ion Creangă”, Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, cu specializarea profesor 
de istorie şi psihologie practică, absolvind cu o medie de 9,51. Manifestând 
interes special pentru istorie, dar şi psihologia umană, a ales să se angajeze 
după absolvirea instituţiei superioare, în perioada 1994–2000, în calitate de 
profesor de istorie şi, concomitent, psiholog şcolar la Liceul teoretic din Mereni. 
Consecvenţa şi interesul orientat spre cercetare, au determinat-o să facă studii 
doctorale, în perioada 1995–1999, la Catedra istorie universală, a Facultăţii de 
Istorie şi Etnopedagogie. La 23 iunie 2000 a susţinut teza de doctor în ştiinţe 
istorice cu tema „Marea Britanie şi Unirea Principatelor Române (1856–1859)”, 
specialitatea 07.00.03 – Istoria Universală2. În perioada 01.09.2009 – 01.02.2011 
şi-a continuat programul de studii postdoctorale.  

În perioada 03.09.2007–30.06.2008 a activat în calitate de şef interimar al 
Catedrei de istorie universală. În octombrie 2016 – mai 2017 este şefă interimară 
a Catedrei de istoria românilor şi universală, fiind şi responsabilă de pregătirea 
rapoartelor de autoevaluare în procesul de acreditare a programelor de studii 
Istorie, Istorie şi Geografie, Istorie şi Limba Engleză. 

 
Activitatea pedagogică 

Datorită abilităţilor de muncă asiduă, consecvenţă, centrare pe scop şi 
obţinerea de rezultate, şi-a căpătat într-un timp relativ scurt autoritatea de bun 
profesor cu viziuni inovatoare. Din 01.09.2000 a fost angajată în calitate de lector 
la Catedra de istorie universală, condusă de prof. univ. Nicolae Tudoreanu, pentru 
ţinerea cursului Istoria contemporană a ţărilor Europei de Est3 . Susţinerea cu succes a 
tezei de doctor a permis promovarea D. Dumitru, prin concurs, la postul didactico-
ştiinţific de lector în data 01.XI.2001, lector superior în decembrie 2002, iar mai 
târziu – la cel de conferenţiar universitar, la 31.01.2008.4.  

Deja din primii ani de activitate, profesoara D. Dumitru nu doar preda un 
curs destul de dificil, Istoria contemporană a ţărilor Europei de Est, dar s-a 
implicat activ în elaborarea cursurilor opţionale. Mai mult, avea respon-
sabilitatea să redacteze şi să elaboreze curricula pe discipline, care pe parcursul 
anilor au suportat modificări serioase ca structură, conţinut, dar şi concept. Pe 
parcursul anilor, în palmaresul cursurilor universitare predate de D. Dumitru  

                                                 
1
  Dosarul personal al Dianei Dumitru, Secţia Resurse Umane a UPSC;  

2
  Diplomă, Seria AL, nr. 001060, 1995, eliberată la 20.06.1995, nr. 2579. 

3
  Ibidem. 

4
  Ibidem. 
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s-au adăugit o serie de alte discipline, din cadrul programelor ciclului I şi 
ciclului II de studiu. 
La specialităţile: istorie, istorie şi geografie, istorie şi limba engleză: 

1. Istoria contemporană a statelor Europei de Est (1918–1945);  
2. Istoria contemporană a Europei de Est (1945–prezent);  
3. Regimuri totalitare ale sec. XX; 
4. Conceptualizarea Holocaustului: texte, teorii, memorii. 

La programul de master „Istorie europeană comparată”;  
1. Regimuri totalitare: stalinism şi nazism; 
2. Naţiuni, naţionalism şi conflicte etno-politice; 
3. Standarde academice occidentale (în limba engleză); 
5. Holocaustul din România: texte, teorii, memorii;  
6. Curs de engleză practică (2007–2008). 
Pentru a provoca interesul faţă de cursurile predate, profesorul Dumitru 

Diana îşi modela lecţiile folosind forme diverse de lucru, incluzând scrierea 
eseurilor argumentative, recenzia unor articole, analiza chestionarelor şi 
interviurilor, a fotografilor realizate cu martorii oculari ai evenimentelor culese din 
arhivă, materiale ale proceselor de judecată ale criminalilor de război, analiza 
posterelor. Majoritatea lecţiilor ţinute au fost realizate cu ajutorul metodelor 
interactive de predare, cu utilizarea tehnologiilor moderne şi a prezentărilor Power 
Point, Prezi, funcţiilor oferite de Google Drive. Pentru a se menţine demersul 
ştiinţific, în timpul orelor se făcea trimitere la sursele de arhivă, lucrări ştiinţifice. 
Pentru a-şi încuraja studenţii pentru munca de cercetare, dr. conf. D. Dumitru 
oferea studentului prin intermediul bibliotecii UPSC, dar nu numai, publicaţiile 
proprii elaborate. Pe parcursul activităţii didactice a străduit să menţină un dialog 
continuu cu studenţii, iar fiecare oră urmărea dezvoltarea abilităţilor de gândire 
critică, imparţialitatea analizelor evenimentelor, oferirea răspunsurilor logice, 
argumentate ştiinţific. La finalizarea disciplinelor, practica evaluarea anonimă a 
cursurilor, în care studenţii îşi exprimau părerile referitor la noutatea, utilitatea 
disciplinei, dificultăţile întâlnite în procesul de învăţare. De la începutul activităţii 
didactice a fost curator de grupă, a condus practica pedagogică a studenţilor de la 
specialitatea de istorie.  

La UPSC este o practică de mai mulţi ani de a asista reciproc la orele 
colegilor sau de a caracteriza persoana care accede la un post didactico-ştiinţific. 
Analiza părerilor mai multor colegi de catedră, ne dă posibilitatea să conchidem 
că Diana Dumitru se bucura de stimă şi autoritate. Conform opiniei conf. univ. 
O. Munteanu, „Diana Dumitru este un om cu gândire analitică şi spirit critic 
dezvoltat, o personalitate activă în plan didactico-ştiinţific. Drept dovadă sunt 
numeroasele discipline care provoacă interes printre studenţi, publicaţii în 
domenii puţin cercetate, dar şi numeroasele participări la evenimente ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale în instituţii ştiinţifice cu autoritate”. În baza părerii 
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expuse de prof. univ. E. Certan, „Dna Dumitru este o fire foarte inteligentă, care 
înţelege miezul problemei, care utilizează diferite metode de cercetare şi 
abordări moderne în demersul ştiinţific. După nivelul ei profesional ea trebuie 
să ocupe posturile ştiinţifico-didactice cele mai înalte, iar faptul că noi 
participăm la promovarea doamnei prin concurs doar legitimăm o situaţie 
existentă”. În acord cu părerile expuse a fost şi dr. hab. N. Tudoreanu şi dr. hab. 
S. Custreabov: „Diana Dumitru a fost o studentă excelentă, acum profesor şi om 
de ştiinţă excelent. Ne bucurăm că avem la catedră o persoană cu aşa nivel 
profesional, credem şi suntem convinşi că ne va aduce onoare în plan ştiinţific 
nu doar UPSC, dar şi Republicii Moldova”. Dr. conf. univ. V. Cozma opina: 
„Diana Dumitru a fost o studentă şi este o colegă de excepţie. Îmi aduc aminte de 
susţinerea tezei ei, cu câtă siguranţă şi profesionalism îşi susţinea lucrarea de 
doctor, dar, totodată, cu cât tact polemiza cu profesorii care i-au fost oponenţi şi 
au merite în domeniul ştiinţific. D. Dumitru merită din plin gradele şi titlurile 
ştiinţifice spre care accede”. Iar colega de facultate L. Noroc menţiona: „La cele 
spuse de antevorbitori, voi mai adăuga că este şi un om cu calităţi morale înalte, 
cultă, tacticoasă, cumpătată, echilibrată. Este om de echipă, integră, înzestrată cu 
calităţi de lider, ştie să stimuleze entuziasmul de cunoaştere, este un bun 
organizator… Este foarte muncitoare şi centrată spre scop… Îmi aduc aminte 
cum în timp record, în perioada de doctorat a învăţat engleza, aşa încât astăzi 
predă în engleză, participă la evenimente ştiinţifice internaţionale, mai mult chiar 
– are numeroase publicaţii ştiinţifice în limba străină. În calitate de cercetător este 
pedantă, scrupuloasă… Urmărindu-i activitatea, am înţeles că demersul ei este 
ascensiunea calitativă în domeniul didactic, ştiinţific, aşa încât să devină un bun 
profesionist în domeniul său de activitate”.  

Cunoaşterea limbilor străine (franceza, engleza) şi dorinţa de perfecţionare 
a cursurilor predate, dar şi continuarea cercetărilor, au determinat protagonista 
să participe la activităţile diferitor şcoli de vară, traininguri, seminare naţionale 
şi internaţionale privind subiectele ştiinţifice, dar şi didactice. Potrivit 
raportului de activitate al D. Dumitru, începând cu anul 2001 şi până în 2019 a 
participat la mai multe activităţi ştiinţifice internaţionale din România, SUA, 
Canada, Germania, Austria, Grecia, Franţa, Israel, Olanda, Rusia, Norvegia, 
Lituania, Ucraina, Belarus, Ungaria, Polonia etc. 

Printre primele sale activităţi se înscrie participarea în anul 2001 la lucrările 
Şcolii de vară est-europene de pe lângă Universitatea din Varşovia, unde a 
ascultat ore teoretice, a participat la seminare, a prezentat raportul „Transnistria – 
separatism în serviciul Imperiului”. În 2002 Diana Dumitru a participat la 
trainingul internaţional din Bulgaria „Organizarea dezbaterilor studenţeşti”, 
training pentru tineri profesori universitari. În 2002 a fost prezentă la şcoala de 
vară organizată de HESP în Ucraina „Războiul rece şi moştenirea sa: 
managementul crizelor, conflicte etnice şi probleme ale securităţii regionale”. 
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Paralel frecventa şi training-urile organizate de Pro Didactica cu privire la 
dezvoltarea gândirii şi scrierii critice. În martie 2005 a participat la un seminar 
în Ucraina cu privire la evaluarea studenţilor, a cursului. 

 
Lecţii publice 

Activitatea didactică şi cea ştiinţifică a profesoarei D. Dumitru a devenit 
cunoscută în republica, dar şi peste hotarele republicii. În anul 2016, la invitaţia 
comună a Departamentului de Istorie şi a Centrului de Studii Evreieşti Anne 
Tanenbaum, a ajuns la Universitatea din Toronto, Canada, în calitate de 
profesor invitat (Gerstein Distinguished Visiting Professor), unde a predat cursul 
„Modern Totalitarian Regimes: Stalinism, Nazism, and Beyond.” 

În perioada de activitate a susţinut nume-
roase lecţii publice la universităţi şi instituţii din 
Occident, dintre care vom menţiona câteva: 
1. Germania (Jena), Universitatea din Jena, comuni-

carea publică "Antisemitism, Social Mobility, and 
Jews in late-Stalinist Moldavia”, 24 ianuarie 2018, 
http://www.nng.unijena.de/Kolloquium/R%C

3%BCckblick-p-27.html 
2. Canada (Toronto), Universitatea din Toronto, 

comunicare publică în cadrul seriei de lecţii Dr. 
Marvin C. and Sharon A. Gerstein Lecture Series, 
“The Turning Point: The Soviet State and its 

Jewry in the Aftermath of the Holocaust,” 4 apri-
lie 2016. http:// cjs.utoronto.ca/events/ calen-
dar/diana-dumitru-state-antisemitism-and-holo- 
caustsoviet-romani an-borderlands SUA 
(Washington D.C.), Universitatea din George-
town, Lecţia Anuală Ion Raţiu, “Two Worlds 

Apart? The State, Antisemitism, and the Holocaust in the Soviet-Romanian 
Borderlands,” 9 decembrie 2015. 
http://washingtondc.eventful.com/events/annual-ion-ratiu-lecture-two-
worlds-apartstate-/E0-001-088702619-2  

3. SUA (Elon), Universitatea Elon, Lectie publică, în calitate de profesor 
invitat, “Two Worlds Apart? The State, Antisemitism, and the Holocaust in 
the Soviet-Romanian Borderlands,” prezentată la 4 noiembrie 2015.  

4. SUA (Chapel Hill), lecţie publică, în calitate de profesor invitat, “Two 
Worlds Apart? The State, Antisemitism, and the Holocaust in the Soviet-
Romanian Borderlands” la Universitatea din Carolina de Nord, 3 noiembrie 
2015. http://global.unc.edu/event/diana-dumitru-two-worlds-apart-the-
state-antisemitismand-the-holocaust-in-the-soviet-romanian-borderlands/  

 

Diana Dumitru în calitate de 
profesor invitat la 

Universitatea din Toronto, 
2016. Foto din arhiva 

personală a D. Dumitru. 

http://www.nng.unijena.de/Kolloquium/R%C3%BCckblick-p-27.html
http://www.nng.unijena.de/Kolloquium/R%C3%BCckblick-p-27.html
http://global.unc.edu/event/diana-dumitru-two-worlds-apart-the-state-antisemitismand-the-holocaust-in-the-soviet-romanian-borderlands/
http://global.unc.edu/event/diana-dumitru-two-worlds-apart-the-state-antisemitismand-the-holocaust-in-the-soviet-romanian-borderlands/
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5. Germania (Braunschweig), comunicarea publică “The Soviet State and Its 
Jewry: A Complex Story”, prezentată la Georg Eckert Institute, 20 mai 2015.  

6. SUA (Orlando), Universitatea Centrală din Florida, comunicarea publică 
“Attitudes of the non-Jewish Population of Bessarabia and Transnistria 
toward the Jewish Destruction during World War II,”, 11 ianuarie 2006. 

7. SUA (Washington D.C.), Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite, 
comunicarea publică “Society in Crisis: The Attitude of the Population from 
Transnistria and Bessarabia towards the Holocaust,” 28 septembrie 2005. 

În decembrie 2012 a participat în calitate de expert al Ministerului Educaţiei 
la evaluarea manualelor de Istorie a românilor şi universală (epoca contemporană), 
elaborate pentru clasa a IX-a şi clasa a XII-a. Manualele date au fost publicate în 
2013. În 2014, la solicitarea colegilor din cadrul Departamentului de Istorie a 
Universităţii Naţionale Academia Kyiv-Mohyla, în calitate de expert metodic, a 
oferit aviz asupra programului cursului „Istoria diplomaţiei în secolul XIX-XX”, 
ţinut de dr. Tetiana Grygorieva. În calitate de membru al Consiliului Olimpic la 
Istorie, etapa republicană, în baza ordinului Ministrului Educaţiei al Republicii 
Moldova nr. 1244 din 2015, a elaborat subiectele şi, ulterior, a verificat lucrările 
pentru Olimpiada desfăşurată la 3-5 aprilie 2015 în or. Chişinău.  

În perioada 2010–2014 Diana Dumitru a activat în calitate de Director 
Academic al Seminarului Regional pentru Excelenţă în Predare (ReSET – 
Regional Seminar for Excellence in Teaching), program HESP, „Mobilitate Socială 
şi Modernizare în secolul XX în Europa de Est”. În cadrul acestui proiect a fost 
responsabilă de elaborarea agendei sesiunilor, coordonarea şi ghidarea proce-
sului de studiu al unui grup de 25 de participanţi — tineri profesori şi doctoranzi 
din Europa de Est. Seminarul ReSET a prevăzut organizarea a 3 şcoli de iarnă şi 3 
şcoli de vară pentru tinerii profesori din spaţiul postsovietic, specializaţi în ştiinţe 
socio-umane, cu invitarea specialiştilor de la marile centre academice din SUA, 
Canada, Olanda, Ungaria, Marea Britanie, Franţa, Germania, specialişti cu 
renume în domeniu şi experienţă avansată în predare. 

 
Coordonatoarea activităţii ştiinţifice a studenţilor 

Pe parcursul perioadei de activitate a coordonat munca de cercetare a 
doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor. Analiza tematicii temelor de cercetare 
convenite cu tinerii cercetători dă dovadă de înalta pregătire profesională şi 
interesul ştiinţific divers a conducătorului ştiinţific D. Dumitru. Menţionăm 
numele şi temele câtorva dintre doctoranzi: Fabian Marina cu tema „Cine-
matografia în RSSM în anii 1952–1985”; Snejana Novac „Inochentismul şi relaţia sa 
cu autorităţile publice în prima jumătate a sec. XX”; Rodica Bolgari „Emigraţia 
evreilor basarabeni în 1903–1940”; Igor Ciobanu „Politici într-un ţinut de frontieră: 
Basarabia în contextul confruntării dintre România şi URSS (1940–1945)”; Irina 
Onofrei „Corupţia în rândurile nomenclaturii de partid şi de stat în RSSM, 1945–
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1991”. Menţionăm numele şi temele de cercetare a câtorva dintre masteranzi: Ana 
Castraşan „Femeile germane şi sovietice între discurs ideologic şi ipostaze de 
război (1930–1945)”, Alla Vîrlan „Epoca lui Leonid Brejnev: Stabilitate sau 
Stagnare?”; Marina Fabian „Nomenclatura din RSSM: tendinţe ale evoluţiei şi 
practici”; Liliana Bargan „Corupţia în URSS în anii 1964–1984”; Irina Onofrei 
„Desenele animate sovietice în contextul socio-cultural al perioadei brejneviste”.  

 

 
 

Diana Dumitru la ceremonia de absolvire a facultăţii cu masterandele  
Tatiana Bejenaru şi Dorelina Zdeară.   

Chişinău, iunie 2014. Foto din arhiva facultăţii. 

 
Activitatea ştiinţifică 

Activitatea ştiinţifică a conf. univ. D. Dumitru este ancorată în câteva 
direcţii: istoria modernă, istoria contemporană.  

În primii ani de activitate a scris mai multe studii axate pe tema de 
doctorat: diplomaţia britanică în alegerile în primul divan ad-hoc din Moldova, 
Marea Britanie în problema unirii Principatelor Române la Congresul de Pace 
de la Paris (1856); acordul de la Osborne etc., publicate în reviste şi volume de 
specialitate: „Destin Românesc”, „Cohorta”, „Relaţii internaţionale” etc.  

Realizările dr. conf. D. Dumitru au permis să fie Secretar Ştiinţific al 
Consiliului Ştiinţific Specializat de conferire a gradelor ştiinţifice la specialitatea 
Istorie Universală din cadrul UPSC (2003-2010), iar în 2015 a devenit director al 
Şcolii Doctorale „Istorie. Patrimoniu cultural. Modernitate”. 

Din 2004 cercetătorul îşi ancorează activitatea în cercetarea problemei 
Holocaustului şi, în special, a atitudinii populaţiei locale neevreieşti faţă de 
evreii din Basarabia şi Transnistria (1941–1944). Pentru documentare la acest 
capitol Dumitru D. a efectuat vizite de cercetare în centre din Washington D.C., 



177 
 

Ierusalim, Berlin (Institutul de cercetare a antisemi-
tismului), ceea ce i-a permis 
 nu doar să elaboreze studii ştiinţifice, dar să şi iniţieze 
cursuri opţionale. Cercetarea respectivă s-a încheiat cu 
publicarea în 2016 a monografiei „State, Antisemitism, 
and the Collaboration in the Holocaust: The Border-
lands of Romania and the Soviet Union” de către 
editura Cambridge University Press, una din cele mai 
prestigioase edituri universitare din lume. În 2019 
monografia respectivă a fost publicată în limba 
română de către editura Polirom, sub titlul „Vecini în 
vremuri de restrişte: Stat, antisemitism şi Holocaust 
în Basarabia şi Transnistria”. 
 

Stagii de cercetare peste hotare. 
Este cert că pentru a efectua stagii de cercetare, în special peste hotarele 

republicii, cu publicarea ulterioară a rezultatelor ştiinţifice, este nevoie de 
susţinere financiară serioasă. Iată de ce dr. D. Dumitru a depus dosare la mai 
multe programe pentru obţinerea burselor de cercetare. Argumentele 
proiectelor sale de cercetare au fost convingătoare, aşa încât a devenit bursiera 
mai multor programe şi stagii oferite de centrele universitare şi ştiinţifice 
internaţionale. Menţionăm câteva stagii de cercetare importante: între 26.08.2003–
26.08.2004 – la Universitatea din Carolina de Nord, Chapel Hill, Departamentul de 
Istorie, susţinută de programul Junior Faculty Development Program. În 
perioada 01.09.2005–01.04.2006 – bursă în cadrul Centrului de Studii Avansate 
ale Holocaustului a Muzeului de Stat al Holocaustului din Washington D.C., SUA. 
Martie–iunie 2007 – stagiu la Institutul Internaţional de studiere a Holocaustului 
din Ierusalim, Institutul Internaţional de studiere a Holocaustului; Institutul Georg 
Eckert, Braunschweig (Germania), 6-30 mai, 2015; Centrul de Studiere al 
Holocaustului, Institutul de Istorie Contemporană din oraşul München 
(Germania), iunie–septembrie, 2015; Universitatea Georgetown, Washington D.C. 
(SUA), septembrie 2015–ianuarie 2016; New Europe College, Bucureşti, România, 
mai-iunie 2017; Universitatea din Jena, Imre Kertesz Kolleg, octombrie 2017–iulie 
2018; Institutul Simon Wiesenthal din Viena – 1 februarie – 1 iulie 2019. 

Dr. Diana Dumitru a fost invitată în calitate de expert extern să contribuie la 
realizarea unor proiecte internaţionale, implementate de instituţii din străinătate: 

 „Lexicon of The Holocaust”, Institutul Internaţional de Studiere a 
Holocaustului, Yad Vashem (2015-2016);  

 „Soviet Jewry Project”, Departamentul de Studii Ebraice şi Iudaice, 
Universitatea din New York (2016-2017); 
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 „The Untold Stories. The Murder Sites of the Jews in the Occupied Territories 
of the Former USSR”, Institutul Internaţional de Studiere a Holocaustului, 
Yad Vashem (2017-2020).  

 
Participări la manifestări ştiinţifice. 

Activitatea de cercetare a fost reflectată într-o serie de comunicări la 
conferinţe ştiinţifice internaţionale şi publicări în reviste ştiinţifice din Republica 
Moldova, Ucraina, Israel, Marea Britanie, Bosnia şi Herţegovina, SUA, Canada, 
Germania, Austria şi altele, analizând teme precum: instrumentalizarea 
studierii Holocaustului în RM; soarta evreilor din Bucovina şi Transnistria în 
1940–1944; atitudinea populaţiei neevreieşti din Transnistria către evrei în 
timpul Holocaustului; Studierea Holocaustului în Republica Moldova; 
istoriografie şi politică în Moldova; Holocaustul în Basarabia şi Transnistria ş.a.  

 

 
 

Diana Dumitru, cu colegii Paul Shapiro (SUA), Adrian Cioflâncă (România) şi Dan Stone 
(Marea Britanie) la Masa rotunda din cadrul conferinţei „Holocaust: responsabilităţi locale 

şi politici ale memoriei”, Timişoara, 2018. Foto din arhiva facultăţii. 

 
Dintre multiplele conferinţe naţionale şi internaţionale, seminare, mese 

rotunde, workshopuri la care a participat D. Dumitru, vom menţiona:  
- SUA (San Francisco), participarea la masa rotundă „The Legacy of Donald J 

Raleigh: Scholar, Colleague, Mentor”, convenţia anuală a Asociaţiei pentru 
Studii Slave, Est-Europene şi Euroasiatice, 23–26 noiembrie 2019;  

- Germania (Augsburg), participarea la workshop-ul „Scholarship on Romania 
and Moldova within German Academia”, organizat de către Bukovina Institute, 
13–14 martie 2018;  

- SUA (Chicago), participantă la masa rotundă cu tema „The Politics of Memory: 
Contrasting the Experience of Conducting Oral Histories in Various Post-Soviet 
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Countries”, convenţia anuală a Asociaţiei pentru Studii Slave, Est Europene 
şi Euroasiatice, noiembrie 9–12, 2017; 

- Israel (Ierusalim), comunicarea „Producing Genocide for „Sanitary Purposes”: 
Romanian and German Collaboration in the Massacre at Bogdanovka”, în 
cadrul conferinţei internationale „Local German and Romanian Administration 
and the Holocaust in the USSR: Regional Variations of General Policies,” 
organizată de Moshe Mirilashvili Center for Research of the Holocaust in the 
Soviet Union, octombrie 16–17, 2017  

- Germania (Berlin), participare la masa rotundă cu tema „The Holocaust in 
Southeastern Europe Put into Context, Conferinţa internaţională „The 
Second World War in Southeastern Europe,” organizată de Topography of 
Terror Foundations and Center Mark Bloch, octombrie 4–6, 2017.  

- Canada (Toronto), participarea la workshopul „Mennonites and the Holo-
caust – and Gerhard Rempel’s Unfinished Book,” Universitatea din Toronto, 
iunie 12, 2017;  

- Germania (Jena), comunicarea „Six Modes of Violence: Romanian Mass 
Killing of Jews,” Conferinţa internaţională „Eastern Europe Facing the Shoah 
A History of Engagement, 1941-2016”, organizată de către Imre Kertesz 
Kolleg Jena, iunie 8–9, 2017; 

-  Cehia (Praga), Conferinţa internaţională „New Approaches to the History of 
the Jews under Communism”, organizată de Academia de Ştiinţe a Cehiei, 
mai 23–25, 2017;  

- Moldova (Chişinău), prezentarea „Holocaustul din Basarabia şi Transnistria” 
în cadrul Seminarului Internaţional „A ţine minte pentru viitor”, organizat 
de către Fondaţia Konrad Adenauer şi Institutul de Formare Politică din 
Ucraina, 25–27 aprilie, 2017.  

- Lituania (Vilnius), participarea la masa rotundă „Marking (preservation, 
legal, and religious issues” în cadrul conferinţei internaţionale „As Mass 
Murder Began: Identifying and Remembering the Killing Sites of Summer-
Fall 1941,” organizat de către International Holocaust Remembrance Allience 
şi Muzeul Evreiesc de Stat Vilna Gaon, 22–23 martie, 2017.  

- Moldova (Chişinău), seminar practic „Folosirea imaginilor istoriei orale şi 
documentelor de epocă în predarea istoriei Holocaustului,” în cadrul Semi-
narului Internaţional Centropa „Societatea civilă, mediul social şi istoria 
evreilor din Moldova în secolul XX,” 25–27 ianuarie 2017.  

- Izrael (Ierusalim), comunicarea „Manufacturing Outcasts: The Impact of 
Anti-Jewish Propaganda in Transnistria during WWII” în cadrul workshop-
ului explorator internaţional „Jews and Non-Jews During the Holocaust in 
the USSR: The Perspective of Inter-ethnic Relations”, organizat de către 
Institutul Internaţional de Studii ale Holocaustului, 27–29 noiembrie, 2016.  
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- SUA (Washington D.C.), comunicarea „This Was a Different Place and I Was 
a Different Person: The Soviet State and Its Jewry in the Aftermath of the 
Holocaust,” convenţia anuală a Asociaţiei pentru Studii Slave, Est Europene 
şi Euroasiatice, 17–21 noiembrie, 2016.  

- Moldova (Chişinău), comunicarea „Holocaustul în Moldova” ţinută în cadrul 
seminarului internaţional „The Remembrance of the Holocaust: Educational 
and Pedagogical Challenges”, organizat de către Consiliul Europei, 30 
octombrie–2 noiembrie, 2016.  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/  

- Moldova (Chişinău), comunicarea „Reflectarea Revoluţiei Maghiare în 
emisiunile postului de radio „Europa Libera”, prezentată în cadrul conferinţei 
internaţionale “Revoluţia Maghiară din 1956. Ecourile şi impactul ei asupra RSS 
Moldovenească”, 13 octombrie, 2016.  

- România (Bucureşti), workshop internaţional „Mobilities in the Black Sea 
Region,” organizat de New Europe College, comunicarea “Five Lives of a 
Holocaust Survivor: Shifting Identities and Loyalties in the Context of 
Migration,” mai 20–21, 2016.  

- Canada (Toronto), comentator al panelului „Microhistories and Grand 
Narratives: Jewish Lives and European Nationalisms”, conferinţa Schwartz-
Reisman în Studii Evreieşti a studenţilor doctoranzi, Universitatea din 
Toronto, 18 aprilie, 2016.  
http:// cjs.utoronto.ca/events/calendar/schwartz-reisman-graduate-student- 
conferencejewish-studies-1 

- Israel (Ierusalim), conferinţa internaţională „Holocaust Documentation in the 
FSU: Current Issues of Mapping, Accessibility and Usage,” organizată de către 
Institutul International de Studiere a Holocaustului, Yad Vashem, comunicarea 
„Glimpses from the Secret Police Files: Antisemitism in Romania and the Soviet 
Union Before the Holocaust”, octombrie 18–21, 2015. http://www.yadvashem. 
org/yv/en/about/events/pdf/2015/holodocfsu2015.pdf  

- Israel (Ierusalim), workshop–ul internaţional „Regional Characteristics of the 
Holocaust in the Soviet Union”, comunicarea „Two Worlds Apart? The State, 
Antisemitism, and the Holocaust in the Soviet–Romanian Borderlands”, 21–
22 octombrie, 2015.  

- Canada (Toronto), Midwestern Russian History Workshop, 24–26 octombrie, 
2015. 

- Austria (Vienna), conferinţa internaţională “Mapping Memories of Post–1989 
Europe,” comunicarea “Powerful Evidence: How Gentiles Testimony Can 
Shape the Holocaust Debate in Contemporary Moldova”, 29 noiembrie–        
1 decembrie 2015.  

- Italia (Florenţa) workshop–ul internaţional „Jews between Assimilation and 
Nationalism in Historical Perspective”, organizat de European University 
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Institute, a prezentat comunicarea „This Was a Different Place and I was a 
different Person’: Feeling Jewish inside the Soviet Union in the Aftermath of 
the Holocaust”, 4 mai, 2015.  
https://apps.eui.eu/Events/download.jsp?FILE_ID=8005  

- Germania (Berlin), invitată în calitate de expert la evenimentul de lansare a 
European Holocaust Research Infrustructure. Comunicare în cadrul discuţiei 
– panel „Open Access, Transfer of Knowledge and Holocaust Research”, 26 
martie, 2015. http://www.ehri–project.eu/presentation–european–holocaust– 
research–infrastructure  

- Moldova (Chişinău), comunicarea „Reflecţii asupra utilizării interviului struc-
turat în studierea problemei Holocaustului”, prezentată în cadrul seminarului 
internaţional „Dialogul generaţiilor: de la rememorare spre reconciliere”, 11–14 
decembrie, 2014.  

- Italia (Prato), workshop internaţional „The Absence in the Aftermath,” 
organizat de către Universitatea Monash, a prezentat comunicarea „The 
Absence as the Turning Point: The Soviet State and Its Jewry in the Aftermath of 
the Holocaust”, 8–10 decembrie, 2014.  

- Germania (München), conferinţa internaţională „The Holocaust in European 
Societies. Social Processes and Social Dynamics”, organizată de către Institute 
fur Zeitgeschichte, a prezentat comunicarea „Returning Back Home after the 
Holocaust: Jewish–Gentile Encounters in Bessarabia, Bukovina, and 
Transnistria”, 23–25 octombrie, 2014.  

- Ungaria (Budapesta), conferinţa internaţională „Narratives of Violence,” 
organizată de către International Consortium for Research on Antisemitism 
and Racism şi Universitatea Central Europeană, a prezentat comunicarea 
„Looking Into the Eyes of Your Neighbour: Jewish–gentile Encounters After 
the Holocaust”, 16–18 iunie, 2014.  

- Polonia (Krakow), conferinţa internaţională „Holocaust Documentation in 
Eastern Europe,” organizată de către European Holocaust Research 
Infrastructure ale Istitutului de Studii Evreieşti ale Universităţii Jagiellonian, 
a prezentat comunicarea „Powerful Evidence: How Gentile Testimony Can 
Shape the Holocaust Debate in Contemporary Moldova,” 19–21 mai, 2014.  

- Moldova (Chişinău), conferinţa internaţională „History, Society, and Culture in 
SouthEastern Europe”, organizată de UPS „Ion Creangă”, a prezentat comu-
nicarea „To Trust or Not to Trust? An Analysis of Soviet Post–War Investigation 
and Trials Documents for the History of the Holocaust”, 7–9 mai, 2014.  

- Germania (Berlin), workshop explorator „Eastern and Western European 
Prosecution of Nazi War Crimes in the Soviet Union: From a Local to a 
Transnational Perspective”, organizat de către CERCEC–Tepsis, Centre Marc 
Bloch, Hamburg Institute fur Sozialforschung şi Universitatea Heidelberg, a 

https://apps.eui.eu/Events/download.jsp?FILE_ID=8005
http://www.ehri–project.eu/presentation–european–holocaust–%20research–infrastructure
http://www.ehri–project.eu/presentation–european–holocaust–%20research–infrastructure
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prezentat comunicarea „Stalinist Justice Scrutinized: Postwar Soviet 
Investigations in the Mirror of Historical Époques”, 27–29 martie, 2014.  

- Canada (Toronto), conferinţă internaţională „Holocaust: New Scholars–New 
Research,” co–organizată de către Centru pentru Studii Evreieşti al 
Universităţii din Toronto şi Guvernul Canadei, a prezentat comunicarea 
„Peasants’ Perceptions of Jewish Life in Interwar Bessarabia and How this 
Became Interwoven into the Holocaust”, 6–7 octombrie, 2013.  

- România (Bucureşti) simpozionul internaţional Black Sea Link „Agents or 
Objects? Rethinking some Chapters of the History of the Black Sea Region 
(1812–2012)” organizat de către New Europe College, a prezentat comunicarea 
„Rapacious Neighbors: The Plunder of Bessarabian Jewry in the Summer of 
1941”, 21–22 iunie, 2013.  

 

 
 

Diana Dumitru la conferinţa „Holocaustul în Europa: tendinţe de cercetare, abordări 
pedagogice şi provocări politice” (noiembrie 2019), München.  

Foto din arhiva personală a D. Dumitru. 

 

  
 

Diana Dumitru prezentând rezultatele cercetării sale la Colegiul Noua Europă, Bucureşti, 2019. 
Foto din arhiva personală a D. Dumitru. 
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Katerina Capkova (Cehia), Chad Bryant (SUA), Diana Dumitru discută proiectul 
„Procesul lui Rudolf Slansky” (mai 2018).  
Foto din arhiva personală a D. Dumitru. 

 
Publicaţii: 

Dr. conf. univ. D. Dumitru are numeroase articole ştiinţifice, monografii 
de referinţă. Printre cele mai elocvente cităm: 

Monografii:  

 The State, Antisemitism, and Collaboration in the 
Holocaust: The Borderlands of Romania and the 
Soviet Union. New York: Cambridge University 
Press, 2016 (SUA).  

 Vecini în vremuri de restrişte: Stat, antisemitism şi 
Holocaust în Basarabia şi Transnistria (Iaşi: 
Polirom, 2019). 

 Marea Britanie şi Uni-
rea Principatelor Româ-
ne (1856-1859) (Chişi-
nău: Pontos, 2010). 

 Holocaustul: Texte, teo-
rii, memorii. Note de curs (Chişinău: Pontos, 
2009). 

 
Volume editate în coautorat: 

 Diana Dumitru, Igor Caşu, Andrei Cuşco, Petru 
Negură etc. Al doilea război mondial: memorie, 
istorie în estul şi vestul Europei (Chişinău: 
Cartier, 2013) 
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 Diana Dumitru, Petru Negură etc. Moldova: A Borderland ̓s Fluid History. 
Euxeinos: Governance and Culture in the Black Sea Region, 15/16, 2014.  

 
Alte articole şi studii ştiinţifice au fost publicate în reviste şi volume de 
specialitate din ţară şi peste hotare: 

în reviste internaţionale cotate ISI şi SCOPUS:  

 „Genocide for Sanitary Purposes? The Bogdanovka Murder in Light of 
Postwar trial Documents”, Journal of Genocide Research, no. 10, 2018: 1-21.  

 „In Search of a ‘Social Science of the Holocaust’”, Shofar: An Interdisciplinary 
Journal of Jewish Studies, vol. 36, no. 1 (Winter 2018), p. 220-227. 

 „The Evolution of Holocaust Studies in Moldovan Historiography: 1991-
2017”, Dapim: Studies on the Holocaust 31, no. 2 (2017): 155-164. 

 DUMITRU Diana, JOHNSON C, „Constructing Interethnic Conflict and 
Cooperation: Why Some People Harmed and Others Helped Jews during the 
Romanian Holocaust”, World Politics, Vol. 63, no. 1 (January 2011), p. 1-42. 

 „Attitudes towards Jews in Odessa: From Soviet Rule through Romanian 
Occupation, 1921-1944”, Cahiers du monde russe Vol. 52, no. 1 (2011), p. 133-
162 (indexată BDI SCOPUS).  
 

în reviste din străinătate recunoscute:  
 DUMITRU Diana, Negură Petru, „Moldova: A Borderland’s Fluid History”, 

Euxeinos: Governance and Culture in the Black Sea Region, 15/16, 2014, p. 3-9. 
http://www.gce.unisg.ch/~/media/internet/content/dateien/instituteundcen
ters/gce/ euxeinos/euxeinos%2015%2016_2014.pdf  

 „How the Bessarabians Were Perceived by the Romanian Civilian Military 
Administration in 1941”, Euxeinos: Governance and Culture in the Black Sea 
Region, 15/16, 2014, pp. 65-76.  
http://www.gce.unisg.ch/~/media/internet/content/ 
dateien/instituteundcenters/gce/euxeinos/euxeinos%2015%2016_2014.pdf  

 „The Soviet State and Its Jewry: The Origins of Popular and Official 
Antisemitism During and After WWII”, New Europe College Black Sea Link 
Yearbook 2010-2011, 2011-2012 (Bucharest: New Europe College, 2014), pp. 
21-38. http://www.nec.ro/data/pdfs/publications/bsl/2010-2012/ Anuar_ 
Black_Sea_Link_2010-2012.pdf  

 „Eric Steinhart, The Holocaust and the Germanization of Ukraine 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2015)”, Shehepunkte, 2016, nr. 1. 
http:// www.sehepunkte.de/2016/01/26988.html 

 
 
 
 

http://www.sehepunkte.de/2016/01/26988.html


185 
 

în reviste acreditate (categoria B): 

 DUMITRU Diana, Negură Petru, „Republica Moldova: o istorie fluidă a unui 
tărâm de frontieră. Introducere”, Plural: Istorie, Cultură, Societate, Vol. 3, no 1, 
2015, pp. 5-18.  

 „Basarabenii în viziunea administraţiei româneşti în a doua jumătate a 
anului 1941”, Plural: Istorie, Cultură, Societate, Vol. 3, no 1, 2015, pp. 90-102.  

 „Peasants’ Perceptions of Jewish Life in Interwar Bessarabia and how this 
Become Interwoven into the Holocaust”, Plural: History, Culture, Society, 
Vol. 1, no 1-2, 2013, p. 131-149.  

 
Articole în culegeri ştiinţifice internaţionale 

 „Pagini din memoria Holocaustului. Atitudini faţă de evrei în Basarabia şi 
Transnistria în 1941-1944”, în Trecutul prezent. Evreii din România: istorie, 
memorie, reprezentare, ed. Anca Filipovici, Attila Gido (Cluj-Napoca: ISPMN 
Publishing, 2018), pp. 231-254.  

 „Returning Home after the Holocaust: Jewish-Gentile Encounters in the 
Soviet Borderland”, in The Holocaust and European Societies: Social 
Processes and Social Dynamics, eds. Frank Bajohr, Andrea Low (London: 
Palgrave Macmillan, 2016), pp. 307-320.  

 „Challenging Stalinist Justice: A Review of Holocaust Crimes after 1953”, în 
Romania and the Holocaust: Events. Context. Aftermath, ed. Simon Geisbuhler 
(Sttutgart: ibidem-Verlag, 2016), p. 90.  

 „Introduction”, in Felicia Carmelly, Across the Rivers of Memory (Toronto: 
Azrieli Foundation, 2015), pp. XV-XXXI.  

 „An Analysis of Soviet Postwar Investigation and Trial Documents and Their 
Relevance for Holocaust Studies”, The Holocaust in the East: Local 
Perpetrators and Soviet Responses, eds. Michael David-Fox, Peter Holquist, 
and Alexander Martin (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2014),     
pp. 142-157. 

 „Caught Between History and Politics: The Experience of a Moldovan 
Historian Studying the Holocaust”, The Convolutions of Historical Politics, eds. 
Alexei Miller, Maria Lipman (Budapest-New York: Central European 
University Press, 2012), pp. 239-252. 

 
în culegeri naţionale:  

 „Vecini în vremuri de restrişte: Atitudini faţă de evrei în Basarabia şi 
Transnistria în 1941-1944”, Al doilea război mondial: memorie şi istorie în 
estul şi Vestul Europei, ed. DUMITRU Diana, Igor Caşu, Andrei Cuşco, Petru 
Negură (Chişinău: Cartier, 2013), pp. 44-75.  
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Dumitru Diana – deschizător de noi oportunităţi 
Este o adeptă hotărâtă a reformelor universitare. Pentru facilitarea proce-

sului, împreună cu colegul Eduard Baidaus, a pregătit un dosar pentru concur-
sul lansat de AFP (Academic Fellowship Program), obţinând pentru Catedra 
istorie universală a UPSC titlul de catedră-partener al AFP (Program generat de 
HESP, Fondaţia SOROS). Astfel, cu contribuţia Dianei Dumitru, în perioada 2002–
2007 Catedra de istorie universală a beneficiat de 5 workshopuri pe problema 
reformei curriculare. Din proiectul respectiv, catedra a primit un suport financiar 
pentru achiziţii de carte, multiplicare de materiale la cursurile ţinute. În 2008 
datorită programului respectiv, Catedra a avut ca profesori vizitatori: profesorul 
Mark Sandle, Universitatea De Monford, profesoara Lynne Viola, de la Universi-
tatea din Toronto, profesoara Jutta Scherrer, EHESS, Paris, profesorii Donald 
Raleigh şi Robert Jenkins, Universitatea din Chapel Hill. 

Datorită interesului ştiinţific pentru problema Holocaustului, în octombrie 
2006 Diana Dumitru a organizat prima conferinţa dedicată problemei Holo-
caustului în Republica Moldova. Conferinţa internaţională a fost intitulată „Soarta 
evreilor din Basarabia, Bucovina, Transnistria în anii 1940–1944” şi a avut loc sub 
auspiciile câtorva instituţii: UPSC, Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele 
Unite şi Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului în Romania „Elie 
Wiesel” (Bucureşti, România). Conferinţa a reprezentat un eveniment important 
pentru viaţa ştiinţifică a ţării şi a reuşit să adune istorici, politicieni, reprezentanţi ai 
ambasadelor SUA şi România în Moldova. Cercetătorii din Moldova, România, 
SUA, Marea Britanie au prezentat auditoriului cele mai recente investigaţii asupra 
sorţii evreilor din Basarabia, Bucovina, Transnistria în anii 1940–1944. 

Diana Dumitru împreună cu Jeffrey Kopstein, profesor şi şef al Depar-
tamentului de Ştiinţe Politice la Universitatea din California, Irvine, a fost 
organizatoarea Workshopului Internaţional de Cercetare „Politics, the State, 
and Antisemitism: Exploring the Roots of Regional Variation in Civilian 
Violence during the Holocaust in Eastern Europe” pentru profesori universitari 
din SUA, Canada, Marea Britanie, Israel, Belarus, Rusia. Workshopul a avut loc 
la Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington D.C., SUA, 25 iulie-5 
august, 2016.  

Ca dovadă a recunoaşterii calificării sale profesionale înalte, a primit 
invitaţia de a face parte din boardul a două organizaţii internaţionale, în calitate 
de expert în domeniul Holocaustului:  

 Membru al Consiliului Ştiinţific Consultativ (Scholarly Advisory Board) al 
International Tracing Service at Bad Arolsen, Germania, octombrie 2015 – 
octombrie 2017.  

 Membru al Consiliului Consultativ (Advisory Board) European Holocaust 
Research Infrastructure (EHRI), octombrie 2015-2019.  
http://www.ehriproject.eu/ehri-advisory-board. 



187 
 

Este şi membrul colegiului de redacţie a trei revistei ştiinţifice internaţionale 
cu factor de impact: „East European Jewish Affairs” (SUA/Canada), „Holocaust 
and Genocide Studies” (SUA/Marea Britanie), „Journal of Genocide Research” 
(Marea Britanie/Australia). Este unul dintre fondatorii şi membrii colegiului de 
redacţie a revistei Facultăţii (categoria B) „PLURAL: History, Culture, Society”. 

 
Participări la emisiuni în mass-media, filme documentare 

Autoritatea ştiinţifică şi didactică a cadrului universitar şi omului de ştiinţă 
Diana Dumitru, dar şi problemele ştiinţifice abordate de cercetătoare i-au 
determinat pe autorii emisiunilor din mass-media moldovenească să-i facă mai 
multe invitaţii în studiourile Publika TV, Jurnal TV, TV 7, Moldova 1, Vocea 
Basarabiei etc. Protagonista a fost provocată să vorbească în privinţa temelor: 
semnificaţia istorică a zilei de 23 august 1944; memoria victimelor Holocaustului; 
istoria Ghetoului din Chişinău; problema relaţiilor interetnice în Republica 
Moldova; despre teme incomode şi istoriografie comodă; ecoul internaţional al 
Unirii Principatelor Române; atitudinea faţă de evrei în Basarabia şi Transnistria în 
anii 1941–1944, profesia de istoric etc. De asemenea, a oferit consultaţii pentru filme 
documentare, precum „Film Cursed Years in Transnistria” (2016, producător 
Natalia Ghilaşcu), montarea spectacolelor de teatru „Clasa noastră” (2013, 
Luminiţa Ţăcu), „Clear History” (2012, Nicoleta Esinencu). 

 
Distincţii, premii 

Pe parcursul activităţii a obţinut mai multe premii şi distincţii. 
1. Cercetătorul Anului 2016, acordat de UPSC, martie, 2017. 
2. Premiul Mary Parker Follet al secţiei de Istorie şi Ştiinţe Politice a 

Asociaţiei Americane a Ştiinţelor Politice, pentru cel mai bun articol sau capitol 
publicat în domeniul istoriei şi ştiinţelor politice în anii 2010 şi 2011 (pentru 
articolul „Constructing Interthnic Conflict and Cooperation: Why Some People 
Harmed and Others Helped Jews during the Romanian Holocaust”, World 
Politics, vol. 63, nr. 1, 2011. 

3. Premiul de gradul I pentru studii doctorale al Fondaţiei Soros, 1997. 
În contextul celor relatate mai sus, nu-mi rămâne decât să adaug: Diana 

Dumitru este omul care s-a creat pe sine. Ea a devenit remarcabilă prin muncă 
asiduă, consecvenţă, fiind centrată pe scopul clar de a educa tânăra generaţie în 
spiritul adevărului şi a deveni utilă societăţii în care activează. 
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VALENTINA ENACHI – ERUDIT PEDAGOG ŞI CERCETĂTOR 
 

  
Gheorghe CALMOI 

 
 

ABSTRACT 
Valentina Enachi was born into a family of intellectuals. Her mother was a 

doctor by profession, father - historian, PhD in historical science, specialist in the 
field of social sciences. From them she learned the lesson of humanity, kindness and  
goodwill. Always she worked for the benefit of the student. As a university lectur-
er, she followed the models of constructive communication, demonstrated flexibility 
and ethical behaviour. In this context, she had a responsible working style, an abil-
ity of analyse and innovative spirit, initiative and ability to communicate and re-
solve conflict and ambiguous situations. V. Enachi placed a special emphasis on 
work and the purpose of achieving results. She has shown the ability to find solu-
tions and adapt to different situations. Through her hard work as a teacher, she has 
contributed, for about 40 years, to the training of thousands of specialists with 
higher studies in different fields of history, pedagogy, economy and national cul-
ture, activating within several higher education institutions: State Pedagogical 
University "Ion Creangă”, Free International University of Moldova, State Uni-
versity of Moldova, University of Humanities of Moldova. 

Keywords: constructive communication, flexibility, responsibility, quality 
studies, goodwill. 

 
Date biografice 

Valentina Enachi s-a născut într-o familie de intelectuali. Mama, Irina 
Râbalco, a fost medic de profesie. Tata, Pavel Râbalco a fost istoric, doctor 
habilitat, specialist consacrat în domeniul ştiinţelor sociale1. De la ei a învăţat 
lecţii de omenie, cumsecădenie şi bunăvoinţă. Însăşi Valentina spune că a 
crescut într-o atmosferă unde valorile materiale nu aveau o importanţă decisivă. 

                                                 
1
  Dicţionar Enciclopedic Moldovenesc, 1989, p. 533. 
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Face parte dintr-o generaţie de intelectuali români moldoveni, educaţi în 
condiţiile civilizaţiei urbane. Calităţile morale pe care şi le-a format în anii 
adolescenţei s-au manifestat pe parcursul întregii vieţi. Astfel, mai târziu, 
colegii ei de serviciu menţionau: „Doamna Valentina Enachi emană un spirit 
aristocratic şi respectă reguli de conduită foarte bine puse la punct.”, „În 
general, este o persoană cu o educaţie foarte înaltă”2. 

 
Formarea profesională 

A studiat la liceul român-francez Gheorghe Asachi, pe atunci şcoala nr. 1, în 
numele lui G.I. Kotovschi, din oraşul Chişinău. A finisat şcoala cu menţiune, iar 
în anul 1975 a trecut un concurs riguros la Institutul Pedagogic de Stat „Ion 
Creangă”, unde Facultatea de Istorie era foarte solicitată (8 persoane pentru un 
loc). La absolvire a primit specialitatea de învăţător de istorie şi ştiinţe sociale, 
metodist în domeniul muncii educative (Diplomă cu menţiune). 

În Istoria UPS „Ion Creangă” sunt menţionate numele studenţilor cu merit, 
printre care şi numele V. Râbalco (Enachi), care a fost remarcată pentru munca 
de cercetare ştiinţifică şi studenţească, factor determinant în viaţa şi activitatea 
de mai departe3. A participat la olimpiade republicane, la care a fost apreciată 
cu diplome de Gradul 1 (olimpiada de limbă franceză şi creaţie ştiinţifică). 

 

 
 

Valentina Râbalco (Enachi) cu colega de facultate Ana Bolucencov în anii studenţiei.  
Chişinău, 1980. Foto din arhiva personală a A. Bolucencov. 

                                                 
2
  Ziarul ULIM, 18 februarie 2008. 

3
  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Red. coord. N. Banuh, B. Vizer. 

Chișinău, 2000.    
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Repartizarea la Academia de Ştiinţe a Moldovei în calitate de laborant la 
Secţia de etnografie, în anul 1980-1982, i-a marcat destinul. De atunci a îndrăgit 
cercetarea şi lucrul ştiinţific. În 1982 este invitată la Universitatea Pedagogică de 
Stat „Ion Creangă”, unde a activat timp de peste 20 de ani la Facultatea de 
Istorie şi Pedagogie. 

Din 1983 până în 1986 a studiat la aspirantura Universităţii de Stat            
V. Lenin. Timp de trei ani Valentina Enachi a elaborat teza de candidat în ştiinţe 
istorice (astăzi doctor în istorie) şi, în februarie 1988, a susţinut-o la Consiliul 
Ştiinţific al Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti. În 
anul 1988 Comisia Superioară de Atestare a Cadrelor din cadrul Consiliului de 
Miniştrii al URSS a confirmat gradul de doctor în ştiinţe istorice4. 

 
Activitatea didactică 

A început cu mult entuziasm să lucreze la Catedra de istorie a PCUS, unde 
era un colectiv de persoane bine pregătite. Printre colegii de catedră s-au numărat 
M. Rotaru, V. Mireniuc, G. Ogorodnicov, I. Dulschi, Gh. Calmoi, N. Ciubotaru.  

A lucrat în calitate de lector, iar în 1988 a fost înaintată la postul de lector 
superior. În darea de seamă se menţionează: supraîndeplinirea orelor, participarea 
la manifestări ştiinţifice, în diferite comisii. Norma didactică este supraîndeplinită 
constant5. 

Din Raport aflăm că a susţinut comunicări la seminarul metodologic al 
catedrei, unde a prezentat referate de înaltă ţinută ştiinţifică. În rezultatul votului 
secret, candidatura Valentinei Enachi pentru postul de lector superior a fost 
aprobată în unanimitate. 

Evenimentele de la sfârşitul anilor 1980 au condus la reorganizarea Catedrei 
de istorie a PCUS şi formarea Catedrei de istorie politică a secolului XX. Împreună 
cu colegii, tânăra doctor în ştiinţe a elaborat programele cursurilor, ţinându-se cont 
de principiile noi metodologice, care excludeau principiul de clasă în studierea 
ştiinţelor sociale: o analiză general-umană şi a adevărului istoric. În colectiv, în 
pofida existenţei opiniilor diferite, atmosfera era creativă. Au fost scrise şi editate 
note de curs, indicaţii metodice şi alte materiale didactice. Şedinţele catedrei erau 
uneori cu scântei, dat fiind faptul că părerile erau contradictorii. Atunci profesoara 
Valentina Enachi a învăţat să argumenteze şi să apere poziţia ştiinţifică. Lectorii de 
la catedră, în colaborare cu colegii de la alte instituţii de învăţământ superior din 
Republica Moldova, au editat notele de curs la disciplina „Istoria politică a 
secolului XX”. În acest manual Valentina Enachi a fost responsabilă de tema 
„Dezvoltarea culturii în URSS”. 

Procesele de reorganizare administrativă erau frecvente în instituţiile 
superioare din acei ani. Astfel, în 1990, în baza Catedrei de istorie politică a 

                                                 
4
  Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă”. Dosarul personal al profesoarei V. Enachi, p. 6. 

5
  Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă”. Dosarul personal al profesoarei V. Enachi, p.13. 
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secolului XX, a fost creată Catedra de istoria culturii universale şi naţionale. Iar 
din anul 1991 cursul „Istoria culturii universale şi naţionale” se predă la toate 
facultăţile universităţii. În acest răstimp au fost publicate programa cursului şi 
îndrumările metodice pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă la zi şi cu 
frecvenţă redusă. În anul 1993, profesoara Enachi devine membră a Catedrei de 
etnografie şi istorie a culturii la Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie.  

 

 
 

Sărbătoarea „Să trăiţi, să-nfloriţi” la facultate. 23 decembrie 2001. Foto V. Ursu. 

 
Trezirea conştiinţei naţionale a necesitat noi abordări şi căutări în domeniul 

educaţiei. Profesorii erau dornici de a găsi metode inedite şi inovatoare de predare. 
Astfel se introduceau noi cursuri. Enachi V. a participat la elaborarea Concepţiei 
educaţiei moral-spirituale. Activităţile sale la catedră pot fi rezumate astfel: 
elaborarea de concepte, planuri de studii, programe analitice, planuri ale 
seminarelor, texte de lecţii, prezentarea cursurilor universitare etc. 

În darea de seamă a conferenţiarului Valentina Enachi, despre activitatea 
desfăşurată în perioada anilor 1996-2001 se menţionează: „Cursuri predate: 
Istoria culturii universale; Istoria culturii naţionale; Istoria teatrului; Istoria 
cinematografiei; Cultura secolului XX; Doctrine morale”.6 

În anul 1996 este înaintată la funcţia de conferenţiar universitar. 
În întreaga sa activitate didactică Valentina Enachi a depus eforturi mari în 

sporirea calităţii procesului educaţional. În referinţa personală remarcăm urmă-
toarele aprecieri7: „…Predă lecţii de o înaltă ţinută ştiinţifică, publică articole, 
participă la conferinţe internaţionale”. 

Toate disciplinele universitare cer o pregătire minuţioasă, profesoara 
lucrând continuu pentru a face faţă cerinţelor şcolii superioare. 

                                                 
6
  Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă”. Dosarul personal al profesoarei V. Enachi, p. 58. 

7
  Arhiva curentă a UPS  „Ion Creangă”. Dosarul personal al profesoarei V. Enachi, p. 50. 
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Din darea de seamă prezentată la şedinţa de catedră aflăm că „a dirijat 
practica studenţilor, a condus elaborarea tezelor de licenţă, a prezentat lecţii 
publice, apreciate la şedinţele catedrei”8. Raportul de autoevaluare a cuprins 
referinţe privind studierea noilor apariţii editoriale în domeniu, căutarea 
metodele noi de predare, dirijarea grupelor academice, conducerea tezelor de 
licenţă, participarea în activităţile educaţionale extracurriculare etc. 

 

 
 

V. Enachi împreună cu colega V. Ursu şi Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Scouţilor din 
Moldova Iu. Emilian, studenţii şi tinerii scouţi la întâlnirea cu Al. Matveev – cercetaş al 

anilor '30 din Basarabia. Chişinău, UPS „I. Creangă”, 1998. Foto din arhiva facultăţii. 

 
A lucrat în beneficiul studentului. În calitate de conferenţiar universitar a 

urmat modelele comunicării constructive, a demonstrat flexibilitate şi 
comportament etic. În acest context a avut un stil de lucru responsabil, capacitate 
de analiză şi spirit inovator, iniţiativă şi abilitate de comunicare şi de rezolvare a 
situaţiilor de conflict şi ambigue. Profesoara a pus un accent deosebit pe 
importanţa pe care o acorda muncii şi pe scopul declarat de a obţine rezultate. A 
dat dovadă de capacităţi de a găsi soluţii şi de a se adapta diverselor situaţii de 
muncă.  

Instituţia superioară cere un lucru de autoperfecţionare intens. Astfel,               
V. Enachi a căutat să-şi îmbogăţească cunoştinţele prin specializări, cursuri şi stagii. 
În anii de activitate a realizat stagii la Universitatea de Stat din Kiev, 1992; Centrul de 
perfecţionare a cadrelor didactice, stagiu în problemele culturii româneşti la 
Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi, 1993. Aceste stagii au fost oferite de către 

                                                 
8
  Arhiva curentă a UPS  „Ion Creangă”. Dosarul personal al profesoarei V. Enachi, p. 52-53. 
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Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Universitatea San-Pienza din 
Roma, Italia, 2008 şi Universitatea din Passau, Germania, 2011; Universitatea „Spiru 
Haret”, Bucureşti, facultatea Comunicare interculturală; Universitatea de Stat din 
Kiev, Ucraina; Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 2013; Universitatea de Stat din 
Odessa, 2013; Universitatea „A.I. Cuza” din Iaşi; Universitatea „Apollonia” din Iaşi. 
Stagiile au fost câştigate prin competiţie. 

 

 
 

 
 

Anul 2014, Brussels. O deplasare la reuniunea cercetătorilor în Proiectul internaţional TEMPUS 
„Crossmedia und Qualitats journalismus”, coordonat de Universitatea din Passau, Germania. 

 
După anul 2003 a continuat activitatea la Universitatea Liberă Internaţională 

din Moldova. Din 2009 a fost angajată la Universitatea de Studii Europene din 
Moldova. Faptul că a fost invitată în calitate de Decan şi şefă de catedră la 
universităţile respective demonstrează că este o persoană apreciată în mediul 
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academic. În toţi aceşti ani a activat prin cumul la Universitatea Pedagogică „Ion 
Creangă” şi a colaborat cu colegii de la Catedra de etnologie şi geografie (din 2015 
Catedra de geografie şi patrimoniu cultural) şi Catedra de ştiinţe ale educaţiei. 

 

 
 

V. Enachi – membră a juriului la Festivalul Sarmalelor şi Plăcintelor,   
UPS „Ion Creangă”, Chişinău, 2008. Foto Ion Topală. 

 
A predat cursurile: Istoria şi filozofia culturii universale, Istoria culturii 

naţionale, Comunicarea culturală, Istoria civilizaţiei occidentale, Antropologia 
comunicării, Comunicarea interculturală, Manipularea în procesul comunicării, Etica 
profesională. 

Cu mult interes a elaborat şi cursurile Istoria artelor şi Fenomenul culturii 
sovietice, prezentate masteranzilor din programul Patrimoniu istoric şi turism 
cultural de la Facultatea de Istorie şi Geografie, coordonat de Catedra de geogra-
fie şi patrimoniu cultural. 

A recenzat autoreferate la tezele de doctor în istorie a Larisei Noroc 
„Renaşterea culturii din Basarabia în cadrul României întregite (1918-1940)” şi teza 
de doctor în filologie elaborată de Olga Irimciuc cu tema „Critica literară şaizecistă 
din Republica Moldova: între investigaţie estetică şi interpretare eseistică”. A 
prezentat monografia lui Eugen Rusnac „Arhetipurile culturii române” şi 
îndrumarul metodic „Mitologie generală”, elaborat de Valentina Ursu, a fost 
oponent la teza de doctor a lui Durnov V. „Nebunul întru Hristos în cultura rusă”. 

Permanent a participat la seminare ştiinţifice şi metodologice ale lectorilor de 
la universitate. A activat în comisiile Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării în 
calitate de expert la elaborarea concepţiilor şi expertizarea proiectelor. A fost 
membră a seminarului ştiinţific de profil la Universitatea de Stat din Moldova 
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(2014-2018), preşedintă a Comisiei pentru examenul de licenţă la Universitatea de 
Stat din Moldova şi ULIM. A elaborat multe avize la tezele de licenţă şi master. 

Priorităţile principale ale dnei V. Enachi în activitatea sa profesională sunt 
indicate chiar de ea însăşi: „Susţin prelegeri şi prezint lecţii, seminare cu 
studenţii, particip la seminare metodologice, cercetez problemele ce ţin de 
politicile statului în domeniul culturii”9. 

 
Domeniile şi preocupările ştiinţifice 

Concomitent cu activitatea pedagogică şi de predare, Valentina Enachi a 
desfăşurat o muncă intensă de cercetare. Pe parcursul devenirii sale intelectuale 
a publicat mai multe studii şi articole de istorie şi culturologie în reviste de 
specialitate din spaţiul românesc, dar şi în SUA, România, Ucraina, Germania. 
Drept dovadă a acestui fapt sunt elaborarea şi publicarea a 2 manuale, 15 lucrări 
metodice şi 2 materiale în culegere de articole, una editată în Germania.  

Studiile sale în domeniul istoriei şi filosofiei culturii includ atât cursuri de 
lecţii, cât şi articole în culegeri, comunicări la conferinţe naţionale, interna-
ţionale şi activităţi de popularizare a ştiinţei. 

Experienţa predării disciplinelor din domeniul istoriei culturii a condus la 
apariţia volumelor, unde sunt analizate conceptele istorice asupra culturii, 
simbolurile şi arhetipurile culturologice, stereotipurile asupra realităţilor culturale 
şi politice existente în presa din Republica Moldova10. 

Un şir de articole sunt consacrate descrierii valorilor culturale din perioada 
sovietică şi analizei structurilor statale cu ajutorul cărora se impunea ideologia 
comunistă în mentalităţile colective11. 

O direcţie prioritară în cercetările culturologice a fost şi tema valorilor 
culturale şi morale din societatea moldovenească. Scopul acestor investigaţii a 
fost de a forma atitudini ale opiniei publice faţă de aceste probleme.   

Valentina Enachi a fost membru activ a 2 proiecte ştiinţifice instituţionale 
realizate în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”: proiectul 
instituţional „Patrimoniul cultural naţional din Republica Moldova – component al 
civilizaţiei europene” (2011-2014) şi proiectul „Patrimoniul cultural naţional şi 
universal în sistemul educaţional” (2015-2019). 

                                                 
9
  Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă”. Dosarul personal al profesoarei V. Enachi, p. 58. 

10
  Curs de lecţii la istoria culturii universale şi naţionale. Chişinău, 1996; Mentalităţile popoarelor şi 

progresul istoric. În: Revista de istorie şi cultură „Cugetul”, 2000, nr. 1; Sistemele cultural-

ideologice ale statului totalitar. În: Analele Asociaţiei Naţionale a istoricilor din Moldova, 2001; 

Factorul religios în evoluţia artei. În: Religie, Societate, Educaţie în Europa de Sud-Est”. Chișinău, 

2001 etc. 
11

  Politicile geo-strategice, culturale  și propaganda. În: Confluenţe spirituale. Iași-Chișinău, Nr. 12-13/ 

2017, pp. 163-180; Comunicarea interculturală versus propaganda: aspecte istorice. În: Analele 

știinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova, ed. a 5-a. Chișinău, USEM, 2016, pp. 

60-69 etc. 
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În cadrul acestor proiecte a analizat 
mecanismele propagandei sovietice în anii 
'70 ai secolului XX şi a interpretat politicile 
geo-strategice şi culturale influenţate de 
propaganda comunistă. A examinat modul 
de expunere a valorilor culturale în mai 
multe publicaţii periodice din Republica 
Moldova şi influenţa lor asupra elevilor şi 
studenţilor. A determinat mecanismele de 
îndoctrinare şi promovare a ideologiilor de 
stat prin intermediul atât a presei scrise, cât şi 
a celei electronice. A argumentat necesitatea 
introducerii cursului de „Educaţie mediatică” 
în programele de studii. A studiat locul şi 
relevanţa patrimoniului cultural în promo-
varea imaginii Republicii Moldova în spaţiul 
european12. 

Valentina Enachi a studiat dependenţa 
dintre politicile culturale şi propagandă în 
perioada contemporană şi perioada sovietică; a 
stabilit particularităţile acestor politici în 
perioadele istorice date, a prezentat sinteza 

istoriografică asupra patrimoniului cultural efectuat de colaboratorii UPS „Ion 
Creangă” şi istoricii cercetători; a investigat modul de prezentare a culturii 
naţionale în manualele preuniversitare de istorie şi a specificat particularităţile 
reprezentării patrimoniului cultural în învăţământul preuniversitar13. 

Importanţa problemei educaţiei interculturale a deschis calea spre studierea 
ştiinţifică a influenţelor culturale între popoare şi toleranţa etnică, principalele 

                                                 
12

  Imagini și stereotipuri de gen în presa autohtonă. Analize comparative. În: Patrimoniul cultural 

naţional și universal: dialog istoric. In Honorem VALERIA COZMA. Materialele Conferinţei 

știinţifice, 13-14 noiembrie 2014. Red. coord. V. Ursu. Chișinău: Pontos, 2014, pp. 84-92; 

Stereotipuri politice în presa din Republica Moldova (în limba engleză). In: Freedom of the Media – 

Freedom through Media? Global social research series. Culegere de articole. Ralf Hohfeld, Ralph 

Kendlbacher, Oliver Hahn (eds). 2015, pp. 213-229; Valorile propagandei sovietice din RSS 

Moldovenească în anii 70 ai secolului XX. În: Promovarea valorilor sociale în contextul integrării 

europene/ Resp. Ceban Cristina. Ch.: Topografia Lira, 2018, pp. 294-304; Reflecţii asupra valorilor 

morale în presa din Republica Moldova In: Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare. Culegere 

de studii. Ursu V., Lisnic An. (coord.). Ch.: „Garomont Studio”, 2018, pp. 326-333. 
13

  Istorie, cultură și propagandă. Despre un manual de Istorie a RSS Moldovenești pentru cl. a VII-a 

a VIII-a a școlii medii. În: Cercetarea și valorificarea patrimoniului naţional și universal în 

învăţământul preuniversitar. Culegere de studii. Ed. V. Ursu. Ch.: „Garomont Studio”, 2016. pp. 

44-55; Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural naţional și universal în învăţământul 

preuniversitar. Recenzie. În: Revista de etnologie și culturologie, V. XXII, Chișinău, 2017 ș.a. 

Valentina Enachi la masa rotundă 
„Valorificarea patrimoniului prin 

dialogul intercultural”, UPS 
 „Ion Creangă”, 15 martie 2019.  

Foto din arhiva facultăţii. 
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valori ale Uniunii Europene. Valentina Enachi a demonstrat, prin prisma unor 
cercetări riguroase, necesitatea dialogului intercultural.  

„În ce măsură este posibilă implementarea socială 
a elementelor istorice şi valorilor din trecut în 
realităţile actuale a comunicării etnice?” – se întrea-
bă autoarea. Răspunsurile sunt reflectate în articole, 
eseuri şi studii, printre care menţionăm doar câteva: 
Influenţa greacă asupra culturii române; Cultura, 
contactele spirituale franceze în spaţiul public din 
Republica Moldova; Studii metodologice asupra 
comunicării interculturale etc.14 Studiul despre imagi-
nile etnice şi culturale din spaţiul public a avut o 
rezonanţă europeană, fiind publicat la o editură 
prestigioasă din Germania15.  

Cercetătoarea a încercat să răspundă la provo-
cările timpurilor în care trăim: cum ar trebui să fie o 
autentică şi adevărată cultură a relaţiilor interetnice şi care ar fi căile de pătrundere 
în subtilităţile acesteia, ce factori stimulează cultura unei comunicări interculturale 
viabile. În lucrările publicate autoarea afirmă că un principiu axatoriu al mişcării 
interculturale internaţionale rămâne a fi toleranţa comunicării între oameni, între 
reprezentanţii diferitelor etnii. Pentru ca aceştia să încerce a căuta nu ceea ce îi 
desparte, ci dimpotrivă, ceea ce îi uneşte, consideră cercetătoarea. 

În lucrările ştiinţifice tratarea tematicii toleranţei interculturale este axată 
pe principiul interdisciplinar, incluzând aspectele istorice, culturologice şi 
psihologice ale conflictelor interetnice16. În articolele consacrate acestei teme se 
abordează problema conexiunii dintre construcţia identitară şi conflictul etnic 
violent. Conţinutul lucrărilor este bazat pe studierea cauzelor, procesualităţii 
tipologiilor şi metodelor de reglementare a conflictelor etnice. Autoarea 
polemizează asupra dilemelor tranziţiei democratice, legate de acutizarea 
relaţiilor etnice şi reflectarea acestora în spaţiul public17. 

                                                 
14  Greek inluence on the romanian cultures. Hisoriographical analysis. Raporturile moldo-grece în 

cultură; Multiculturalismul din RM. Probleme şi soluţii. În: Identitatea culturală românească în 

contextul integrării europene. Culegere de articole. Iaşi, Academia Română, 2006, pp. 491-506; 

Tentaţiile culturii franceze in spaţiul public din Republica Moldova. În: Formele textuale ale 

comunicării: productie și receptare. Culegere de articole. Universitatea „Dunarea de Jos”, Galaţi, 

Romania, 2009, pp. 36-46; Points de vue sur les contacts spirituels des personnalites de 

Bessarabee avec la culture fransaise. In: Formes textuelles de la communication. De la production 

a la reception. Universite „Dunarea de Jos”, Galaţi, Roumanie, 2009, pp. 89-95. 
15

  Labyrints consciences: Etnic Moldovans cultural images, Mass-media Effects (în limba engleză). 

Scholars`Press, 2015,  46 p.  
16

  Comunicare interculturală. Manual. Chișinău, 2014 (10 coli de tipar). 
17

  Reflectarea conflictului etnopolitic în mass-media. Editura Centrului de Jurnalism Independent. 

Britich Ambasad, 2012 (5 coli de tipar). 
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Mişcările pentru democratizarea societăţii de 
la începutul anilor 2000 presupuneau şi procesul de 
includere a femeilor în viaţa politică. Timpurile noi 
au impus un conţinut nou şi forme noi în mişcarea 
social-politică a femeilor. Democratizarea vieţii 
publice a filtrat mişcarea femeilor de formalitate, 
dependenţa şi atmosfera de paradă, în schimbul 
acestora a apărut mai mult spirit de independenţă, 
iniţiativă şi libertate. Universităţile pedagogice, 
tradiţional, au o pondere mare de femei în compo-
nenţa colectivelor. Reieşind din aceste considerente, 
profesoara Enachi a devenit participantă la forumu-
rile mişcării feministe din Moldova, publicând 
materiale ştiinţifice relevante despre problemele şi 

provocările din acest domeniu. 
În lucrările respective autoarea a pledat pentru educarea competenţelor 

culturii de gen prin formarea unor abilităţi de comunicare în cadrul unei societăţi 
democratice. Studiile din acest domeniu acoperă dilemele conceptuale asupra 
stereotipurile de gen, mentalităţilor şi problemelor de conflict între genuri18. 

Valentina Enachi a studiat, din perspectiva 
diacronică, rolurile de gen în spaţiul basarabean. 
Momentele importante în evoluţia societăţii pe calea 
democraţiei presupune şi reevaluarea relaţiilor de gen 
– consideră autoarea. Aspectele analitice ale cerce-
tărilor se axează pe prezentarea imaginilor feminine pe 
parcursul perioadelor istorice: interbelică, sovietică şi 
contemporană19. 

Originală în concepţie şi interpretare, riguroasă 
sub aspect ştiinţific, concisă în exprimare, lucrarea 
ştiinţifică a doamnei Valentina Enachi este o contri-
buţie valoroasă în domeniul ştiinţelor umaniste şi 
constituie într-un model din multiple puncte de 
vedere. 

De rând cu studiul acestora s-a preocupat de propagarea ideilor democratice 
prin diseminarea concepţiilor ştiinţifice în mass-media, a participat la colocviile 
Educaţia de gen; Formarea mediatorilor privind problemele de gen, organizate de către 

                                                 
18

  Societatea contemporană şi relaţiile interumane. În: Politica şi comunicarea în tranziţie. Culegere 

de articole. Chişinău: ULIM, 2006, pp. 67-90. 
19

  Dinamica simbolurilor culturale – Româna ca limba străină – între metodă şi impact cultural. În: 

Simpozion internaţional. Casa Editorială Demiurg, Iaşi, România, 2008, pp.735-745; Gen și 

cultură: simboluri în schimbare. În: Intertext. Revistă știinţifică. Chișinău, 2007, pp.168-178. 
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Fundaţia Soros Moldova, programul Conservatorism şi emancipare de gen în mass-
media, Fundaţia Soros Moldova, Programul Gender Şanse Egale, 2004, Programul 
Gen şi educaţie şi altele. 

Ulterior a utilizat competenţele şi cunoştinţele din acest domeniu în 
cursurile de lecţii la studiile de masterat, în conducerea tezelor de licenţă şi 
master, editarea suporturilor de curs. 

 
Recunoaşterea naţională şi internaţională 

Valentina Enachi a reuşit prin activitatea sa profesională să extindă relaţiile 
de colaborare ale universităţii, unde activa, cu centrele universitare de profil din 
Europa: România, Germania, Ucraina, Italia şi, prin aceasta, considerăm că a avut 
o recunoaştere internaţională. Axa internaţională a fost prezentă prin implicarea 
ei, şi a echipei cu care a conlucrat, în activităţi de cercetare şi didactice. 

Astfel, a reuşit, în echipa prof. Moraru V., să câştige, prin compeţie, 
proiectul „Brain Net Working (Programul AENEAS al Consiliului Uniunii 
Europene, Universitatea „La Sapienza” din Roma) în anii 2007-2010, iar în anii 
2012-2015, Proiectul internaţional TEMPUS Crossmedia und Qualitats journa-
lismus”, coordonat de Universitatea din Passau, Germania, împreună cu 
Universitatea de Stat din Moldova. Graţie acestor proiecte în Republica Moldova 
au fost create laboratoare performante de studii cu calculatoare şi echipament 
specializat, cu ajutorul cărora au fost efectuate studii de calitate şi s-au 
implementat noi forme de pregătire a specialiştilor. 

 

        
    

Un alt atu al activităţii profesionale cu rezonanţă a fost şi publicarea 
cercetărilor Valentinei Enachi în reviste de peste hotare şi participarea la 
conferinţe internaţionale. Iată cum presa a reflectat comunicarea doamnei Enachi: 
„…Vineri, 28 februarie 2015, a avut loc Congresul Internaţional, organizat de 
Universitatea „Apollonia” din Iaşi, în colaborare cu Academia de Ştiinţe din 
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Republica Moldova, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – Filiala Iaşi, 
Institutul de Cercetări Filologice şi interculturale, Chişinău, Republica Moldova. 
Evenimentul a inclus secţiuni referitoare la medicină, comunicare şi relaţii 
publice. În cadrul Forumului jurnalistic Comunicarea artistică şi mediatică în 
contextul globalizării, limbă şi cultură, s-a remarcat prezentarea dnei Valentina 
Enachi. În comunicarea sa, „Labirintele conştiinţelor. Efectele mediatice ale 
presei”, dna a vorbit despre necesitatea unei educaţii media a cititorilor pentru 
a nu cădea victime ale manipulării propagandistice ale Rusiei, care în condiţiile 
actuale desfăşoară un veritabil război informaţional. Întrebările care au urmat 
au demonstrat importanţa şi actualitatea temei abordate20.  

 

******************* 
Prin munca sa asiduă profesoara a contribuit, timp de circa 40 ani, la 

pregătirea a mii de specialişti cu studii superioare în diferite domenii ale 
economiei şi culturii naţionale, activând în cadrul mai multor instituţii de 
învăţământ superior. 

Valentina Enachi se mândreşte cu o frumoasă familie: soţul Nicolae este 
doctor habilitat, profesor universitar, specialist notoriu în domeniul fizicii 
teoretice. Fiica Stela activează în calitate de şefă de departament într-o companie 
de telecomunicaţii din Bruxelles. 

 

 
 

Valentina şi Nicolae Enachi la o conferinţă în Florenţa.  
Foto din arhiva familiei Enachi. 

                                                 
20

  http://novaapollonia.ro/2013/10/26/sesiune-stiintifica-de-comunicari-la-universitatea-apollonia/ 

Sesiune știinţifică de Comunicări la Universitatea „Apollonia”, Iași. 

http://novaapollonia.ro/2013/10/26/sesiune-stiintifica-de-comunicari-la-universitatea-apollonia/
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Stela Enachi. Foto din arhiva familiei. 

 
Despre calităţile profesoarei V. Enachi aflăm de la studenţi: „Este o 

persoană foarte corectă cu studenţii şi emană o căldură sufletească deosebită 
faţă de toţi.” „O respect pe doamna Valentina Enachi enorm de mult pentru că 
este o doamnă distinsă, inteligentă, cu un suflet mare faţă de cele mai dificile 
persoane. Găseşte permanent un cuvânt care te ajută, te alină şi te copleşeşte.”  

Însăşi doamna Enachi Valentina consideră discipolii săi drept Prometei ai 
progresului societal, făuriţi prin educaţie. 
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ANDREI GALBEN – UN COLUMB  
AL ÎNVÂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR 

 

 
Ion DULSCHI 

 
 

ABSTRACT 
Professor Andrei Galben was the pedagogue for whom the meaning of 

life was moving, searching and overthrowing stereotypes. He was a rebel of 
the system and a victim of his own ambitions. Andrei Galben started the pri-
vate education in the Republic of Moldova, breaking the stereotypes and in-
troducing new models of university management. Being the founder of the 
Free International University of Moldova, he has done much to give Moldo-
vans, and not only them, the opportunity to make a book. 

Keywords: professionalism, new models of university management, 
nonconformism, scholarship.  
 
Cei care au vizitat Barcelona au admirat statuia lui Columb din Portul 

Vechi. Sculptura este amplasată în locul de unde Columb a pornit spre 
realizarea ambiţiei sale de descoperire a lumii noi. Admiram şi eu acest simbol 
al descoperirilor în ziua de 18 decembrie 2017, când memoria involuntar m-a 
făcut să revin la Chişinău pentru a face nişte paralele cu anii de studenţie şi cu 
cel care, de două zile, se odihnea în somnul veşnic şi despre care urmează să 
vorbim – profesorul Andrei Galben.  

Am făcut această paralelă nu întâmplător. Legătura dintre aceste două 
personalităţi stă la suprafaţă. Columb s-a avântat în largul oceanului pentru a 
veni cu descoperiri geografice, iar profesorul Andrei Galben a pus începutul 
învăţământului particular în Republica Moldova, spărgând stereotipurile şi 
introducând modele noi de management universitar. 

Apariţia lui Columb în acest articol vine şi din anii de studenţie, când, în 
cadrul cursului de istorie medievală, al cărui titular era prof. Galben, subiectul 
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principal era marele descoperiri geografice. Lecţiile practice, de cele mai multe 
ori, erau axate pe dezbateri asupra problematicii descoperirilor geografice şi a 
importanţei acestora pentru civilizaţiile umane, dar şi pe caracterizarea perso-
nalităţilor marcante care s-au consacrat călătoriilor şi care urmau să parcurgă 
căi necunoscute, cu multe recife subacvatice.  

Mesajul principal cu care venea în faţa studenţilor profesorul Andrei 
Galben era de a nu ceda în faţa greutăţilor şi de a munci mult pentru atingerea 
scopului propus. O convingere a prof. Galben era să combată afirmaţia lui 
Dimitrie Cantemir că „moldovenii sunt leneşi la carte”. E greu de spus dacă a 
reuşit să demonstreze contrariul, însă un lucru e cert: prof. Andrei Galben – 
fondatorul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova – a făcut mult 
pentru a oferi moldovenilor, şi nu doar lor, posibilitatea de a face carte. 

Cu prof. Galben am discutat nu cu mult timp înainte de trecerea domniei 
sale în lumea veşnicelor valori. Motivul întâlnirii era identificarea punctelor de 
reper pentru prezentul articol.  

Am convenit pentru ora 10.00 la 13 octombrie 2017. Am fost invitat de 
secretară în biroul rectorului. L-am găsit la masa de lucru, citind presa la lumina 
unei lămpi. M-a invitat să iau loc şi şi-a cerut scuze că nu dispune de mult timp, 
rugându-mă să trecem direct la subiect. L-am informat despre iniţiativa 
Facultăţii de Istorie a UPS „Ion Creangă” de publicare a unui studiu biografic 
despre corpul profesoral al facultăţii.  

Cu toate că iniţial mi-a spus că nu dispune de mult timp, totuşi nu am 
putut trece peste unele subiecte ce ţin de sistemul educaţional, de problemele 
instituţiilor de învăţământ superior, de necesitatea unor schimbări radicale în 
domeniu. Urma să ne mai întâlnim pentru a discuta despre viitorul articol… nu 
am reuşit. Eram departe de ţară când am aflat vestea privind decesul subit al 
prof. Andrei Galben, pe care l-am cunoscut de mai mult timp şi în diverse 
ipostaze.  

Am făcut cunoştinţă cu prof. Andrei Galben în toamna anului 1982, când 
am fost invitat pentru a mi se propune postul de laborant la Catedra de istorie 
universală, având ca sarcină de bază amenajarea unei săli de studii în cabinetul 
de istorie a Evului Mediu cu aplicarea mijloacelor tehnice de instruire şi altor 
mecanisme sofisticate. 

Ulterior, la propunerea prof. Galben am fost numit staroste al grupei 
academice al cărei curator era. Specific aceste evenimente pentru a oferi unele 
informaţii privind caracterul psiho-emoţional al relaţiilor cu domnia sa. 

Pe parcursul ultimelor două decenii am avut ocazia să comunic de 
nenumărate ori cu prof. Andrei Galben, în calitatea mea de funcţionar la 
Ministerul Educaţiei sau de conferenţiar la Catedra de psihologie şi asistenţă 
socială la universitatea fondată şi condusă de el.  
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La Facultatea de Istorie şi Pedagogie, prof. 
Galben ţinea cursul fundamental de istoria 
Evului Mediu, studiat la anul II. Prelegerile sale 
erau marcate de caracterul specific şi cultura 
vastă generală a profesorului. O trăsătură 
deosebită a fiecărei teme predate era recoman-
darea unui volum consistent de surse biblio-
grafice, care urmau să fie studiate de sine 
stătător de studenţi. Originalitatea oferirii listei 
bibliografice consta în modul ei de prezentare. 
Prof. Galben se distingea prin memoria sa feno-
menală, venind adesea cu unele detalii pe care le 
consideram de prisos. Astfel, după indicarea 
numelui şi prenumelui autorului lucrării, pe care 

urma s-o studiem, era oferită informaţia despre anii de viaţă ai acestuia. Titlul 
lucrării era însoţit de datele bibliografice, locul, anul editări şi numărul de 
pagini. Toate acestea erau prezentate din memorie. Prelegerile purtau un 
caracter interactiv, studenţii fiind permanent chemaţi să intervină cu întrebări, 
reflecţii şi sinteze asupra subiectelor abordate.  

La fel de inedite erau seminarele, deşi după modul în care erau orga-
nizate, mai degrabă întruneau cerinţele unor seminare-conferinţe. La începutul 
cursului fiecare student era obligat să-şi aleagă o temă de referat, pe care urma 
să-l prezinte în cadrul lecţiilor practice.  

Spre deosebire de referatele pe care le pregăteam la alte discipline, 
referatele la istoria Evului Mediu urmau să fie de 15-20 de pagini, iar, pe lângă 
raportorul de bază, erau numiţi 1-2 raportori oponenţi, care aveau obligaţia de a 
iniţia dezbateri după prezentarea raportului. În final, lecţiile se transformau în 
adevărate conferinţe ştiinţifice, cu discuţii şi formulări de opinii proprii.  

E adevărat că această metodă putea fi considerată eficientă doar în cazul 
în care majoritatea studenţilor dădeau dovadă de responsabilitate şi studiau 
sursele recomandate. În discuţii la lecţiile practice, figura principală era studen-
tul, însă atunci când aceştia aveau un comportament pasiv, intervenea prof. 
Galben, care, prin abordările sale originale, transforma orele într-un for ştiinţific. 

O trăsătură mai puţin obişnuită în mediul academic, manifestată de prof. 
Galben a fost nonconformismul sau ignorarea stereotipurilor. De multe ori, 
pentru aceasta el era taxat de colegi. Cu toate acestea, profesionalismul şi 
erudiţia pe care le poseda erau superioare unor bârfe ascunse.  

Îi plăcea să producă efecte prin diverse declaraţii, care sfidau abordările 
tradiţionale ale unor fapte istorice, considerate adevăr în ultimă instanţă. Voi 
veni doar cu două cazuri de acest gen, fără a mă antrena în polemică. Este vorba 
despre Fecioara din Orleans, care, conform versiunii lui A. Galben, nu a fost 
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arsă pe rug. Despre felul cum s-au derulat evenimentele în opinia sa profesorul 
a scris în revista Gorizont, 1985, în articolul al cărui titlu suna ca o provocare: A 
fost oare arsă Ioana d'Arc? Un alt subiect care venea să răstoarne opinia mediului 
academic era Cine a descoperit America?, oferind prioritate în acest sens 
navigatorilor neînfricaţi din insulele nordice – vikingilor. Afirmaţia a fost făcută 
publică în ziarul Chişinău. Gazetă de seară din anul 1984.  

Sunt sigur că fiecare dintre cei care au absolvit Facultatea de Istorie în anii 
’80 nu poate să treacă cu amintirile peste această personalitate neordinară, 
indiferent de părerile pozitive sau negative.  

Andrei Galben s-a născut la 2 septembrie 1948 în satul Sloveanca, raionul 
Sângerei. A studiat istoria la Universitatea de Stat din Chişinău. Şi-a obţinut 
doctoratul la Academia de Ştiinţe a Moldovei în anul 1975. A fost profesor de 
istorie la şcoala medie nr. 1 din Sângerei, asistent la Universitatea de Stat din 
Moldova, ulterior a fost asistent, lector, lector superior, profesor universitar şi 
şef al Catedrei de istorie veche şi medievală la Universitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă” din Chişinău.  

În 1992 Andrei Galben fondează Universitatea Liberă Internaţională din 
Moldova (ULIM), cunoscută departe peste hotarele ţării. Implicarea sa activă în 
reformarea sistemului învăţământului superior, prin deschiderea de noi opor-
tunităţi educaţionale, a făcut ca mulţi tineri să-şi realizeze visul de a îmbrăţişa o 
profesie prestigioasă.  
 

 
 

Rectorul ULIM Andrei Galben. Foto: www.ulim.md 

 
Instituţia, fondată după modelul universităţilor europene, a devenit un 

simbol al globalismului academic.  
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Rectorul Andrei Galben, participant la Conferinţa Globală a Institutului CONFUCIUS, 
desfăşurată în Kunming, capitala provinciei Yunnan, Republica Populară Chineză, 2016. 

Foto: www.ulim.md 

 
Pentru realizările în domeniul educaţional profesorul Andrei Galben a fost 

înalt apreciat de comunitatea universitară şi ştiinţifică internaţională, prin con-
ferirea calităţii de membru corespondent al Institutului de Relaţii Internaţionale 
din Paris, Franţa (1996); academician al Academiei pentru Pace şi Progres, 
Washington, SUA (1996); academician al Institutului de Biografii, SUA (1997); 
membru de onoare al Academiei de Medicină din Polonia (1998); academician al 
Academiei Mondiale, Varşovia (1999). Andrei Galben a fost distins cu medalia 
de aur a Asociaţiei Juriştilor Americani, diploma de onoare a Universităţii din 
Alabama, SUA, diploma de onoare şi membru al Consiliului de onoare al 
Institutului de Relaţii Internaţionale, Franţa, medalia mare de aur de gradul I a 
Academiei de Medicină „Albert Schweitzer”, Polonia, medalia „Eminescu 
Integral”, Ordinul „Gloria Muncii”, Ordinul Republicii, laureat al Premiului 
Naţional „GALEX” pentru cel mai bun fondator de bibliotecă.  

A semnat peste 400 de lucrări didactico-ştiinţifice. 
Profesorul Andrei Galben a fost pedagogul pentru care sensul vieţii a fost 

mişcarea, căutarea şi răsturnarea stereotipurilor. A fost un rebel al sistemului şi 
o victimă a propriilor ambiţii. Fiind fondatorul Universităţii Libere Inter-
naţionale din Moldova a făcut mult pentru a oferi moldovenilor, şi nu doar lor, 
posibilitatea de a face carte. 
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SERGHEI GALUŞCENCO 
 

 
Valentina SAMOILENCO 

 
 

ABSTRACT 
Galuşcenco Serghei Ivanovici was born on November 6, 1914, in the Li-

peţcoie village, Kotovsk rayon, Odessa region, being of Moldovan nationality. He 
was a member of a large and needy family of peasants. 

He studied primary education in his native town, then he studied secon-
dary education in the Kotovsk town. In the summer of 1934 he enrolled at the Pe-
dagogical Institute from Tiraspol, at the Faculty of History. He graduated his stu-
dies in 1938, with a diploma of mention. Due to certain circumstances in 1939 he 
was recalled from the post- graduate studentship to teach Modern History at the 
State Pedagogical Institute from Tiraspol. In this year he starts his career as a 
university professor of Mr. Galuşenco, that will last about 41 years with some in-
terruptions. In all these years, he taught only in Moldovan language (Romanian). 
From December 1940 to August 1944 he performed his military service as an or-
dinary soldier, and then as a lower commander of the 11th Prisoner Division in 
the Narva, Leningrad Front town. In the period of August-October 1944 he is ap-
pointed as an Inspector of the Political Direction of the Ukrainian Front II, the 
General Staff Office, Department No. 7, Directorate 3 (Soviet Socialist Republic 
of Moldova and Romania). 

Keywords: student, school teacher, military, aspirant, teacher. 

 
Galuşcenco Serghei Ivanovici* s-a născut la 6 noiembrie 1914, în satul 

Lipeţkoe, raionul Kotovsk, regiunea Odessa, de naţionalitate moldovean, într-o 
familie numeroasă de ţărani1. 

Deşi se trăgea dintr-o familie de nevoiaşi, a mers la şcoală. Studiile 

                                                 
*Adresare specifică pentru cadrele didactice și lucrătorii instituţiilor publice în perioada sovietică. 
1
  Arhiva UPS „Ion Creangă”, fond 1, inv. 5, dosar 423,  f. 2. 
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primare le-a făcut în localitatea de baştină, iar apoi a urmat studii medii în or. 
Kotovsk. Ca şi orice tânăr, avea vise şi aspiraţii. Dorea să devină aviator (pentru 
acea perioadă ceva prestigios). Împreună cu un bun prieten şi coleg de şcoală, în 
vara anului 1933 pleacă la Leningrad pentru a se înmatricula la Şcoala 
superioară de aviaţie. Înţelegerea de acasă a fost, că dacă unul nu este admis, 
atunci nici celălalt nu va rămâne de unul singur să-şi facă studiile. La probele de 
rezistenţă fizică prietenul a picat şi atunci şi S. Galuşcenco a abandonat visul de 
a se mai face aviator. Nedorind să se întoarcă în sat fără a-şi face studii şi un 
nume, căci aşa era mentalitatea de cândva, au hotărât cu bunul său prieten să se 
facă artişti, să se mândrească părinţii şi satul cu ei. Au mers la Institutul de Arte, 
dar soarta nu le-a surâs nici aici. Nici unul, nici altul nu a fost acceptat, deoarece 
nu au trecut probele artistice2. 

S-au întors în sat şi, deoarece era deja târziu ca să mai fie admis în vreo 
instituţie, tânărul absolvent al şcolii medii Serghei Galuşcenco se angajează ca 
învăţător în şcoala primară din satul Ternovca, raionul Tiraspol (în acea perioadă 
era acută nevoie de cadre didactice pentru şcolile săteşti). Va lucra în această şcoală 
în perioada septembrie 1933 – septembrie 19343, astfel începându-şi cariera 
pedagogică. 

În vara anului 1934 se înscrie la Institutul Pedagogic din Tiraspol, la 
Facultatea de Istorie. Finalizează studiile în anul 1938, primind diplomă cu 
menţiune4. Fiind unul din cei mai buni studenţi, este trimis la Universitatea din 
Odessa pentru a-şi continua studiile la aspirantură. În perioada septembrie 
1938–octombrie 1939, îşi face studiile ca aspirant la Catedra de istorie modernă 
a Facultăţii de Istorie a Universităţii din Odessa.  

 

 
 

Colegii de aspirantură 
Galuşcenco S.I (dreapta), Eremenco P.P, Iliaşenco C.F.  

Foto din arhiva familiei Galuşcenco. 
                                                 
2
  Informator, Galușcenco Oleg, fiul, anul nașterii 1953. 

3
  Arhiva UPS „Ion Creangă”, f. 3. 

4
  Ibidem. 
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Din anumite circumstanţe, în anul 1939 este rechemat din aspirantură 
pentru a preda istoria modernă la Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol. 
Atunci începe cariera de universitar a lui S. Galuşcenco, care, cu unele între-
ruperi, va dura 41 de ani. În toţi aceşti ani el şi-a ţinut cursurile doar în limba 
moldovenească (română). 

În perioada mai–octombrie 1940 şi-a exercitat serviciul militar, ca ostaş de 
rând, în Direcţia Politică a districtului militar Kiev5. 

În anul 1940 este fondat Institutul Pedagogic de Stat în or. Chişinău. 
Galuşcenco Serghei Ivanovici, după demobilizarea din octombrie 1940, este 
numit director adjunct, responsabil de Departamentul studii şi ştiinţă al 
instituţiei recent fondate.  

Situaţia internaţională din acea perioadă (declanşarea celui de al Doilea 
Război Mondial şi desfăşurarea operaţiilor militare în Europa de Vest) face ca 
tânărul Galuşcenco să fie din nou înrolat în rândurile Armatei Roşii. În perioada 
decembrie 1940–august 1944 şi-a făcut serviciul militar ca ostaş de rând, iar apoi 
este comandant inferior a diviziei a 11-a de puşcaşi în oraşul Narva, Frontul 
Leningrad. 

În periada august–octombrie 1944 este numit inspector al Direcţiei politice 
a Frontului II Ucrainean, biroul Statului Major, Departamentul numărul 7, 
Direcţia 3 (Republica Sovietică Socialistă Moldovenească şi România). Deoarece 
cunoştea foarte bine limba rusă şi limba moldovenescă/româna, din octombrie 
1944 şi până în septembrie 1946 a fost în Armata Sovietică cenzor-translator 
pentru România în cadrul Comisiei Mixte de Control cu sediul la Bucureşti şi 
apoi la Galaţi. 

 

 
 

S. Galuşcenco (al 5-lea din dreapta) – membru al Comisiei Mixte de Control. Bucureşti, 1945. 
Foto din arhiva familiei Galuşcenco. 

                                                 
5
  Arhiva UPS „Ion Creangă”, fond 1, inv. 5, dos. 432, f. 4. 
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S. Galuşcenco a fost decorat cu ordine şi medalii militare pentru faptele de 
vitejie săvârşite pe câmpul de luptă în anii celui de al Doilea Război Mondial. 

În septembrie 1946 este demobilizat din rândurile Armatei Sovietice şi 
revine în cariera pedagogică. Este numit şef la Catedra bazele marxism-
leninismului la Institutul de Învăţători din or. Bălţi.  

 

 
 

Excursie Moscova–Leningrad–Kiev. S. Galuşcenco în rândul doi, primul din stânga. 
Foto din arhiva familiei Galuşcenco. 

 

Prin hotărârea Biroului CC al Partidului Comunist al Moldovei, în 
noiembrie 1946 a fost numit consultant la Departamentul Ştiinţă şi Instituţiile 
superioare de învăţământ de pe lângă Comitetul Central al PCM, unde a activat 
până în 1951. 

În septembrie 1951 susţine examenele de 
înmatriculare la Academia de Ştiinţe Sociale, secţia 
aspirantură, de pe lângă Comitetul Central al 
PCUS din oraşul Moscova. În 1954 încheie studiile 
la aspirantură prin susţinerea cu succes a tezei de 
candidat în ştiinţe istorice cu tema: „Lupta parti-
dului comunist pentru creşterea nivelului cultural 
al poporului în anii celui de al IV-lea cincinal 
(1946-1950)”6.  

După absolvirea cu succes a aspiranturii, se 
întoarce la Institutul Pedagogic de Stat din or. 
Chişinău, unde este numit şeful Catedrei istoria 
PCUS. Va activa la această catedră până în anul 

                                                 
6
  Ibidem, f. 5. 
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1957, când va fi numit director al Institutului de Istorie a Partidului pe lângă  
CC al PCM. În calitate de director va activa până în anul 1963. 

La şedinţa Consiliului ştiinţific al Institutului 
Pedagogic „Ion Creangă” din or. Chişinău din 
04.11.1957 s-a discutat problema înaintării 
candidaturii lui S. Galuşcenco la titlul de docent. Au 
luat cuvântul mai mulţi colegi de serviciu, printre 
care: Karpenko T. A., Agasieva N.A., Neizvestnîi, 
Craciun T. A., care au menţionat că S.I. Galuşcenco 
este un om cu principii, foarte exigent, în primul 
rând faţă de sine, şi, bineînţeles, faţă de cei din 
anturajul său. Cursurile ţinute de dumnealui trezesc 
interes la studenţi. Colegii de breaslă au afirmat că 
S. Galuşcenco este preocupat şi de lucrul ştiinţific.7 
Această solicitare va fi examinată de către Comisia 
Superioară de Atestare din URSS şi în final, la          
17 august 1959, va primi atestatul de docent. 

Sistematic, realizează cercetări ştiinţifice în corespundere cu problemele 
determinate. Este membru al colectivului de autori ai lucrării „Schiţe la istoria 
Partidului Comunist din Moldova”. Este unul din autorii „Bibliografiei istoriei 
Partidului Comunist din Moldova”. A publicat un şir de articole în culegeri şi 
reviste. În acest context, menţionăm unele din lucrările lui S. Galuşcenco: 
1. Lupta Partidului Comunist al Uniunii Sovietice pentru dezvoltarea învăţămân-

tului superior şi mediu de specialitate în anii celui de al IV-lea cincinal, tipărit în 
anul 1955. În: Notiţe universitare. 

2. Activitatea partidului în domeniul învăţământului în anii celui de al IV-lea 
cincinal, tipărit în 1957. În: Notiţe ştiinţifice, vol. X. 

3. Primul Congres al Partidului Comunist din Moldova, capitol în: Schiţe la 
Istoria Partidului Comunist din Moldova, publicat în anul 1964. 

4. Partidul Comunist din Moldova. În: Enciclopedia Sovietică Ucraineană, tipărit 
în 1959 de editura Academiei de Ştiinţe a Republicii Sovietice Socialiste 
Ucrainene. 

5. Istoria Partidului Comunist din Moldova. Schiţă bibliografică, tipărită în 1970 la 
editura Universităţii de Stat din Moldova.8 

S. Galuşcenco a îndeplinit mai multe funcţii obşteşti. A fost conducător/ 
curator al grupelor academice. La iniţiativa biroului de partid a institutului, 
este responsabil de desfăşurarea lecţiilor în sistemul iluminării de partid. Des 
ia cuvântul în faţa corpului profesoral-didactic şi al studenţilor cu lecţii cu 

                                                 
7
  Ibidem, f. 11. 

8
  Ibidem, f. 3. 
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tematică militaro-patriotică. Se bucură de autoritate atât printre membrii 
corpului profesoral-didactic, cât şi la studenţi.  

Îi încurajează pe studenţi să participe la conferinţe, concursuri referitoare 
la istoria Uniunii Leniniste Comuniste a Tineretului din URSS şi a mişcării 
mondiale a tinerilor. Pentru implicarea activă în organizarea celui de al V-lea 
concurs unional al lucrărilor studenţeşti, prin Ordinul Ministrului Învăţă-
mântului Public din RSSM i s-au adus mulţumiri. 

Pentru eforturile depuse pe tărâmul pedagogic, în anul 1955 a fost decorat 
cu Insigna „Eminent al Învăţământului Public din RSSM”9. Iar în anul 1967 i s-a 
conferit titlul de „Lucrător emerit al şcolii superioare din RSSM”.10 

În anii ’60 ai secolului XX, în sistemul de învăţământ au avut loc unele 
reforme, în urma cărora IPS „Ion Creangă” a fost comasat cu Universitatea de 
Stat din Chişinău. Tot corpul profesoral-didactic a fost angajat în noua instituţie, 
inclusiv şi S. Galuşcenco, care, deşi îndeplinea funcţia de director al Institutului 
de Istoria Partidului pe lângă CC al PCM, suplinea şi 0,5 normă didactică de 
docent la Catedra de istorie a PCM.11 Din august 1963 şi până în septembrie 
1967 a lucrat la Catedra de istorie a PCM a Universităţii de Stat din Chişinău. În 
conformitate cu ordinul Ministrului Învăţământului din RSSM din 30 martie 
1967 Despre restabilirea Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” şi prin 
înţelegerea rectorilor celor două instituţii de învăţământ superior, mai mulţi 
membri ai corpului profesoral-didactic au fost reangajaţi de la 1 septembrie 
1967 prin transfer la Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă”, printre care şi 
S. Galuşcenco.12 

 
 

Studentul J. Nastas la examen. Examinator S. Galuşcenco. Chişinău, 1975.  
Foto din arhiva familiei Galuşcenco. 

                                                 
9
  Extras din ordinul MÎP nr. 487 din 31.X.1955. 

10
  Arhiva UPS „Ion Creangă”, f. 8. 

11
  Ibidem, f. 29. 

12
  Ibidem, f. 41. 
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Împreună cu studentul Facultăţii de Istorie Mihail Jăpălău.  
Foto din arhiva familiei Galuşcenco. 

 
Odată cu ieşirea la pensie în anul 1969 (după vârstă), pentru meritele în 

dezvoltarea învăţământului în Moldova, conform Legii nr. 147, din 14.07.56, i   
s-a acordat pensie personală republicană (în acea perioada această pensie era de 
1200 de ruble).13 

Şi-a continuat activitatea pedagogică până în ianuarie 1980, când, în 
legătură cu starea sănătăţii, s-a concediat din propria dorinţă.14 

A plecat la cele veşnice la 25 martie 1999. 
 

************ 

Dr., conf. univ. Valentina Mireniuc îşi aminteşte de colegul de catedră, 
altfel: „De la prima cunoştinţă Serghei Ivanovici mi-a lăsat impresia unui 
profesor erudit, inteligent şi de bun povestitor. Participant la cel de al Doilea 
Război Mondial, el ştia să descrie foarte interesant evenimentele trăite, făcând 
legătura dintre materialul analizat şi contemporaneitate. Serghei Ivanovici avea 
o atitudine respectuoasă faţă de studenţi, le cunoştea nevoile, cerinţele, dar şi 
bucuriile, visele şi speranţele. Prelegerile dumnealui se deosebeau prin nivelul 
ştiinţific şi teoretic înalt. Calm, modest, S.I. Galuşcenco ştia să găsească 
cuvintele potrivite, care nu-i lăsau indiferenţi pe studenţi. Acorda ajutor 
metodic colegilor mai tineri de la catedră”. 

 

                                                 
13

  Ibidem, f. 9. 
14

  Ibidem, f. 45. 
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LEONID FEIDER – PEDAGOG DEDICAT 
 

 
Aureli TVERDOHLEB 

 
 

ABSTRACT 
Leonid Feider was a representative of the pedagogical group from the 

Department of History of the Faculty of History and Pedagogy at IPS "Ion 
Creangă" in Chisinau, which activated during 1977-1984. He presented the 
history courses of the countries of Asia and Africa, the methodology of teach-
ing history etc. He was a teacher by vocation. In all the positions and positions 
held, he was noted due to the personal consecration in fulfilling the obliga-
tions, being distinguished by responsibility, fairness, collegiality. 

Keywords: pedagogue, responsibility, fairness, collegiality, devotion to 
the profession. 

 
La hotarul anilor `70–`80 ai secolului trecut holurile Facultăţii de Istorie şi 

Pedagogie găzduiau prezenţa unei personalităţi mici de statură, cu părul total 
cărunt, lung, lăsat în bătaia vântului, care se deplasa cu mare atenţie, cu un sen-
timent de jenă că nu a reuşit să crească şi el la statura studenţilor care-l încon-
jurau. Acesta era lectorul superior al Catedrei de istorie universală Leonid Vic-
torovici Feider. 

Situaţia se schimba în momentul în care intra în auditoriu, cu glasul ferm, 
încrezut, voce răspicată şi începea să prezinte prelegerea. Pentru a ne captiva 
atenţia, putea câteva clipe să ni se adreseze în limba franceză, pe care o vorbea 
fluent. 

S-a născut L.V. Feider la 7 decembrie 1921 într-o familie de muncitori, 
alcătuită din patru persoane1. 

                                                 
1
  Dosarul personal al profesorului L. Feider. Arhiva UPS „Ion Creangă” din Chișinău, f. 5.   
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Momentul absolvirii şcolii medii (liceului) în 1940, cu susţinerea materială 
a părinţilor şi a rudelor2, a coincis cu ocuparea Basarabiei de către URSS. 
Părinţii, reveniţi în URSS, sunt angajaţi în serviciu, iar L. Feider, la 4 octombrie 
1940, a fost înmatriculat la anul I, al Facultăţii de Istorie a Institutului Pedagogic 
de Stat din Chişinău. 

În iulie 1941 a fost recrutat în rândurile Armatei Roşii, de unde a fost 
demobilizat în decembrie, acelaşi an3, probabil din motive de sănătate. Altfel nu 
putem explica demobilizarea, deoarece începuse al Doilea Război Mondial. 

Familia Feider a fost refugiată în interiorul URSS, regiunea Irkutsk, unde 
tânărul student lucrează pe câmpurile colhozului „Novîi Puti” şi se pregăteşte 
pentru susţinerea prin externat a examenelor pentru anii II–III la universitate. În 
anii 1944–1945 a studiat la ultimul an al Facultăţii de Istorie şi Filologie a 
Universităţii din Irkutsk4. 

Absolvind facultatea, prin decizia Comisiei de Stat de Calificare din 19 iulie 
1945, i s-a conferit calificativul de istoric, confirmat de copia diplomei prezentă în 
dosarul personal5. 

Revenit în RSSM, L. Feider a schimbat mai multe locuri de muncă, iniţial 
fiind repartizat să muncească la Şcoala moldovenească din Cahul (1946), de 
unde în 1949 a fost transferat la Şcoala pedagogică din aceeaşi localitate. Din 
anul 1952 este numit lector superior la Institutul Învăţătoresc din Bălţi (din 1953 
Institutul Pedagogic)6. 

În urma remanierilor din sistemul învăţământului superior efectuate la 
începutul anilor 5̓0 ai secolului trecut, Facultatea de Istorie din Bălţi este lichidată, 
iar L. Feider este transferat de la Catedra de istorie la cea de pedagogie. 

După anul 1960, când pleacă de la Institutul Pedagogic din Bălţi, revine în 
raionul de baştină – Nisporeni, ulterior în raionul vecin – Străşeni, ocupând 
funcţiile de profesor de istorie şi director-adjunct. În toate funcţiile şi posturile 
deţinute este remarcat datorită consacrării personale în îndeplinirea 
obligaţiunilor, distingându-se prin responsabilitate, corectitudine, colegialitate. 

Lucrând la Şcoala medie din satul Sireţi, r-nul Străşeni, şi ca urmare a 
restabilirii Facultăţii de Istorie şi Pedagogie la IPS „Ion Creangă” din Chişinău, 
decide să revină în sistemul de învăţământ superior. Iniţial, din 26 august 1977, 
este angajat prin cumul la Catedra de istorie7. Dosarul personal conţine şi 
Acordul administraţiei şcolii din Sireţi pentru munca prin cumul. Este angajat 
în serviciu prin Ordinul 272-A din 30 august 19778. 

                                                 
2
  Ibidem.  

3
  Ibidem.  

4
  Ibidem.   

5
  Dosarul personal al profesorului L. Feider. Arhiva UPS „Ion Creangă” din Chișinău, f. 11.   

6
  Ibidem, f. 5.  

7
  Ibidem, f. 14.  

8
  Ibidem, f. 16.  
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Promovarea prin concurs în statele catedrei a 
fost următoarea etapă trecută cu brio de L. Feider. În 
baza caracteristicii prezentate de administraţia şcolii 
din Sireţi, sunt enumerate multiplele realizări ale 
profesorului: „aprofundarea cunoştinţelor de istorie 
la elevi, formarea sentimentului patriotic, a prieteniei 
popoarelor, precum şi cultivarea unor calităţi estetice 
ş.a.”9. Comisia de concurs a acceptat participarea lui 
L. Feider la concursul de suplinire a postului vacant 
de lector. 

În baza deciziei Consiliului Ştiinţific al IPS „Ion 

Creangă” din 30 noiembrie 1977, este numit lector în 
statele Facultăţii de Istorie şi Pedagogie10. 

Succesele înregistrate pe parcursul a trei ani, 
până în 1980, au permis colectivului Catedrei de 

istorie universală a-l recomanda pe L. Feider spre ocuparea postului de lector 
superior – în şedinţa din 30 august 1980, catedra a decis prin vot unanim 
„recomandarea tovarăşului Feider” la funcţia de lector superior11. Conform 
deciziei Consiliului Ştiinţific al IPS „Ion Creangă” din Chişinău, din 1 septembrie 
1980, cu 28 voturi „pro” şi 0 voturi „împotrivă” a fost ales în funcţia de lector 
superior al Catedrei de istorie universală12, care s-a confirmat prin Ordinul 
rectorului la 19 septembrie 198013. 

 

 
 

Prof. L. Feider înconjurat de absolvenţii facultăţii, gr. 51, promoţia anului 1981.  
Foto din arhiva personală a V. Ursu. 

                                                 
9
  Dosarul personal al profesorului L. Feider. Arhiva UPS „Ion Creangă” din Chișinău, f. 10.  

10
  Ibidem, f. 7.  

11
  Ibidem, f. 24.  

12
  Ibidem, f. 22.  

13
  Ibidem, f. 21.  

O şedinţa la Facultatea 
de Istorie şi Pedagogie, 

iunie, 1981.  
Foto din arhiva facultăţii. 
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În anul 1984, conform cererii depuse, probabil din motive de sănătate, s-a 
concediat, retrăgându-se la pensie. În anii următori a ţinut prelegeri studenţilor 
facultăţii, până la formarea noilor cadre pedagogice care au preluat cursul. 

Din motive „greu de explicat”, L. Feider, în a doua jumătate a anilor ̓80, a 
ajuns la azilul de bătrâni din Dubăsari, unde şi-a găsit sfârşitul, la înmor-
mântare venind doar câţiva dintre colegii săi de la Institutul Pedagogic de Stat 
„Ion Creangă” din Chişinău. 
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EUGENIA IOVA – O VIAŢĂ PLINĂ DE INTERFERENŢE  
 

 
Emilia LAPOŞINA 

Maria POPESCU 
Lucia CEPRAGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABSTRACT 

Eugenia Iova was born on October 3, 1935, is a recognized specialist in bi-
ology, as well as in education and professional orientation. She is the author of 
more than 70 studies, articles, teaching materials published in specialty maga-
zines. As a result, since 1979 Mrs. Eugenia Iova, candidate in biological sciences, 
starts her professional career in pedagogy at the "Ion Creanga" State Pedagogical 
Institute in Chisinau. Due to her managerial skills, the associate professor has ful-
filled with responsibility the position of Chief of Special Psyhopedagogy and Social 
Assistance Department. As a sign of high appreciation and respect the associate 
professor enjoyed with honorary distinctions in ex USSR and in Republic of Mol-
dova. We also remind that Ms. Eugenia Iova holds the State Distinguished State 
an "Eminent person of Public Education" in 1977, as well as the "Civic The Me-
rit" Medal of the Republic of Moldova. 

Keywords: tenacity, passion for research, pedagogical tact, managerial 
skills. 

 
În miez autumnal, în a treia zi din brumărelul anului 1935, o familie de 

ţărani din satul Jura, raionul Râbniţa, este binecuvântată de naşterea fiicei 
Eugenia. 

Rămasă orfană de tată la o vârstă destul de fragedă, Eugenia Iova a învăţat 
lecţia umanităţii şi luptei pentru existenţă foarte bine, cu repercusiuni pe tot 
parcursul vieţii. Fiind sensibilă şi echilibrată, a trăit cariera profesională în pas 
cu timpul, societatea şi lumea sa interioară, armonizând într-o manieră indivi-
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duală ritmurile epocii, trecând cu demnitate etapele vieţii, păşind încrezut în 
comunitatea academică naţională. 

Paradoxal, dar aceasta ne-a dus cu gândul la o primă interferenţă, una, 
evident, involuntară, poate telepatică. Or, după absolvirea şcolii medii, în anul 
1953, Eugenia este admisă la Facultatea de Biologie-Chimie, din cadrul 
Institutului Pedagogic din Tiraspol, obţinând cu succes în anul 1957 diploma de 
profesor de biologie şi chimie.  

Cunoştinţele teoretice, tenacitatea şi pasiunea cercetării i-au deschis calea 
spre Institutul de Fiziologie şi Biochimia Plantelor al Academiei de Ştiinţe din 
Chişinău. Astfel, în perioada 1957–1973 tânăra cercetătoare activează în calitate 
de laborant, ulterior laborant superior. Şi continuând parcă ideea lui Emil 
Racoviţă, dar dintr-o altă perspectivă, se concentrează pe cercetări ştiinţifico-
practice interdisciplinare în domeniul fotosintezei, fiziologiei şi biochimiei 
plantelor. Cercetarea s-a încununat la 9 octombrie 1969 cu susţinerea tezei de 
candidat în ştiinţe biologice, respectiv, confirmată prin diploma de candidat în 
ştiinţe biologice nr. 010361, eliberată la 7 ianuarie 1970, de Comisia Supremă de 
Atestare a URSS din Moscova.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Eugenia Iova – în calitate de secretar al Consiliului Ştiinţific. 

Foto din arhiva dlui N. Andronache. 

 
Rezultatele cercetării, atât în domeniul biologiei, cât şi al educaţiei şi 

orientării profesionale, nu întârziau să apară şi în mai multe articole ştiinţifice, 
publicate în revistele de specialitate ale timpului. Totuşi formarea şi chemarea 
pedagogică a tinerei cercetătoare s-au dovedit a fi suficient de bogate. Drept 
urmare, din martie 1973, Eugenia Iova îşi continuă activitatea ştiinţifică, dar 
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deja în domeniul pedagogiei, iniţial fiind colaborator ştiinţific superior, mai 
apoi, din 1974 până în anul 1976, secretar al Consiliului Ştiinţific al Institutului 

de Cercetări Ştiinţifice în domeniul pedagogiei.  
Din anul 1979 dna Eugenia Iova, candidat în 

ştiinţe biologice, porneşte ab ovo cariera pro-
fesională în domeniul pedagogiei la Institutul 
Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, 
parcurgând cu râvnă şi perseverenţă treptele 
ierarhice spre succesul profesional: lector superior, 
conferenţiar universitar, şef de catedră. Este 
angajată la Catedra de teorie şi metodică a muncii 
educative la Facultatea de Istorie şi Pedagogie, 
unde va activa pe parcursul a doi ani, prezentând 
cursuri de pedagogie şi orientare profesională. 

În anul 1981, abilităţile profesionale ale 
profesoarei au condus-o spre postul de cadru 

didactic în domeniul oligofrenopedagogiei, al metodicii predării ştiinţelor naturii 
elevilor cu dizabilităţi mentale. Se cere remarcat faptul că nu oricare profesor este 
capabil să îndeplinească această sarcină. Or, realizarea unui program de recuperare 
educaţională a elevilor cu tulburări de intelect presupune din partea cadrelor 
didactice rigoare ştiinţifică, competenţă metodică, multă răbdare, tact pedago-
gic, imaginaţie în crearea materialelor didactice auxiliare etc. Mai mult chiar, 
obţinerea unor progrese în dezvoltarea copilului cu dizabilităţi mentale depinde 
de crearea condiţiilor speciale de învăţare şi de modul în care i-a fost câştigată 
încrederea din partea cadrului didactic. În acest sens, profesoara Eugenia Iova 
se distingea pe deplin. 

Interesant este şi faptul că încă în anii 1920, Afred Teltscher, doctor în 
inginerie şi profesor la Innsbruck, a descoperit bioritmul intelectual, urmărind 
performanţele diferite ale studenţilor săi în diferite perioade. Respectiv, potrivit 
teoriei bioritmurilor, viaţa unui om este guvernată şi influenţată de cicluri 
periodice. În punctele pozitive ale acestor cicluri, persoana poate dovedi creşteri 
puternice ale capabilităţilor sale. În notă cu cele expuse, suntem dispuşi să 
etalăm, aşa ca o nouă interferenţă, rezultatul bioritmului intelectual al cercetă-
toarei Eugenia Iova, care în 1984 obţine, în urma unor cercetări profunde în 
domeniu şi a muncii asidue, titlul ştiinţific de docent la Catedra de oligo-
frenopedagogie în cadrul Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău. 
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Membrii Catedrei de psihopedagogie specială. 
De la dreapta: Aurelia Racu, Neli Şarapanovscaia, Irina Carpenco şi  

Vasilii Linchii, şef de catedră. Din arhiva personală a A. Racu. 

 
Pe parcursul activităţii sale profesionale, doamna Eugenia Iova a 

manifestat o gamă largă de competenţe şi dexterităţi profesionale, inclusiv 
organizatorice. Graţie abilităţilor sale manageriale E. Iova a îndeplinit cu 
pricepere şi responsabilitate, de altfel ca de fiecare dată, diverse sarcini, 
aflându-se în funcţii, precum prodecan al Facultăţii de Defectologie, şef al 
Catedrei psihopedagogie specială şi asistenţă socială. Deţinând funcţii de 
conducere, doamna conferenţiar universitar concepe şi proiectează riguros 
procesul educativ, organizează creativ şi novator activităţile curriculare şi pe 
cele extracurriculare. De abilităţi organizatorice şi social-comunicative doamna 
Eugenia Iova dă dovadă şi în activitatea cu studenţii, la elaborarea tezelor de an, 
mai târziu de licenţă, master, având o abordare constructivă individuală, 
tolerantă şi raportată preponderent la obiectul de studiu.  

Doamna Eugenia Iova şi-a format şi dezvoltat personalitatea pe timp de 
pace, între focuri de arme, dar şi în perioade postbelice mai austere, înfometate, 
apropo, o altă interferenţă. Credem cu fermitate că aceste conjuncturi şi-au lăsat 
amprenta atât asupra personalităţii, cât şi asupra carierei universitare, comunicării 
pedagogice cu discipolii săi atât de variaţi.  

Firea sociabilă, empatică, deschisă spre colaborare cu colegii de diferite 
vârste i-a adus mereu respectul şi recunoştinţa acestora. Gratitudinea studen-
ţilor, masteranzilor, doctoranzilor a persistat până în prezent şi va continua să 
dăinuie. 

 



222 
 

 
 

Eugenia Iova, Nicolae Bucun la sedinţă de catedră. 
Foto din arhiva personală a A.Racu. 

 
Or, doamna conferenţiar de-a lungul prodigioasei sale cariere mereu era 

prezentă la varii manifestări ştiinţifice: conferinţe ştiinţifice naţionale şi interna-
ţionale, mese rotunde, seminare ştiinţifice, comisii în cadrul Ministerului 
Educaţiei etc. Rezultatele activităţii sale profesionale s-au fructificat în cele peste 
100 de publicaţii: studii, articole, manuale, materiale metodico-didactice etc. 

În semn de înaltă apreciere şi respect, doamna conferenţiar s-a învrednicit 
de diplome de merit atât din URSS, cât şi în Republica Moldova. Mai amintim 
că doamna Eugenia Iova este deţinătoarea distincţiei de stat „Om eminent al 
învăţământului public” în anul 1977, precum şi a medaliei „Meritul civic” al 
Republicii Moldova. 

 

 
 

Eugenia Iova – membru al comisiei pentru examenele de stat. 
Foto din arhiva personală a dlui N. Andronache. 
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Din voia providenţei sau poate a bioritmului astral, în acelaşi an 1935, 
anul naşterii Doamnei Iova Eugenia, Emil Racoviţă, academician, biolog român 
de renume mondial, într-o comunicare făcută la Academie, spunea: ,,Homo 
sapiens a cucerit pământul cu adâncimile, înălţimile, apele şi atmosferele sale, 
dar această măreaţă bogăţie şi singura zestre o exploatează nechibzuit şi 
sălbatic”. Ca reflecţie la aceste idei epocale, a ales destinul în domeniul 
biologiei-chimiei şi s-a încadrat pe deplin în activitatea pentru valorile umane.  

Prin activitatea pedagogică prodigioasă, parcursă cu maximă modestie, 
doamna Iova Eugenia a trăit o viaţă plină de interferenţe, contribuind în timp, decenii 
la rând, în ciuda vicisitudinilor, la formarea profesională a mai multor generaţii. 

 
Referinţe bibliografice: 

1. Arhiva UPS „Ion Creangă”, fond 1, nr. 54 S, inventar 1351. 
2. Fotodocumente din arhiva personală a dlui N. Andronache. 
3. Fotodocumente din arhiva personală a dnei A. Racu. 
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JAKOV MIHAILOVICH KOPANSKIJ 
 

 
Victor DAMIAN 

 
 

ABSTRACT 
Jakov Mihajlovich Kopanskij, doctor habilitatus in history, professor (uni-

versity professor), was born in March 22, 1930, in Causani town. During the pe-
riod of 1949-1954, he was a student of the history department of Chisinau State 
University. In 1956, he entered the Institute of history of the Academy of Sciences 
of MSSR as a researcher. In 1961-1964, he become the academic secretary of Hu-
manity Department. In 1962, he received a PhD (doctor in history) degree; the 
next degree, doctor habilitatus in history was achieved by Ja. Kopanskij in 1977. 
Since 1964, he worked as a senior researcher, since 1986 – as a leader researcher. 
In 1987 (and up to the 1991) he become a head of a department in the Institute of 
history. Starting from 1992, he worked in the Department of Jewish history and 
culture of the Institute of Interethnic relations studies of the Academy of Sciences 
of Moldova (1992-1993 – leader researcher; 1993-2006 – head researcher (1994-
2006 – the head of the Department)). Besides, during the period 1977-1990, he 
was a lecturer of World history Chair in the Chisinau State Pedagogy University 
“Ion Creanga”; since 1985, he achieved a professor title in the University.         
Dr. Kopanskij is the author of 275 scientific and educational papers and books, in-
cluding 14 monographs (he was co-writer in four of them). 

Keywords: teacher, researcher, editor, interethnic relations, diaspora, Jew-
ish culture. 

 
Яков Михайлович Копанский, доктор хабилитат истории, профессор 

(профессор университар). Жена, Копанская Л.С., доктор химических наук, 
сотрудник Института почвоведения, а затем, Института химии Академии 
наук Молдовы; сын, Копанский А.Я., доктор физико-математических наук, 
сотрудник Института математики АНМ. 
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Я. М. Копанский родился 22 марта 1930 г. в г. Кэушень. В 1949 году 
окончил среднюю школу № 1 в г. Бендеры. 1949-1954 гг. – студент историче-
ского факультета Кишинёвского государственного университета.  

В 1956 г., подав документы на конкурс в Институт истории Академии 
наук МССР, поступает на должность младшего научного сотрудника. В 
1961-1964 гг. становится ученым секретарем Отделения общественных наук; 
1964-1986 гг. – старший научный сотрудник, 1986-1987 гг. – ведущий науч-
ный сотрудник, 1987-1991 гг. – заведующий отделом Института истории. В 
1992 г. поступает на работу в Oтдел истории и культуры евреев Молдовы 
Института межэтнических исследований АНМ. 1992-1993 гг. – ведущий 
научный сотрудник, с 1993-2006 гг. – главный научный сотрудник, 1994-2006 
гг. заведующий Отделом истории и культуры евреев Молдовы Института 
межэтнических исследований АНМ1. 

Докторскую диссертацию защитил в 1962 г. В 1977 г. присвоена 
научная степень – доктор хабилитат истории. 

В 1977 г. Я. М. Копанского приглашают в качестве преподавателя 
практически одновременно в два ведущих вуза МССР. В 1977-1978 гг. учеб-
ном году он начинает преподавать в КГПИ им. И. Крянгэ (в тот период вре-
мени Кишиневский государственный педагогический институт им. И. 
Крянгэ), на кафедре «Всеобщей истории» (с учебной нагрузкой 240 часов)2. 
В итоге, Я. М. Копанский, продолжая свою научную работу в Институте ис-
тории АН МССР, решает связать свою судьбу с преподаванием в КГПИ им. 
Крянгэ. Он поочередно работает как преподаватель-почасовик в 1977-1979 
гг., а затем в 1979-1990 гг. как совместитель, в должности исполняющего обя-
занности профессора. Именно в результате своей плодотворной исследова-
тельской и преподавательской деятельности в КГПИ им. И. Крянгэ в 1985 г. 
ему было присвоено звание профессора. Он становится профессором на 
кафедре «Всеобщей истории» и «Истории СССР».  

                                                 
1
  В 1991 г. предусматривалось создание, в рамках Академии наук Молдовы, комплексного 

Отдела по изучению национальных меньшинств, позже преобразованного в Институт 

нацменьшинств, а затем в Институт межэтнических исследований на базе данного акаде-

мического подразделения и был сформирован Отдел истории и культуры евреев Молдовы, 

сейчас это группа «Этнология евреев», входящая в Центр этнологии Института культурно-

го наследия АНМ (Дамьян В. 20 лет группе «Этнология евреев» Центра этнологии Инсти-

тута культурного наследия АНМ. În: Revista de Etnologie și Culturologie / Academia de Știinţe 

a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul de Etnologie. Chișinău: «Garomont Stu-

dio», 2014, № 15, с. 106).  
2
  В выписке из приказа по Кишиневскому государственному педагогическому институту им. 

И. Крянгэ от 14 сентября 1977 г. сказано: «Копанского Яков Михайловича зачислить на 

должность преподавателя кафедры всеобщей истории на 1977-1978 учебный год на усло-

виях почасовой оплаты с учебной нагрузкой до 240 часов. Основание: заявление тов. Ко-

панского В.Я. и разрешение с места работы». Архив Педагогического университета им.      

И. Крянгэ. Фонд 1, Опись 8, Ед. хр. 328, с. 6. 
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Я. М. Копанский является автором 275 
научных и научно-популярных работ, в том чис-
ле, 14 монографий (четыре из них написаны в со-
авторстве). Был членом и руководителем редкол-
легии авторских коллективов обобщающих тру-
дов, сборников документов и материалов. Иссле-
дования Я.М. Копанского посвящены обширному 
кругу проблем общественно-политической жизни 
и общественно-политических движений в Бесса-
рабии и Румынии, а также международных отно-
шений в межвоенный период. Их результаты были 
опубликованы в Молдове, России, Румынии, США, 
Израиле.  

Более 15 лет главной сферой научных инте-
ресов Я. Копанского являлась история евреев 
Молдовы в контексте межэтнических отношений 

в стране. Им были исследованы важные аспекты проблемы: от международ-
ного движения против антисемитской политики царизма на заре ХХ в. до 
современного процесса возрождения еврейской национальной культуры.  

 

 
 

1996 г. Отдел истории и культуры евреев Молдовы Института национальных  
меньшинств АНМ. Cлево на право: З. Столяр, Я. Копанский, К. Жигня, М. Лемстер.  

Фото из: Revista de Etnologie şi Culturologie, Volumul XV, Chişinău 2014. 

 
В эти годы Я. Копанский поддерживает творческие контакты с боль-

шим кругом исследователей в стране и за рубежом, является участником и 
организатором многих региональных и международных научных форумов. 
Являлся научным руководителем четырех успешно защитившихся докто-
рантов. Вел большую просветительскую работу. Был членом Академическо-

Я.М. Копанский –  
преподаватель. 
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го совета Центра научных работников и преподавателей иудаики в вузах 
«Сэфер» (Москва). 

Я. М. Копанский был известен в Молдове и за рубежом и как активный 
общественный деятель. Он занимал видную роль в деятельности еврейской 
диаспоры Республики Молдова, был членом правления Ассоциации еврей-
ских организаций и общин Республики Молдова, Председателем Обще-
ственного совета Благотворительного центра «Хэсэд Иегуда».  

Научная и общественная деятельность Я. М. Копанского была отме-
чена двумя медалями: «За доблесный труд» (1970) и «Ветеран труда» 
(1985)), Грамотой Президиума Верховного Совета МССР (1972), Почетной 
грамотой Болгарской Народной Республики (1982), Орденом «Gloria 
muncii» (2005), а также почетными дипломами и премией Президиума 
Академии наук Молдовы.  
 

 
 

Международная научная конференция Кишинёвский погром 1903 г. Слева на право:  
A. Бодруг – директор Института межэтнических отношений, Я.М. Копанский,  

А. Либерман – израильский политик родом из Молдовы. 7-8 апреля 2003 г. 
Архив Института культурного наследия. 

 

Труды последних лет Я. Копанского: «Джойнт» в Бессарабии. Страницы 
истории», 1994 г.; «Облик бессарабского еврейства» – раздел книги «История 
евреев в Румынии между двумя мировыми войнами» (на иврите), 1996 г.; «Ев-
рейские благотворительные организации и учреждения Бессарабии 1918–
1940 годов» – в сборнике «Еврейская благотворительность на территории 
бывшего СССР», 1998 г.; «Евреи Молдовы» (в соавторстве) – раздел коллек-
тивной работы «Еврейские корни в Украине и Молдове» (на английском 
языке), 1999 г.; «Кишиневский погром 1903 года. Сборник документов и ма-
териалов» (главный редактор и составитель), 2000 г.; «Благотворительные 
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организации евреев Бессарабии в межвоенный период. 1918–1940», 2002 г.; 
«Джойнт в Молдове» (альбом (на румынском, русском и английском языках) 
(в соавторстве), 2002 г.; «Кишиневский погром 1903 года: взгляд через сто-
летие». Материалы международной научной конференции, 7–8 апреля 
2003 г. (составитель, автор Предисловия и доклада, 2004 г.  

После ухода из жизни Якова Михайловича Копанского, в 2006 г. его 
родными были опубликованы две работы – «Еврейское национальное 
движение в Бессарабии в межвоенный период (1918–1940 гг.)» (2008) и 
«Исторические портреты» (исторические портреты видных деятелей ев-
рейского движения в Бессарабии и Молдавии ХХ века)» (2010). 

В память о Якове Михайловиче Копанском 
21 марта 2010 г., накануне его 80-летнего юбилея, 
по ул. Армянской, на доме, где он жил, была уста-
новлена мемориальная доска. Она была создана 
по проекту Заслуженного архитектора республики 
Семена Шойхета, скульптором стал Михаилом 
Десятников. 

В газете «Еврейское местечко» (№11 (312), март 
2010 г.) была опубликована статья Дрейзлера М. 
«Памяти рыцаря науки»: «Десятки кишиневцев в 
минувшее воскресенье собрались у дома № 42 по 
ул. Армянской, в котором не одно десятилетие, до 
самой своей кончины, жил Я.М. Копанский. Здесь 
прошла церемония открытия мемориальной дос-
ки, увековечивающей память этого истинного 
рыцаря науки… 

Состоявшуюся в канун юбилея Я.М. Копанского 
торжественную церемонию открытия мемориаль-
ной доски вела директор Дневного центра «Хэсэда 
Иегуда» Элеонора Леошкевич. Вслед за нею высту-

пили первый вице-президент АНМ Федор Фурдуй, председатель Ассамблеи 
народов Молдовы (бывший гендиректор Бюро межэтнических отношений) 
Ольга Гончарова, академик Константин Попович, доктор хабилитат исто-
рии Владимир Захаров и доктор наук Владимир Аникин, председатель Ас-
социации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Шапс Ройф, 
директор благотворительного центра «Хэсэд Иегуда» Александр Филипов, 
сын историка – доктор физико-математических наук Александр Копан-
ский… 

К мемориальной доске были возложены букеты цветов. Так многие 
из пришедших лишний раз проявили свою признательность ученому и 
уважение к его памяти».  

Копанский Я.М. Взято  
из книги Исторические 

портреты. Видные деяте-
ли еврейского движения в 
Бессарабии и Молдавии в 

XX в., 2010. 
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ANGELA LISNIC – O VIAŢĂ DE PROFESIONIST  
DEDICATĂ MUNCII DIDACTICE ŞI ŞTIINŢIFICE 

 

 
Veaceslav ŞENDREA  

 
 

ABSTRACT 
Coming from Soroca, one of the oldest and most famous cities in Bessarabia, 

with Ph.D. at the Faculty of History and Philosophy of the famous „Babeş-
Bolyai” University in Cluj-Napoca, Angela LISNIC is today a professor at the 
Department of History and Social Sciences, head of the magistracy in didactics of 
history, both at the Faculty of History and Geography; Methodist-Coordinator in 
the Department of Quality Assurance and Curriculum Development, Trainer at 
the Continuing Education Faculty, History discipline all at the “Ion Creangă” 
State Pedagogical University of Chisinau. 

Keywords: Angela Lisnic, PhD in Historical sciences, professor, Babeş-
Bolyai and Ion Creangă Universities. 

 
Este greu să scrii despre o persoană aflată în floarea vârstei, la apogeul en-

ergiei sale creatoare altceva decât laude; poate fi chiar imposibil pentru cineva 
căruia această personalitate i-a devenit şi i-a rămas prieten, după ce i-a fost tu-
tore al grupului academic, conferenţiar universitar şi coordonator ştiinţific al 
tezei de licenţă, deci un reper demn de urmat în anii studenţiei la Facultatea de 
Istorie şi Etnopedagogie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău. Nici nu am încercat imposibilul, ceea ce am prezentat mai jos este 
argumentat prin referinţe la viaţa şi activitatea doamnei dr. Angela Lisnic. 
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Referinţe biografice în ascensiunea profesională didactică şi ştiinţifică 
1964 – la 6 februarie, în satul Rubleniţa, din împrejurimile Sorocii, soţilor Lisnic 

Tudor (inginer) şi Lisnic Eugenia (învăţătoare la clasele primare) – ambii 
originari din Hristici, acelaşi raion – li se naşte o fiică, numită Angela.1 

1965 – familia Lisnic se transferă cu traiul în Dealul Ţiganilor din Soroca2.  
1971-1979 – Angela Lisnic învaţă la Şcoală medie din Soroca, care, deşi cu 

adresa schimbată, păstra tradiţii încă de la 19003. 
1979-1983 – studii la Şcoala pedagogică „Boris Glavan” din Soroca, absolvită cu 

menţiune, primind calificarea „Educator în instituţiile 
preşcolare” – deci poate instrui copiii de la cea mai 
fragedă vârstă. 
1983-1988 – studii la Facultatea de Istorie şi Pedagogie  

a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din  
Chişinău, pe care o absolvă, ca şi Şcoala pedagogică,  
cu Diplomă de menţiune, cu calificarea „Învăţător  
de  istorie  şi  ştiinţe  sociale,  metodist  în  domeniul  
muncii educative”.4 

1988-1989 – profesoară de istorie la şcoala nr.25 din or.  
Chişinău. 

1992-1996 – studii de doctorat la Facultatea de Istorie  
şi Filosofie a Universităţii „Babeş- Bolyai” din  Cluj- 
Napoca.  Aici  l-a  avut  ca  conducător  ştiinţific  pe 
reputatul  istoric  Nicolae 
Bocşan (1947-2016), colegi  
pe astăzi merituoşii  Sorin  
Mitu şi Ioan Bolovan; a au- 
diat cursurile soţilor Nicoară 

(Simona şi Toader), unii dintre primii specialişti în 
istoria mentalităţilor şi a imaginarului social, antro- 
pologia istorică din spaţiul românesc. 

1996-1998 – asistent la Catedra istoria modernă şi 
contemporană universală, Facultatea de Istorie şi 
Etnopedagogie a Universităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă”. 

1998-2003 – lector superior la aceeaşi catedră. 
 
 

                                                 
1
  Interviu realizat de autor cu Lisnic Angela în noiembrie 2018. 

2
  Ibidem. 

3
  http://colegiulmeminescusoroca.educ.md/istoric./ 

4
  https://istorie.upsc.md/lisnic-angela-conf-univ-dr/ 

Absolventă a Facultăţii  
de Istorie şi Pedagogie, 
Institutul Pedagogic de 

Stat „Ion Creangă”, 
promoţia 1988.  

Foto din arhiva personală 
a A. Lisnic. 

Lisnic Angela în anii de 
doctorat, Cluj, 1995. 

Sursa: Arhiva personală 
a A. Lisnic. 

https://istorie.upsc.md/lisnic-angela-conf-univ-dr/
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2003-2013 – conferenţiar universitar la Catedra de istorie universală, Facultatea 
de Istorie şi Etnopedagogie a UPS „Ion Creangă”, Chişinău. 

2003-2013 – conferenţiar universitar la Catedra de istorie universală, Facultatea 
de Istorie şi Etnopedagogie a UPS „Ion Creangă”, Chişinău. 

2013-prezent – conferenţiar la Catedra istorie şi geografie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

La orele de istoriografie cu studenţii din promoţia 2006.  
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Lecţie publică cu utilizarea tablei interactive la tema  
„Istoriografia sub dictatura comunistă”. 27 noiembrie 2016. 

 
2003-2013 – conferenţiar universitar la Catedra educaţie socială, artistică şi 

tehnologică, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău. 
 

 
 

Formarea profesorilor de istorie la IŞE, 2009. Foto din arhiva personală. 

 
2012–prezent – coordonator al programului de master „Didactica disciplinelor 

istorice”.  
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Una din formele de lucru la programul de master „Didactica disciplinelor istorice”,  
19 februarie 2019.  

Foto din arhiva bibliotecii universitare. 

 

 
 

Înmânarea diplomelor primei promoţii a programului de master 
„Didactica disciplinelor istorice”, 25 februarie 2014.  

Foto din arhiva facultăţii. 
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Absolvenţii programul de master „Didactica disciplinelor istorice”, promoţia 2017.  
Foto din arhiva facultăţii. 

 
2000-2014, 2016-2018 – preşedinte al Comisiei de Calitate din cadrul Facultăţii 

de Istorie şi Geografie.  
1999-prezent – formator la Facultatea de Formare Continuă a UPS „Ion Creagă”, 

specialitatea Istorie. 
2006-prezent – coordonator al programelor de formare continuă şi calificare 

profesională suplimentară la istorie la UPS „Ion Creangă”.5 
 

 
 

Înmânarea certificatelor profesorilor de istorie, anul 2014. 

                                                 
5
  https://istorie.upsc.md/wp-content/uploads/2017/11/CV_Lisnic_A_2017_europass.pdf 

https://istorie.upsc.md/wp-content/uploads/2017/11/CV_Lisnic_A_2017_europass.pdf
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Cursuri şi discipline elaborate şi prezentate 
Activitatea didactică a Domniei Sale o putem identifica în cursurile pre-

date pe parcursul a peste 25 de ani de activitate didactico-metodică, printre care 
putem menţiona: 
Licenţă:  

 Istoriografia (istoria gândirii şi scrisului istoric) (curs de bază);  

 Didactica istoriei (curs de bază); 

 Textul istoric în cheia gândirii critice (curs opţional); 

 Tipuri de mentalităţi în istorie (curs opţional). 
Masterat:  

 Metodologia formării competenţelor specifice la istorie; 

 Tratarea didactică a problemelor sensibile şi controversate în istorie; 

 Evaluarea competenţelor specifice ale istoriei. 
Doctorat 

 Tendinţe şi curente în istoriografia contemporană (delimitări conceptuale 
şi abordări metodologice).  

 
Formări profesionale 

Întreaga activitate a doamnei Angela Lisnic a fost o permanentă formare şi 
dezvoltare profesională, care demonstrează perseverenţa Domniei Sale în obţi-
nerea unor rezultate şi succese profesionale. Elaborarea cursurilor universitare 
cerea o formare profesională permanentă. În CV-ul Domniei Sale putem atesta 
participarea la peste 40 de formări profesionale.  
 

 
 

Training „Elaborarea curricula universitară”, 07.04.2016, UPSC. 
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Angela Lisnic în activităţi ştiinţifice 
Alături de activitatea didactică, Angela Lisnic participă activ la foruri şti-

inţifice internaţionale la care sunt demonstrate rezultatele investigaţiilor. Astfel, 
pentru perioada 1998–2019 atestăm 36 comunicări la conferinţe naţionale şi in-
ternaţionale, peste 75 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice, dintre care:  

 Culegere de documente – 3; 

 Lucrări didactico-metodice – 2; 

 Articole în culegeri ale conferenţelor internaţionale –15; 

 Articole în reviste naţionale categoria B – 9; 

 Articole în reviste naţionale categoria C – 14; 

 Materiale la conferinţe desfăşurate în Republica Moldova – 29. 
 

 
 

Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Patrimoniul national 
şi universal: dialog istoric”, Ediţia a II-a. Chişinău, 27 aprilie 2018.  

Foto I. Bulicanu. 
 

 
 

Angela Lisnic prezintă comunicarea „Aplicaţiile tablei interactive la orele de istorie: 
între teorie şi practică” la Conferinţa ştiinţifică universitară UPSC din 24.03.2017.  

Foto din arhiva universităţii. 
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Coautor al medaliei instituţionale  
O pagină aparte în prodigioasa activitate realizată 

de Angela Lisnic ţine de eforturile depuse la proiectarea, 
elaborarea şi aprobarea medaliei instituţionale „Ion 
Creangă”. Împreună cu heraldistul de stat dr. conf. univ. 
Silviu Tabac şi colegul Aureli Tverdohleb, a fost realizat 
şi aprobat acest proiect.6 
 

Referinţe colegiale despre Angela Lisnic 
Dr. conf. univ. Larisa Noroc, Şefa Catedrei istorie 

şi geografie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă”: „Doamna Angela Lisnic este o personalitate 
excepţională, rară; e perseverentă, ambiţioasă şi carismatică; un 
pic controversată – pe de o parte, nonconformistă, iar pe de alta, 
ordonată şi cu acţiuni fundamentate juridic, deci ţine la cadrul 
legal. Are o gândire rapidă; în relaţiile interumane este sociabilă, comunicabilă, recunos-
cătoare, respectuoasă, colegială, molipsitoare prin simţul umorului, în special, şi prin felul 
său de a fi în general... Este extrem de activă, inovativă, tinde spre autoperfecţionare. Deci 
dr. Lisnic are capacităţi intelectuale deosebite, fiind o persoană deosebită”.7 

Aureli Tverdohleb, lector superior, prodecan: „Doamna Dr. Angela Lisnic este o 
persoană foarte activă şi sârguincioasă, insistentă, într-un cuvânt, muncitoare. Dacă ar fi 
să-i dăm un calificativ, am spune BRAVO!!!”8 

Saviţchi Corina, titular la Catedra istorie şi geografie a Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, lector universitar: Doamna Lisnic, care mi-a 
fost profesor la facultate, este o perfecţionistă, orice lucru îi place să fie îndeplinit cu 
rigurozitate; nu se teme să se implice în probleme grele pentru ceilalţi, pe care le rezolvă 
cu energia şi dârzenia specifică Domniei Sale...9 

La sfârşit, mai putem adăuga doar că o cunoaştem pe protagonista acestui 
articol, în primul rând, ca pe o persoană de o energie debordantă, atentă la cei 
din jur, cu dragoste de oameni, fiind şi ea un om dintr-o bucată – integră, onestă 
şi consecventă – sau, cum se apreciază dumneaei – un intelectual barbar10, fiindcă 

are o gândire (o viziune asupra lumii) ştiinţifică. Din ceea ce m-a învăţat, 
conchid că este o pozitivistă cum nu prea găseşti pe la noi, fiind o personalitate 
pozitivă, cu poftă de viaţă.  

 

                                                 
6
  Decizia Nr. 122 din  27.12.2018 cu privire la înregistrarea Medaliei „Ion Creangă” a Universităţii 

Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău în Armorialul General al Republicii Moldova 

  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=379628 
7
  Interviuri realizate de autor în noiembrie 2018. 

8
  Ibidem. 

9
  Ibidem. 

10
  Interviu realizat de autor cu dr. Lisnic Angela la 12 noiembrie 2018. 

Medalia „Ion Creangă” 
http://lex.justice.md/i
ndex.php?action=view

&view=doc&lang=1&id
=379628 

http://istorie.upsc.md/wp-content/uploads/2017/11/CV_Savitchi_C_2017.pdf
http://istorie.upsc.md/wp-content/uploads/2017/11/CV_Savitchi_C_2017.pdf
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=379628
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=379628
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=379628
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=379628
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Aprecieri ale activităţii didactice şi ştiinţifice  
În anul 2015 Angela Lisnic a fost distinsă cu Diploma Ministerului Edu-

caţiei al Republici Moldova, pentru activitate prodigioasă didactico-ştiinţifică, 
abnegaţie şi profesionalism, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor 
de înaltă calificare şi cu prilejul aniversării a 75-a de la fondarea Universităţii. 

 
Angela Lisnic în comunitate 

Caracterizarea dnei Angela Lisnic nu poate fi deplină dacă nu menţionăm 
poziţia şi mobilitatea civică a Domniei Sale. Pe lângă activităţile profesionale, 
acordă o mare atenţie şi aspectelor vieţii sociale, participând şi organizând 
diverse activităţi cu caracter educativ. Printre acestea, putem menţiona 
întâlnirea istorică efectuată cu colegul său S. Cataraga, la invitaţia Casei Regale 
în septembrie 2007.  

 

 
 

La întâlnirea cu regele Mihai al României, 9 septembrie 2007.  
Din arhiva personală a A. Lisnic. 

 
De asemenea, am constata prezenţa la diverse activităţi cu caracter 

educativ la nivel de republică şi municipiu. 
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Concursul naţional „Unitate prin diversitate”. membru a echipei de administrare şi jurizare 
a concursului, 8 mai 2017. Din arhiva evenimentului. 

 
Publicaţiile dnei Angela Lisnic din perioada 1998–2019 

1. Izolarea Basarabiei: 1848. În: Anul 1848 - referinţe istorice şi istoriografice. 
Cluj-Napoca, 1998, pp. 234-245. 

2. Coautor cu E. Baidaus, D. Dumitru, E. Cernenchi, V. Beniuc, Ş. Teodorescu. 
Principatele Dunărene în relaţiile internaţionale de la pacea de la 
Passarowitz (1718) până la războiul austro-ruso-turc de la 1735-1739. În: 
Relaţii internaţionale. Chişinău, 1999, partea III, pp. 42-56. 

3. Cu privire la menţinerea etnonimului „moldovean” în memoria colectivă a 
comunităţii româneşti din teritoriul dintre Prut şi Nistru. În: Restituo in 
integrum. Materialele conferinţei ştiinţifice, 17 iunie 2000. Chişinău: ULIM, 
2000, pp. 41-44. 

4. Etape, realizări, dileme şi perspective în istoriografia basarabeană. În: 
Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova, nr. 5, 2003, pp. 
139-145. 

5. Bancurile ca sursă de cercetare a mentalităţii colective. În: Analele Ştiinţifice 
a Universităţii din Tiraspol, 2004, pp. 117-121. 

6. Etape curente în istoriografia universală (partea I – Perioada antică). Suport de 
curs. Chişinău: Tipografia UPS „Ion Creangă”, 2004, 170 p. 

7. Reprezentările spaţiale în mentalitatea colectivă a populaţiei dintre Prut şi 
Nistru în secolul al XIX-lea. În: Probleme ale ştiinţelor socio-umaniste şi 
modernizării învăţământului. Chişinău, 2004, vol. II, pp. 446-450. 

8. Locul Principatelor Române în acţiunile politico-militare ale Marilor Puteri 
în războiul austro-ruso-turc din 1735-1739. În: Revista de Istorie a Moldovei, 
nr. 4, 2004, p. 125-134. 
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9. Polemica confesională – expresie a atitudinii religioase (studiu comparat). 
În: Religion and Democraty in Moldova. Religie şi Democraţie în Moldova, Ed. 
Silvio Devetak, Olesea Sîrbu, Silviu Drogobete, Maribor–Chişinău, 2005, 
pp. 167-189.  

10. Problema Principatelor Dunărene în politica externă a Marilor Puteri din 
dec. II-III ale sec. al XVIII-lea (retrospectivă istoriografică). În: Analele 
Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova, nr. 6, 2004, pp. 215-224. 

11. Tipurile mentalităţilor: interpretări istorice şi istoriografice. În: Revista de 
Istorie a Moldovei, nr. 1-2(65-66), 2006, pp. 65-71. 

12. Locul Principatelor Dunărene în acţiunile politico-militare ale Marilor 
puteri în războiul austro–ruso-turc din 1735-1739. În: Revista de Istorie a 
Moldovei, 2008, nr. 1(73), pp. 113-130. 

13. Agenţi şi informatori din Principatele Dunărene - actori în acţiunile militar-
diplomatice din deceniile II–III al secolului al XVIII-lea în Sud-Estul 
Europei. În: Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene. In Honorem Gh. 
Gonţa, 2008, p. 493-503. 

14. Transformările identitare în mediul intelectualităţii din Republica Sovietică 
Socialistă Moldovenească între anii '50 - '80 ai secolului al XX-lea. În: La 
frontierele civilizaţiilor: Basarabia în context geopolitic, economic, cultural şi 
religios: conferinţă internaţională: Galaţi, 21-23 octombrie 2010. Galaţi: Parte-
ner: Galaţi University Press, 2011, 389-400. 

15. Coautor cu Nadejda Scobioală. Le système éducative soviétique – instrument 
de changement de l'idéntitè des enseignants de Bessarabie (1950-1980). În: Aux 
confins des civilizations, la Bessarabie dans le context géopolitique, économique, 
culturel et religieux, Danubius XXX, Supliment, 2012, pp. 371-389. 

16. Cenzura din domeniul culturii în RSSM în anii '60-'70 ai secolului XX: 
referinţe de arhivă. În: Tyragetia, serie nouă, vol. VI (XXI), nr. 2, 2012, pp. 
305-321.  

17. „Cartelele de repartiţie” – produse poligrafice ale sistemului totalitar. În: 
Elita culturală şi Presa. Materialele Congresului Presei. Ediţia a IV-a. Bucureşti, 
18-20 aprilie 2013, pp. 368-375. 

18. În colaborare. Cultura Moldovei Sovietice în documente şi materiale, 1944-1991. 
Editor Ursu Valentina. Chişinău: Pontos, 2012, 348 p. 

19. Realizarea drepturilor intelectualităţii evreieşti din RSSM în raport cu 
politica de emigrare din URSS în anii ‘50–70 ai sec. XX. În: Revista de 
Etnologie şi Culturologie, vol. XV, 2014, pp. 55-58. 

20. Modele conceptuale de predare a istoriei în şcoala contemporană. În: 
Revista de ştiinţe socioumane, UPS „Ion Creangă”, nr.3 (28) 2014, pp. 48-56. 

21. Coautor cu Sofia Arsenii. BAC-2015. Istoria Românilor şi Universală. În ajutorul 
candidaţilor pentru susţinerea probei de Istorie. Chişinău: Garomont Studio, 
2015, p 179. 
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22. Repere conceptuale privind componenta culturală în manualele şcolare de 
istorie din Republica Moldova. În: Cercetarea şi valorificarea patrimoniului 
naţional şi universal în învăţământul preuniversitar. Culegere de studii. Coord. 
V. Ursu. Chişinău: Garomont Studio, 2016, pp. 62-70. 

23. Elementele culturii şi patrimoniului cultural din epoca antică în manualele 
de Istorie pentru cl. a X-a. În: Cercetarea şi valorificarea patrimoniului naţional 
şi universal în învăţământul preuniversitar. Culegere de studii. Coord. V. Ursu. 
Chişinău: Garomont Studio, 2016, pp. 71-79. 

24. „Foi de parcurs academic” ale cadrelor didactice din RSSM cu referinţe de 
arhivă a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. În: Istorie, cultură 
şi cercetare. Vol. II, coord. Dumitru Cătălin Rogojanu, Gherghina Boda. Târ-
govişte: Cetatea de Scaun, 2017, pp. 274-286. 

25. Ecaterina Stanciu – dascăl al generaţiei crengiene postbelice. In: Profesorii 
Facultăţii de Istorie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău: 
culegere de studii. Vol. I. Coord. V. Ursu. Chişinău: S. n., 2017 (Tipogr. 
Garomont Studio), pp. 240-248.  

26. Larisa Mogoreanu – pedagog de o înaltă cultură profesională. În: Profesorii 
Facultăţii de Istorie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău: 
culegere de studii. Vol. I. Coord. V. Ursu. Chişinău: S. n., 2017 (Tipogr. 
Garomont Studio), pp. 177-184.  

27. Stepanida Custreabov – istoric crengian al primelor generaţii. În: Profesorii 
Facultăţii de Istorie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău: 
culegere de studii. Vol. I. Coord. V. Ursu. Chişinău: S. n., 2017 (Tipogr. 
Garomont Studio), pp. 111-120.  

28. Ursu, V., Lisnic, An. (coord.) Patrimoniul cultural: cercetare şi valorificare. 
Culegere de studii. Chişinău: Garomont Studio, 2018, 406 p.  

29. Abordări şi tratări teoretice privind patrimoniul naţional şi universal în 
istoriografia contemporană. În: Patrimoniul cultural: cercetare şi valorificare. 
Coord. V. Ursu, A. Lisnic. Chişinău: Garomont Studio, 2018, pp. 98-110.  

30. Exponatele muzeistice ca surse istorice la orele de istorie în ciclul gimnazial. 
În: Revista de ştiinţe socioumane, nr. 2 (42), 2019, pp. 79-86.  

 
 
 
 
 

http://www.cetateadescaun.ro/eticheta-produs/coordonatori/
http://www.cetateadescaun.ro/eticheta-produs/dumitru-catalin-rogojanu/
http://www.cetateadescaun.ro/eticheta-produs/gherghina-boda/
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VIRGIL MÂNDÂCANU – PEDAGOG CU VOCAŢIE ŞI HAR  
 

 
Tatiana NAGNIBEDA-TVERDOHLEB 

Daniela VACARCIUC 

 
 

ABSTRACT 
University professor, doctor habilitat in pedagogy, Virgil Mândâcanu, 

dedicated his life to the world of knowledge, thereby, from 1956 he started his 
activity as a history teacher in the school of Cigârleni village, city. Balti, that later 
in 1979 his activity will continue in the State Pedagogical Institute "Ion 
Creangă" according to the lecturer-Methodist at the Faculty of History and 
Pedagogy and from 1993 he obtained the title of doctor habilitat and university 
professor of the State Pedagogical University "Ion Creangă". All these years have 
been crowned by research and publications on the methodology of teaching history 
in school, pedagogical mastery, the art of pedagogical communication, pedagogical 
ethics, the history of pedagogy and more. He was involved in many public 
activities - the head of the Laboratory "The bases of technology and pedagogical 
mastery", expert at the Higher Certification Commission, member of the Council 
of Education Sciences, director of the "Ion Creangă" museum. 

Keywords: university professor, teaching history, pedagogical mastery, 
the art of pedagogical communication, pedagogical ethics, pedagogy history. 

 
În secolul nostru valoarea omului revine la fel ca pe timpurile umanismului 

renascentist. Omul, ca o creaţie a lui Dumnezeu, este lăsat în lume pentru a o 
păstra, a o cultiva şi a-i garanta continuitatea. Creatorul ne înzestrează cu har 
pentru orice activitate însoţită de credinţă. Pedagogul, de la Aristotel până la 
Mândâcanu, şi-a manifestat această misiune prin comunitatea în care trăim, prin 
valorile pe care le tânguiesc adevăraţii titani ai vremurilor. 

Astăzi, când timpurile sunt în căutarea noului tipar al pedagogului, un 
profesor adevărat tinde să devină spiritul ce insuflă încredere omului de mâine. 
Harul pedagogic se manifestă prin meditarea permanentă asupra valorilor, 
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comportamentelor şi atitudinilor manifestate faţă de discipoli. În societatea 
contemporană, aşteptările înaintate cadrelor didactice sunt mai ridicate. Aceştia 
trebuie sa fie experţi în una sau două discipline de specialitate, ceea ce necesită 
un nivel ridicat de calificare academică.  

Profesorul are o dimensiune umană extrem de puternică, fapt care implică 
nu doar cunoştinţe şi competenţe, ci şi atitudini, valori, etos şi, în general, o 
conştiinţă profesională. Aceste calităţi sumate pot fi atribuite profesorului-
pedagog Virgil Mândâcanu, model de comportament şi atitudine pentru mii de 
tineri şi vârstnici, o personalitate cu o gândire creativă şi inspirată de bunătate şi 
altruism. 

Doctorul habilitat, profesorul universitar, Virgil Mândâcanu s-a născut în 
anul 1936, la 27 iulie, în satul Mihăileni, Râşcani. A crescut în familia lui Mihai 
şi Elizaveta Mândâcanu, pedagogi de profesie, care, în pofida timpurilor dure 
marcate de războiul cumplit (1941–1945), foametea organizată (1946–1947) şi 
ororile deportărilor siberiene, au reuşit să insufle celor 3 copii ai lor dragostea 
de neam, de carte şi verticalitate, într-o perioadă a deznaţionalizării populaţiei. 
Credinţa puternică în Dumnezeu a îmbrăţişat-o de la bunicii creştini-ortodocşi, 
de la care a cunoscut şi ulterior a practicat primele rugăciuni, primele cunoştinţe 
despre valorile spirituale româneşti. Aşadar, părinţii şi bunicii au fost luminile 
aprinse în inima, sufletul şi gândirea pentru viitor a lui Virgil Mândâcanu.1 

Întreaga sa viaţă şi activitate şi-a dedicat-o ştiinţei pedagogice, scriind peste 
400 de studii şi articole, lucrări metodice şi ştiinţifice realizate în cuget pedagogic 
inspirate din I.A. Comenius, K. Uşinski, M. Montessori, I. Creangă, A. Makarenko, 
K. Stanislavski, V. Suhomlinski. A organizat numeroase simpozioane, conferinţe, 
întruniri ştiinţifice şi a colaborat cu vestiţi savanţi români, precum E. Noveanu, cu 
care a editat 5 volume din seria Tehnologii educaţionale moderne. Şi-a conturat un tip 
de cuget pedagogic ce include raţionalitatea, inteligenţa şi credinţa.  

A muncit pentru a schimba starea de lucruri din sistemul educaţional, din 
metodologia de predare şi puţina vocaţie a tinerilor profesori. Virgil Mândâcanu 
afirma că „vocaţia o primeşti de la părinţi ca dar de la Dumnezeu, iar pedagogia este o 
vocaţie”. Iar pentru a schimba cât de puţin situaţia a muncit la următoarele publi-
caţii: Când vom renunţa la sistemul vechi? (Moldova Sovietică, 24 ian., 1988); Să nu 
pierdem talentele! (Învăţământul Public, 23 martie, 1988); Ştim cum ar trebui să fie 
şcoala. Dar cum trebuie să fie un pedagog? (Comunistul, 26 mai, 2006); De ce nu putem 
avea vreun folos de la Procesul de la Bologna? (Făclia, 21-27 noiembrie, 2001); Care e 
folosul şcolii naţionale în evoluţiile europene? (Făclia, 9 aprilie, 2011). Prin aceste lucrări 
făcea apel să nu uităm de unde ne vin rădăcinile, chiar dacă îmbrăcăm unele 
trăsături din afară, să fim mândri că suntem români basarabeni, născuţi între Prut 

                                                 
1
  V. Mândâcanu. Bibliografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, 2011, f. 31. 
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şi Nistru. Acest apel al lui Virgil Mândâcanu indică faptul că a fost un visător al 
Marii Uniri şi al reîntregirii neamului românesc.  

Un concept metodic care pare sa fie rupt din zilele noastre a fost propus de 
către Virgil Mândâcanu în anii ̓70 ai secolului trecut, cu susţinerea rectorului Ion 
Borşevici. Acesta promova eficientizarea învăţării prin folosirea mijloacelor 
tehnice de instruire la lecţiile de istorie şi, anume, utilizarea la lecţie a mijloa-
celor tehnice, a aparatelor de cinema, de proiecţie şi a lecţiilor televizate. Toate 
aceste exemple sunt o dovadă a străduinţei pedagogilor de a trezi curiozitatea şi 
interesul elevilor, cât şi studenţilor. Dar, pe lângă toate aceste inovaţii, contează 
foarte mult personalitatea pedagogului, arta lui de a comunica şi întreţine 
interacţiunea pedagogică eficientă.2  

Începând cu anul 1972, Virgil Mândâcanu colaborează cu Institutul de 
Cercetări Ştiinţifice în domeniul conţinuturilor şi metodelor, precum şi cu 
Academia de Ştiinţe din Moscova, care îi consideră publicaţiile actuale pentru 
ştiinţa pedagogică. Activează ca profesor la Facultatea de Istorie şi Pedagogie a 
Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din 1979 şi iniţiază un curs opţional 
numit Măiestria pedagogică a cadrelor didactice, care îi iniţiază pe viitorii pedagogi în 
materie de cercetare ştiinţifică. În anul 1983, la iniţiativa rectorului Ion Borşevici 
este creată Catedra de măiestrie pedagogică. Dezvoltată şi realizată de profesorul 
Mândâcanu, această catedră a activat ani buni, însă odată cu schimbările produse 
în învăţământ şi reducerile de cursuri, Istoria pedagogiei şi măiestria pedagogică 
şi-a sistat activitatea, iar profesorul Mândâcanu a vorbit cu regret despre aceasta, 
deoarece aici studenţii studiau opera unor corifei (I. A. Comenius, John Lock. Im. 
Kant, Johann Hebert) şi conceptul istoriografic al pedagogiei universale şi 
naţionale.3 Fiind şef al Laboratorului Bazele tehnologiei şi măiestriei pedagogice, a 
trasat câteva direcţii de cercetare ştiinţifică, şi anume: măiestria pedagogică a 
profesorului; elaborarea şi promovarea standardelor curriculumului pedagogic 
universitar; elaborarea şi promovarea tehnologiilor educaţionale moderne. Prin 
aceste sfere de cercetare se observă vastul domeniu în care şi-a lăsat amprenta 
marele pedagog Virgil Mândâcanu.  

A avut norocul şi subsemnata, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, studenta 
anilor 1977–1982 la Facultatea de Istorie şi Pedagogie a Institutului Pedagogic 
de Stat „Ion Creanga”, să-l cunoască şi să-i asculte prelegerile interesante, pe 
alocuri filosofice, ale acestui profesor deosebit – Virgil Mindicanu. Pe parcursul 
anilor era activ, interesat de tot ce înseamnă proces educaţional. Îndeosebi se 
implica mult în practica pedagogică a studenţilor: filmând orele predate de 
studenţi, analizându-le minuţios şi accentuând permanent că procesul de 
predare-învăţare-evaluare este esenţa demersului educaţional. Acest fapt a 
contribuit mult la formarea mea, a colegilor mei ca specialişti în domeniul 

                                                 
2
  V. Mândâcanu. Bibliografie, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău, 2011, f. 71. 

3
  Ibidem, f. 33. 
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educaţiei. Această dedicaţie profesională a domnului profesor a dat rod ani în 
şir prin discipolii săi, care astăzi activează în domeniul pedagogic şi sunt în 
serviciul generaţiei în creştere, formându-i în spiritul valorilor naţionale şi 
europene.     

 

 
 

Prof. V. Mândâcanu şi prof. Gh. Gonţa în curtea Universităţii. Chişinău, 2010.  
Foto I. Topală. 

 
Virgil Mândâcanu s-a afirmat ca un iniţiator al căutării metodelor, 

formelor de implicare a pedagogului în procesul de predare. Insista pe 
devotament, profesionalism, competenţă şi măiestrie pedagogică. Din anul 1987 
se dedică conceptului de formare a pedagogului în spiritul valorilor creştine 
care se centrează pe ideea umanizării educaţiei. În anul 1997 organizează la 
Chişinău Simpozionul Filosofia educaţiei, la care s-a definit idealul educaţiei în 
termeni de personalitate dezirabilă, şi insistă pe 
renaşterea vechilor tradiţii româneşti în educaţie – 
eleganţa şi manierele frumoase. 

O latură a acestei deosebite personalităţi a 
pedagogiei a fost profunda credinţă în Dumnezeu şi 
din acest motiv apare manualul de proporţii Etica 
pedagogică praxiologică (ed. „Pontos”, Ch., 2010), o carte 
ce vine cu misiunea de a integra Credinţa în învăţă-
mânt, precum şi cu îndemnul de a ne ralia la cultura 
învăţării, etica pedagogică.  

Autorul afirmă: „Căutând calea purificării şi 
apropierii spiritului de cel al Creatorului, am studiat 
Etica, Morala şi Credinţa, străduindu-mă să altoiesc 
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cele mai profunde valori morale, civice şi creştineşti studenţilor şi pedagogilor”.  
Prin activitatea lui, Virgil Mândâcanu aparţine sfârşitului secolului XX şi 

începutuliu secolului XXI şi are o deosebită contribuţie în pedagogia naţională 
privind:  

 idealul naţional educativ; 

 paradigma şi democraţia concepţiei de integrare 
a credinţei în învăţământ; 

 educaţia prin prisma studiului complex al 
omului; 

 arta şi măiestria pedagogului; 

 corelaţia între ştiinţe în procesul de instruire; 

 crearea unei echivalenţe funcţionale între civili-
zaţie şi cultură; 

 modernizarea procesului educaţional din 
perspectiva caracteristicilor vădit deosebite, 
eficienţă, asimilare şi prelucrare a materialului 
de către tânăra generaţie etc. 

 

 
 

V. Mândâcanu împreună cu colegii, la întâlnirea cu absolvenţii Facultăţii. 
Chişinău, 1996. Foto I. Topală. 

 
Întreaga activitate a dlui V. Mândâcanu îl caracterizează ca fiind un 

pedagog veritabil, îndrăgostit de morală, cu dedicaţie, patriotism şi credinţă. 
Mulţi dintre noi îi văd chipul alături de Ion Creangă şi-i admiră bunătatea. 
Târziu, prea târziu, l-am cunoscut prin cărţile despre Pedagogii români notorii din 
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Basarabia care ne motivau spre dedicaţie. Mereu implicat în discuţiile publice, 
încerca să contureze chipul pedagogului actual ce combină acumulările de 
veacuri ale omului preocupat de educaţie. Mare unionist, avea acasă, pe masa 
de lucru, imaginea lui Ferdinand I şi a preşedintelui României, decupate dintr-
un ziar. Pe perete erau sculptate chipurile lui Decebal, Burebista şi Iisus. 
Adevărat istoric, perseverent cercetător şi om de o bunătate impresionantă. Fire 
talentată, inclusiv în arta picturii, cioplitului în lemn, muzicii, pentru că poseda 
câteva instrumente muzicale, savantul-pedagog a fost un bun gospodar, 
agronom, vinificator şi un exemplu de comportament uman.  

Imaginea Profesorului este evidentă în cel puţin patru direcţii: a unei tratări 
profunde şi exhaustive a materiei, a unei permanente 
schimbări spre valorificarea credinţei pedagogice din 
care rezultă elementul noului prezent în toate 
prelegerile Domniei Sale, a unei comunicări inter-
active şi a unei atitudini responsabile faţă de nivelul 
de pregătire profesională a viitorilor profesori.  

Dascălul nostru Virgil Mândâcanu a ştiut cum 
să-şi pregătească discipolii, considerând că faculta-
tea este nu numai locul de transmitere a cunoştin-
ţelor, dar şi de înţelegere a lumii care ne înconjoară, 
a raporturilor cu ceilalţi şi cu noi înşine. Modest, 
erudit, cu o limbă literară îngrijită, impune noi exi-
genţe faţă de pedagog, cultura învăţării şi statutul 
profesorului.        

A depus o muncă enormă, utilizându-şi rezervele de energie ştiinţifică, 
curaj, optimism şi devotament. Avea obişnuinţa să publice mult, să ia atitudine 
faţă de realismul pedagogic şi situaţia politică a republicii. Avea în proiect o altă 
carte, era necăjit că nu reuşeşte să convingă că o carte poate rezolva aşteptările 
educaţiei. Din păcate, nu am izbutit să completăm laboratorul pedagogic cu 
gândurile Marelui pedagog Virgil Mândâcanu. Uneori credem că avem toată 
viaţa înainte pentru a aprecia un Om. Timpul însă, nemilos, ne seamănă regrete. 
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PROFESORUL OCTAVIAN MUNTEANU 
 

 
Vasile IARMULSCHI,  

Livia SÎRBU,  
Ghenadie SÎRBU 

 
 

ABSTRACT 
About the man, the professor and the archaeologist Octavian Munteanu 

we can talk endlessly. He is the man who can listen, give advice and help. His 
professional qualities combined with much work, patience and self-giving have 
essentially filled the portrait of a excellent professor. His pedantic curiosity 
and passion for the past have determined to the formation of an archeologist 
and a thorough history. The name Octavian Munteanu associates with many 
generations of educated students, disciples, archeological excavations, pub-
lished scientific papers, conferences and internships. All this has made        
Mr. Munteanu recognized both nationally and internationally. 

Keywords: professor, archeologist, researcher, science, university. 

 
Visul începe cu un profesor care crede în tine,  

trage de tine şi te împinge la un nivel superior,  
înţepându-te uneori cu un băţ ascuţit numit „adevărˮ. 

(Dan Rather) 
 
Majoritatea dintre noi suntem conştienţi de faptul că fiecare realizare din 

viaţa noastră este rezultatul unei munci asidue, a unor eforturi majore, dar şi a 
unor însuşiri pe care le asimilăm pe parcurs. La fiecare etapă a vieţii, avem pe 
cineva care ne sprijină, ne inspiră şi ne insuflă curajul de a înfrunta provocările. 
La fel, cum asociem primul cuvânt cu mama, primii paşi cu părinţii, primele 
litere cu prima învăţătoare, aşa arheologia, dar şi începutul carierei noastre, o 
asociem cu profesorul Octavian Munteanu. 
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Destinul a făcut ca unul din primii profesori de la Facultatea de Istorie şi 
Geografie (pe atunci Istorie şi Etnopedagogie) a Universităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă” din Chişinău pe care i-am cunoscut să fie Octavian Munteanu. 
Pe atunci, era începutul anilor 2000, tânărul şi energicul doctor în ştiinţe istorice 
abia de câţiva ani se întorsese la Alma Matter. Atât pentru noi, cât şi pentru 
mulţi alţi studenţi, Octavian Munteanu reprezintă un exemplu demn de urmat, 
iar calităţile esenţiale pe care le deţine, inevitabil, pot completa portretul unui 
profesor bun. 

Octavian Munteanu s-a născut la 22 ianuarie 1967 în satul Albineţul Vechi, 
raionul Făleşti, şi provine dintr-o familie de intelectuali: tatăl merceolog, iar 
mama profesoară de limbă germană. Încă de copil, mai exact de când avea doi 
ani, familia Munteanu se mută cu traiul la Chişinău. După absolvirea cu brio a 
şcolii nr. 1 din Chişinău (în prezent Liceul român-francez „Gheorghe Asachi”), 
Octavian Munteanu a fost înmatriculat la Facultatea de Istorie a UPS „Ion 
Creangă”. Imediat după primul an de studiu, aşa cum se proceda în URSS, la 
vârsta de 18 ani este înrolat în armată. După satisfacerea serviciului militar, în 
vara anului 1986, revine la facultate. De fapt, întoarcerea sa a coincis cu perioada 
practicii arheologice. Aici, Octavian Munteanu a avut ocazia să-i cunoască pe 
profesorii Gheorghe Postică şi Valentin Dergaciov. Aceste cunoştinţe, în mare 
măsură, i-au schimbat soarta şi l-au motivat să îmbrăţişeze domeniul 
arheologiei.  

După încheierea cu brio a studiilor universitare, sub îndrumarea domnului 
Gheorghe Postică, Octavian Munteanu urmează stagiul de doctorat la una dintre 
cele mai renumite şcoli de arheologie şi istorie veche din România – Universitatea 
„Babeş-Bolyai” de la Cluj. Teza de doctorat, intitulată Populaţia sedentară din spaţiul 
pruto-nistrean în secolele II a.Chr. – I p.Chr. a fost începută sub conducerea 
profesorului Ion-Horaţiu Crişan. Însă, după moartea subită a mentorului său, a fost 
continuată şi susţinută (în anul 1995), sub îndrumarea profesorului Ioan Glodariu. 
În timpul stagiului de doctorat, Octavian Munteanu a avut ocazia să participe la 
mai multe expediţii arheologice efectuate de Ioan Glodariu la Sarmizegetusa Regia. 
Aici, în capitala statului dac, Octavian Munteanu a putut să cunoască mai aproape 
tainele culturii dacice, dar şi să facă cunoştinţă cu alţi discipoli ai profesorului 
Glodariu. Cu unii din ei, cum ar fi Aurel Rustoiu, Horică Pop, Gelu Florea şi       
Iosif Vasile Ferencz – profesorul Munteanu a legat prietenii şi păstrează până 
azi legătura. 

După susţinerea cu brio a tezei de doctorat, Octavian Munteanu se întoar-
ce la UPS „Ion Creangă”, unde activează până în prezent. În perioada 2007–2016 
deţine funcţia de şef al Catedrei de istorie universală a Facultăţii de Istorie şi 
Geografie. 
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O. Munteanu, şef de catedră. Chişinău, 2007. Foto I. Topală 

 
De-a lungul timpului, profesorul Munteanu a predat mai multe cursuri 

printre care: Arheologia. Curs Introductiv; Istoria Antică a Greciei şi Romei; Istoria 
Veche a Românilor; Interferenţe culturale în sud-estul Europei în perioada Latène-ului; 
Geneza instituţiilor politice romane; Transformări etnoculturale în nord-vestul Mării 
Negre în perioada finală a mileniului I. a. Chr.; Credinţe şi practici funerare la 
comunităţile getice. În această perioadă au fost instruite mai multe generaţii de 
studenţi, iar unii au ales arheologia, astăzi activând la diverse instituţii de profil 
din ţară şi de peste hotare. 

Arheolog desăvârşit şi istoric pasionat, Octavian Munteanu şi-a concentrat 
activitatea pe preistoria şi Antichitatea spaţiului est-european, în special, asupra 
epocii Latène. Studiile sale reflectă un interes deosebit pentru diverse aspecte 
ale culturii getice şi ale culturii Poieneşti-Lucaşeuca. În cercetările sale a abordat 
un spectru larg de probleme legate de: cultura materială; delimitarea teritorială 
a vestigiilor de tip Poieneşti-Lucaşeuca; cadrul cronologic; apartenenţa etnică a 
populaţiilor care au lăsat vestigiile arheologice specifice siturilor din silvostepa 
Moldovei în secolele II–I a. Chr., precum şi soarta populaţiei autohtone după 
impactul cu bastarnii. Acestea au avut la bază analiza detaliată a tuturor tipuri-
lor de vestigii arheologice specifice culturii Poieneşti-Lucaşeuca şi coraportarea 
lor la spaţii mai largi (Europa Central-Nordică), în vederea înţelegerii fenome-
nului la scară largă. Ultimii ani şi-a fundamentat cercetările şi pe elucidarea mai 
multor aspecte referitoare la cultura getică, precum ar fi modul de viaţă, 
activităţile socio-economice, relaţiile interculturale pentru a creiona tabloul 
general al acestei culturi în spaţiul carpato-nistrean.  

Numeroase şantiere arheologice se asociază cu numele arheologului 
Octavian Munteanu, dintre care le amintim pe cele de la Orheiul Vechi (1996–
1999; 2001; 2013–2018), Cosăuţi (2003–2004), Ulmu (2005), Horodca Mică (2006–
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2012), Brăneşti-Marginea de Vest (2015), Ivancea-Sub Pădure (2016–2018) etc. 
Anume pe unele din aceste şantiere arheologice, şi sub îndrumarea sa, noi am 
început drumul spre cunoaşterea în detaliu a arheologiei şi a particularităţilor 
specifice acestui frumos domeniu. Domnul Munteanu a fost cel care ne-a învăţat 
şi ne-a ghidat lucrul pe şantier.  

Probabil, ar fi multe de spus, dar ne rezumăm în a afirma că este 
responsabil, empatic, adaptabil, creativ, echitabil, atent la detalii, un specialist 
cu adevărat inspirat, care pune suflet şi pasiune în tot ceea ce face, cu un fin 
simţ al umorului şi abil în a face faţă provocărilor.  

 

 
 

Octavian Munteanu împreună cu profesorul Michael Meyer pe şantierul arheologic  
de la Brăneşti, Orhei. Foto din arhiva familiei Munteanu. 

 

Activitatea ştiinţifică a profesorului Munteanu 
cuprinde, de asemenea, numeroase comunicări la 
conferinţe naţionale şi internaţionale. Referatele sale de 
la Bucureşti (2017, 2018), Lublin (2017), Zalău (2016), 
Poznan (2015), Tulcea (2014), Trento (2013), Târgovişte 
(2013), Chişinău (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 
2018) etc. au avut noutate ştiinţifică, originalitate şi 
ţinută ştiinţifică, fiind înalt apreciate de colegi. De 
menţionat este faptul că el este autorul a peste 50 de 
lucrări ştiinţifice, unde a abordat diverse subiecte de 
care se preocupă de mai bine de două decenii. 

 
Octavian Munteanu pe 

şantierul de la Butuceni, 
Orhei. Foto din arhiva 

familiei Munteanu. 
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Octavian Munteanu la Pompei, Italia. Foto din arhiva familiei Munteanu. 

 
Un alt aspect, la fel de important, ţine de activitatea sa în diferite seminarii 

(vicepreşedinte al Seminarului Ştiinţific Specializat de la Facultatea Istorie şi 
Geografie, UPS „Ion Creangă”; membru al Seminarului Ştiinţific Specializat al 
Facultăţii de Istorie şi Filosofie a USM), consilii (membru al Consiliului Ştiinţific al 
Institutului Patrimoniului Cultural), colegii de redacţie ale revistelor (Analele 
Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova; PLURAL. History, Culture, 
Society; Arheologia Preventivă în Republica Moldova), precum şi în cadrul unor 
organizaţii de profil (membru-fondator al Centrului de Cercetări Arheologice din 
Moldova; membru al Consiliului Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din 
Moldova; membru al Comisiei Naţionale Arheologice a Ministerului Culturii a 
Republicii Moldova).  

 

 
 

Prezentarea publică a Revistei „PLURAL. Istorie. Cultură. Societate.” 
Facultatea de Istorie şi Geografie, 2014. Foto din arhiva facultăţii.  
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În ultima perioadă, graţie colaborării dintre UPS „Ion Creangă” şi Freie 
Universität Berlin, la invitaţia profesorului Michael Meyer, Octavian Munteanu a 
realizat mai multe stagii de documentare la Institut für Prähistorische Archälogie a 
Freie Universität Berlin. Cu ajutorul său au fost create noi oportunităţi pentru mai 
mulţi studenţi (masteranzi şi doctoranzi), care au beneficiat de burse Erasmus+ la 
una dintre cele mai prestigioase universităţi din Europa – Freie Universität 
Berlin. 

Valoarea publicaţiilor, dar şi calităţile personale ale lui Octavian Munteanu 
sunt apreciate de comunitatea ştiinţifică internaţională. Relativ recent, mai exact în 
anul 2016, profesorul Munteanu a primit distincţia de membru corespondent al 
Institutului German de Arheologie (Deutsches Archäologisches Institut).  

Una din calităţile foarte importante a domnului Munteanu este perfec-
ţionarea şi formarea continuă. Anume din acest considerent, dumnealui a efectuat 
mai multe deplasări de documentare şi stagii de perfecţionare la instituţii de peste 
hotare. Printre acestea amintim: stagiile de cercetare la Freie Univesitat Berlin, 
Institut für Prähistorische Archäologie (2015-2018); stagiul de cercetare la 
Facultatea de Istorie a Universităţii „Taras Şevcenko”, Kiev, Ucraina (2007); stagiul 
de perfecţionare la Facultatea de Istorie şi Geografie a Universităţii din Cairo, Egipt 
(2005); stagiul de cercetare la Facultatea de Istorie şi Geografie a Universităţii din 
Florenţa, Italia (2002); stagiul de cercetare la Facultatea de Istorie a Universităţii  
„A. I. Cuza”, Iaşi, România (1999) ş.a.  

 

 
 

Octavian Munteanu la Potsdam, Germania. Foto din arhiva familiei Munteanu. 

 
Octavian Munteanu a fost unul din cei mai receptivi profesori de la 

facultate. El este cel care ne-a inţiat în arheologia de teren şi în studiul de 
cabinet. Sub îndrumarea profesorului Munteanu autorii acestor rânduri şi-au 
susţinut tezele de licenţă şi de master. Pentru doi din autori, Octavian 
Munteanu a fost conducator de doctorat.  
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Profesorul Munteanu este şi omul cu frumoase împliniri pe plan personal 
– împreună cu soţia Cornelia, pe care a cunoscut-o încă pe băncile şcolii, se 
bucură de realizările fiicei lor Ana-Maria.  

 

 
 

Octavian Munteanu împreună cu soţia Cornelia şi fiica Ana-Maria.  
Foto din arhiva familiei Munteanu. 

 

În încheiere, ne exprimăm încrederea că Octavian Munteanu va continua 
să persevereze pentru realizarea scopurilor sale, bucurându-ne cu publicaţii 
valoroase şi interesante. Iar noi, ca şi mulţi alţi discipoli, suntem norocoşi că am 
avut parte de un aşa Profesor, Om şi Arheolog în viaţa noastră, care cu multă 
grijă şi răbdare a fost alături de noi la fiecare etapă. Munca asiduă pe care a 
depus-o, îmbinată cu multă perseverenţă şi dedicaţie, au condiţionat ca 
dumnealui să devină unul din cei mai buni profesori de la facultate. Pentru noi 
domnul Octavian Munteanu este un exemplu demn de urmat. 

 

 
 

Octavian Munteanu alături de discipolii Vasile Iarmulschi, Livia Sîrbu şi Ghenadie Sîrbu. 
Chişinău, iunie, 2019. Foto din arhiva familiei Sîrbu.
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ION NEGREI. NOTE BIOGRAFICE 
 

 
Viorel BOLDUMA 

 
    

ABSTRACT  
Ion Negrei had and continues to have a fruitful activity on the scientific 

realm, held at the Institute of History of the ASM. During his career, the dis-
tinguished professor worked as a teaching staff in scientific education - labora-
tory, scientific researcher - editor, deputy prime minister for social issues in 
the government of the Republic of Moldova (2009-2011). He was and will re-
main one of the people with the weight at the „Ion Creangă" University of 
History and Geography of Chisinau. He is a very good teacher, a nationally 
and internationally recognized researcher, is the author of important scientific 
papers: monographs, articles, studies, document collections, school textbooks, 
other teaching materials. Through his constant work he has contributed to the 
development of historical science and the improvement of history teaching in 
university and pre-university education. It has also contributed to the train-
ing and training of history teachers in the Republic of Moldova. 

Keywords: Ion Negrei, history, higher education, school textbooks, Ion 
Creangă UPS from Chisinau, History Institute of the ASM. 

 
Istoricul Ion Negrei face parte din categoria intelectualilor de primă mărime 

din Republica Moldova. Prin lucrările publicate, dar şi luările sale de atitudine a 
contribuit la declanşarea şi consolidarea mişcării de renaştere naţională a 
românilor basarabeni, mişcare care s-a soldat cu recunoaşterea limbii române ca 
limbă oficială, revenirea la simbolurile naţionale (alfabet latin, drapel, stemă), 
precum şi cu afirmarea în spaţiul basarabean a culturii şi identităţii româneşti, cu 
introducerea în şcoli a istoriei românilor. A rămas fidel crezului profesional, nu s-a 
retras de pe baricade, aşa precum, din păcate, au făcut-o unii intelectuali, ci rămâne 
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la datorie, se află în miezul luptei continue pentru istoria, cultura şi unitatea 
românească de pe ambele maluri ale Prutului1. 

Născut la 12 martie 1958 în comuna Budeşti, raionul Criuleni, localitate 
care în prezent intră în componenţa municipiului Chişinău, în familia lui 
Andrei şi a Eugeniei Negrei (născută Proca), fiind al doilea copil, dintre cei şase 
ai acestei familii2. După absolvirea şcolii medii din satul natal (1975), se înscrie la 
Facultatea de Istorie şi Pedagogie a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” 
din Chişinău. Pe parcursul studiilor a dat dovadă de disciplină şi sârguinţă la 
învăţătură, implicare în activităţile ştiinţifice şi sociale ale facultăţii3. La absolvirea 
facultăţii (1980), i se acordă calificativul de profesor de istorie şi ştiinţe sociale, 
metodist pentru activitate educativă4.  

O scurtă perioadă activează în calitate de profesor de istorie şi ştiinţe 
socioumane la şcoala medie din satul Dubăsarii Vechi, r-nul Criuleni.  

Interesul faţă de cercetarea ştiinţifică îl motivează să susţină examenele de 
admitere la aspirantura Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
la 27 octombrie 1980 fiind înmatriculat la studii postuniversitare în urma probelor 
de concurs5. Studiile din anii 1980–1985 (fără susţinerea tezei de doctor6) au fost 
întrerupte de satisfacerea serviciului militar (mai 1981–ianuarie 1983). După 
finalizarea studiilor la doctorat, începând cu 16 iunie 1985 şi până în ianuarie 
1991, este angajat ca laborant superior, colaborator ştiinţific la Institutul de 
Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei7. 

O pagină importantă a activităţii domnului Ion Negrei este cea în calitate 
de lector superior la UPS „Ion Creangă” din Chişinău. A activat prin cumul, 
începând din anul 1986, iniţial la Catedra istoria universală, iar din anul 1992 
până in 19988 – la Catedra istoria românilor. 

Istoricul Ion Negrei, alături de profesorii Nicolae Ciubotaru, Boris Vizir, 
Nicolae Chicuş, Gheorghe Gonţa, Ecaterina Stanciu, Vladimir Barbulat etc., a 

                                                 
1
  Ion Negrei – 60 de ani. În: Destin Românesc. Revistă de Istorie și Cultură, 2018, nr. 1-2 (103-

104), pp. 269-271. 
2
  Dosarul personal Ion Negrei. În: Arhiva Știinţifică Centrală a Academiei de Știinţe a Moldovei, 

dosar Nr. 2136,  Autobiografia, p. 4. 
3
  Caracteristica absolventului Facultăţii de Istorie și Pedagogie a Institutului Pedagogic de Stat „Ion 

Creangă” din Chișinău, semnată de decanul Facultăţii de Istorie și Pedagogie Barbulat V., 

profesorul Vizer B. etc., p. 6. 
4
  Diploma, seria B-I, Nr. 515593 (copia). Dosarul personal al profesorului Negrei Ion. În: Arhiva 

Știinţifică Centrală a Academiei de Știinţe a Moldovei, dosar Nr. 2136, Autobiografia, p. 5. 
5
  Extras din ordinul de admitere la aspirantură, Nr. 336 din 27 octombrie 1980. În: Dosarul personal 

al dlui Ion Negrei. În: Arhiva Știinţifică Centrală a Academiei de Știinţe a Moldovei, dosar          

Nr. 2136, p. 88.  
6
  Ibidem, p. 111. 

7
  Ibidem, p. 155. 

8
  Ordinul nr. 87 din 29.06.1998 de încetare a contractului de muncă. Arhiva UPS „Ion Creangă” din 

Chișinău. 
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stat la baza constituirii Catedrei istoria românilor de la Facultatea de Istorie şi 
Etnopedagogie a UPS „Ion Creangă”, la 6 iulie 19929. Catedră respectivă şi-a 
păstrat titulatura până în anul 2016, când, din cauza reducerii numărului de 
studenţi şi, respectiv, de ore, a fost comasată cu Catedra istoria universală, 
numindu-se atunci Catedra istoria românilor şi universală, subdiviziune, care, 
în anul 2017, din aceleaşi considerente, a fost comasată cu Catedra ştiinţe 
economice şi filosofice, formând Catedră de istorie şi ştiinţe sociale.  

Istoricul şi profesorul Ion Negrei este şi coautorul primelor recomandări 
(elaborări) tematice la cursul „Istoria românilor”, foarte necesare pentru 
studenţii Facultăţii de Istorie şi Etnopedagogie (secţia de zi şi secţia cu frecvenţă 
redusă)10.  

În perioada de referinţă, istoricul Ion Negrei a 
pregătit şi a prezentat în faţa studenţilor mai multe 
cursuri de bază şi opţionale, dintre care menţionăm: 
„Studierea istoriei ţinutului natal”, „Istoria medievală 
a românilor”, „Probleme actuale ale Bisericii 
Ortodoxe Române” etc. Totodată, sub îndrumarea 
istoricului Ion Negrei câteva zeci de studenţi au 
susţinut teze de an şi de licenţă. În activităţile didac-
tice desfăşurate profesorul Ion Negrei a manifestat 
atitudine responsabilă faţă de cursurile prezentate, 
erudiţie, exigenţă. 

Timp de 18 ani (din 1991 şi până în 2008, cu 
întreruperi) Ion Negrei a editat, în calitate de redac-
tor-şef, revista de istorie şi cultură Cugetul, una din primele reviste de profil 
istoric cu adevărat românească din spaţiul basarabean. Publicaţia era destinată 
profesorilor, cercetătorilor, dar şi publicului larg de cititori, care, la începutul 
anilor ’90, erau, pur şi simplu, „însetaţi” de a cunoaşte cât mai multe despre 
istoria românilor. Revista, având drept scop demascarea falsurilor imperiale 
ruseşti şi sovietice, lichidarea „spaţiilor albe”, încurajarea cercetării subiectelor 
necercetate ale istoriei naţionale, a oferit spaţiu nu doar pentru noile documente 
şi cercetări istorice, ci şi pentru materialele didactice, servind drept manual 
pentru profesori, studenţi şi elevi, contribuind astfel la formarea mai multor 

                                                 
9
  Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (1940-2000), coordonator              

N. Banuh, red. șt. B. Vizer, Chișinău, 2000, pp. 190-191. 
10

  Tematica seminarelor la istoria românilor. Facultatea de Istorie și Etnopedagogie (secţia zi). 

Autori: Postică Gh., Gonţa Gh., Negrei I., Stanciu E., Chicu S., Chicuș N., Ciubotaru N., Vizer B., 

Laiu N., Șișcanu E., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă, Chișinău 1995; Tematica 

seminarelor la Istoria Românilor pentru studenţii Facultăţii de Istorie şi Etnopedagogie, secţia 

fără frecvenţă. Autori: Postică Gh., Gonţa Gh., Negrei I., Stanciu E., Chicu S., Chicuș N., 

Ciubotaru N., Vizer B., Laiu N., Șișcanu E., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 

Chişinău, 1995.   
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generaţii de elevi şi studenţi din Republica Moldova în spiritul adevărului 
istoric şi unităţii româneşti. Din păcate, revista „Cugetul”, atât de necesară 
cadrelor didactice, în primul rând, profesorilor de istorie, dar şi tuturor celor 
interesaţi să cunoască trecutul istoric, din motive financiare şi din indiferenţa 
autorităţilor de resort, şi-a încetat apariţia în anul 2009. 

 

      
 
Ion Negrei s-a afirmat şi ca un bun editor de carte de istorie. În anii 1998–

2009 a deţinut funcţia de şef al redacţiei „Istorie” la Editura „Prut 
Internaţional”, coordonând prestigioasele colecţii de carte de istorie Clio şi 
Istoria trăită. Sub coordonarea dlui Ion Negrei au fost publicate o serie de cărţi 
care au reflectat problemele necercetate, controversate sau falsificate ale istoriei 
naţionale: politica etnolingvistică şi etnoculturală din RSSM şi RASSM, politica 
statului sovietic faţă de culte, relaţiile româno-sovietice şi problema Basarabiei, 
mişcarea naţională din Basarabia şi RSSM, rezistenţa antisovietică etc.  

În anii 1995–1998 istoricul Ion Negrei a făcut şcoala doctorală la Facultatea 
de Istorie a Universităţii „Alexandru Ion Cuza” din Iaşi, România. 

A publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 15 volume11 (monogra-
fii, culegeri de documente, broşuri, manuale etc.), participând, totodată, cu 
comunicări la sute de conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale, care 
tratează, în principal, istoria Basarabiei în contextul general al evoluţiei 
poporului roman în perioada medievală, modernă şi contemporană.  

                                                 
11

  Cele mai importante: Anul 1918: Ora astrală a neamului românesc. Coautor – Moraru Anton. 

Chişinău, 1998, 224 p.; O pagină din istoria Basarabiei. Sfatul Ţării (1917-1918). Ediţie îngrijită 

de Ion Negrei şi Dinu Poştarencu. Chişinău, 2004, 224 p.; Basarabia. Schiţă istorică şi culturală. 

Coautori Alexandru Bantoş, Mihai Cimpoi, Victor Crăciun, Valeriu Matei, Cristian Tiberiu Popescu, 

Andrei Vartic. Bucureşti, 2008, 168 p. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/1995
https://ro.wikipedia.org/wiki/1998
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://87.248.191.120/sibimol/opac/bibliographic_view/12093
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Congresul General al Asociaţiei Învăţătorilor din România şi a cadrelor didactice  
din Republica Moldova. Chişinău, august 2017. 

 
Aria tematică abordată în lucrările sale cuprinde: relaţiile sociale din 

Moldova medievală; ctitorii şi ctitoriile din Ţara Moldovei; mişcarea naţională 
din Basarabia din secolul XIX – începutul secolului XX; personalităţile marcante 
ale istoriei naţionale şi cei care au înfăptuit unirea Basarabiei cu România în 
1918; probleme de istorie a Bisericii din Basarabia; vexilologie şi sigilografie 
heraldică. Din lista semnificativă a lucrărilor publicate, prezentăm mai jos 
câteva:  

 

  
 
Ioan Pelivan, părinte al mişcării naţionale din Basarabia. Coautori: Ion Constantin, 

Ion Negrei, Gheorghe Negru, ediţia I, Bucureşti, 2011, 404 p.; ediţia a II-a, 
revăzută şi completată, Chişinău, 2012, 416 p.; Ioan Pelivan, istoric al mişcării de 
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eliberare naţională din Basarabia. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note, biblio-
grafie şi indice de nume de Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru, 
Bucureşti, 2012, 646 p. 

Cele două lucrări sunt dedicate vieţii şi activităţii lui Ioan Pelivan, o 
personalitate de excepţie a românilor basarabeni, unul dintre liderii mişcării de 
eliberare naţională din Basarabia de la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul 
secolului al XX-lea. Studiul monografic „Ioan Pelivan – părinte al mişcării 
naţionale din Basarabia”, elaborat în colaborare cu Gheorghe Negru, Chişinău, 
şi Ion Constantin, Bucureşti, trasează vectorul activităţii unui veritabil om 
politic din spaţiul basarabean de la începutul sec. XX. Ioan Pelivan a fost 
personalitatea care a exprimat în cel mai strălucit mod identitatea noastră 
naţională, a făcut politică de bună calitate la nivel naţional, aceasta încadrându-
se perfect în politica europeană a timpului. Ioan Pelivan este autorul concepţiei 
emancipării naţionale a românilor din Basarabia, aflaţi mai bine de un secol sub 
stăpânirea ţarismului. Ca ideolog al mişcării de emancipare naţională, a demons-
trat că mişcarea naţională din Basarabia trebuie îndreptată către repararea 
nedreptăţii istorice ce i s-a făcut poporului băştinaş din spaţiul pruto-nistrean, la 
1812, orientând pe acest făgaş activitatea unei întregi generaţii de luptători 
naţionali. După părerea unanim recunoscută, a fost „naşul” concepţiei de eliberare 
naţională, a fost educatorul unei întregi pleiade de „fini”, tineri luptători, care, 
îmbrăţişând în totalitate această concepţie, au luptat pentru materializarea ei.  

În 1917–1918, după căderea autocraţiei ruse, fiecare popor din fostul 
imperiu a avut liderii săi politici, care au dirijat mişcarea naţională în scopul 
obţinerii drepturilor şi libertăţilor sociale, naţionale şi politice de care au fost 
lipsite în perioada stăpânirii străine. Pentru românii din Basarabia, Ioan Pelivan 
a fost liderul incontestabil al acestei mişcări. A făcut politică de talie europeană 
şi prin faptul că a reprezentat România şi Basarabia la Conferinţa de Pace de la 
Paris (1919–1920), forul internaţional care a recunoscut legitimitatea şi 
legalitatea Actului Unirii Basarabiei cu România (din 27 martie 1918). Faptul 
recunoaşterii suveranităţii României asupra spaţiului dintre Prut şi Nistru fiind 
o probă indubitabilă că politica pe care a făcut-o clasa politică din Basarabia, 
inclusiv Ioan Pelivan, a fost de factură europeană. Această politică a consonat 
perfect cu principiul naţionalităţilor, care prevedea că după căderea şi 
destrămarea imperiilor – o formă abuzivă şi depăşită de organizare politică a 
statelor – fiecare naţiune era în drept să-şi organizeze propria sa viaţă politică şi 
socială, în hotarele sale istorice şi etnice. Principiul de organizare statală, pe 
baze etnice, pus în aplicare după Primul Război Mondial, a oferit românilor 
basarabeni şansa evadării din imperiul ţarist opresiv şi participării la 
desăvârşirea unităţii naţionale româneşti. Privind retrospectiv, putem afirma că 
paşii spre eurointegrare, pe care îi face actualmente Republica Moldova, nu sunt 
altceva decât o revenire la ceea ce am fost imediat după Primul Război Mondial 
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şi în perioada interbelică. După câteva decenii de totalitarism sovietic, astăzi 
revenim şi la valorile naţionale, democratice şi cele europene. În acest context, 
este imperios necesar ca să cunoaştem opera predecesorilor noştri, să 
valorificăm această moştenire incontestabilă12. 

La Salonul Internaţional de carte (Chişinău, 31 august-4 septembrie 2012) 
lucrarea Ioan Pelivan, părinte al mişcării naţionale din Basarabia a fost apreciată cu 
premiul „Panteon românesc”. 

Împreună cu aceiaşi colegi, Ion Negrei a identificat, a selectat şi a editat o a 
doua lucrare dedicată marelui înaintaş – Ioan Pelivan, istoric al mişcării de eliberare 
naţională din Basarabia, volum consistent de peste 600 de pagini, întrunind 
cercetările şi studiile lui Ioan Pelivan, pentru că acesta, în afară de om politic, a 
fost şi om al cărţii, un om de înaltă cultură. Fiind de formaţie jurist – avea ca 
pregătire iniţială Facultatea de Drept a Universităţii din Tartu (Estonia) – a făcut 
cercetări în domeniul istoriei, politicii, diplomaţiei, relaţiilor internaţionale, 
culturii noastre româneşti. În volum, de asemenea, autorii au inclus memoriile lui 
Ioan Pelivan, care se referă la activităţile desfăşurate în Basarabia. Prin această 
lucrare, autorii au urmărit scopul să readucă în actualitate personalitatea lui Ioan 
Pelivan13. La Salonul Internaţional de carte (Chişinău, 31 august–4 septembrie 
2013) lucrarea a fost distinsă cu premiul „Clio”. 

Recent, împreună cu aceiaşi colegi de breaslă ‒ Ion Constantin şi Gheorghe 
Negru ‒ a lansat lucrarea Ioan Pelivan. Corespondenţă. Memorii. (Chişinău, Editura 
Ştiinţa, 2019, 436 p.). Ediţia include moştenirea epistolară şi memorialistică a 
eminentului militant pentru emanciparea Basarabiei. Materialele incluse în volum 
evocă evenimentele cruciale ale istoriei Basarabiei din anii 1900-1920, la care 
Ioan Pelivan a participat nemijlocit, precum mişcarea naţională din Basarabia în 
timpul revoluţiilor ruse din 1905-1907 şi 1917, unirea Basarabiei cu România în 
anul 1918, apărarea intereselor românilor basarabeni la Conferinţa de Pace de la 
Paris din anii 1919-1920.  

Tematica dedicată personalităţilor marii Uniri din anul 1918 este valori-
ficată şi în lucrarea Pantelimon Halippa – Apostol al Basarabiei. Studii, documente şi 
materiale. Chişinău, 2013, 736 p. Lucrarea, publicată în colaborare cu istoricul Ion 
Constantin de la Bucureşti, reprezintă o nouă ediţie, substanţial completată, a 
lucrării editate anterior (2009, distinsă cu premiul „Ion Nistor”, acordat de 
Fundaţia Culturală „Magazin istoric”, Bucureşti, 23 februarie 2009) şi este dedi-
cată lui Pantelimon Halippa, fost vicepreşedinte şi apoi preşedinte al Sfatului 

                                                 
12

  Ioan Pelivan, părinte al mişcării naţionale din Basarabia. Coautori Ion Constantin, Gheorghe 

Negru, ediţia I. Bucureşti, 2011, 404 p.; ediţia II, revăzută şi completată, Chişinău, 2012, 416 p. 
13

  Ioan Pelivan, istoric al mişcării de eliberare naţională din Basarabia. Ediţie îngrijită, studiu 

introductiv, note, bibliografie şi indice de nume de Ion Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru. 

Bucureşti, 2012, 646 p.; http://curentul.md/stiri/important/ion-negrei-daca-eram-parte-a-romaniei-

astazi-primeam-noi-pe-altii-in-uniunea-europeana.html (accesat:10.12.2018). 

http://curentul.md/stiri/important/ion-negrei-daca-eram-parte-a-romaniei-astazi-primeam-noi-pe-altii-in-uniunea-europeana.html
http://curentul.md/stiri/important/ion-negrei-daca-eram-parte-a-romaniei-astazi-primeam-noi-pe-altii-in-uniunea-europeana.html
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Ţării, o altă mare figură politică din spaţiul basarabean, care a avut o 
longevitate politică de admirat, a activat în perioada ţaristă şi interbelică, dar şi 
în deceniile postbelice, când ne-a reprezentat cu onoare pe noi, basarabenii, în 
faţa instituţiilor europene, deşi climatul politic al perioadei, în această parte a 
Europei, nu era tocmai favorabil pentru a se pronunţa în susţinerea valorilor 
democratice, naţionale şi europene. În epoca respectivă, Pan Halippa ne-a 
reprezentat în faţa instituţiilor europene şi internaţionale, aşa precum a făcut-o 
şi Ioan Pelivan în 1919–1920 la Conferinţa de Pace de la Paris. Pe lângă studiul 

monografic plasat în fruntea volumului, în lucrare 
au fost incluse documente, memorii, demersuri, 
amintiri, articole de presă în care protagonistul, aflat 
sub presiunea totalitarismului sovietic, punea 
problema revenirii la valorile naţionale româneşti, 
se pronunţa pentru cultiva-rea limbii şi respectarea 
identităţii noastre naţionale, lucruri care, în opinia 
lui Pan Halippa, „dacă nu le luăm în seamă, nu le 
dezvoltăm şi nu le implementăm în practică, se 
agravează şi batem pasul pe loc”14.  

Autorii consideră că lucrările consacrate perso-
nalităţilor istoriei naţionale ar putea furniza răspun-
suri sau explicaţii la multe din dilemele şi frămân-
tările actuale legate de existenţa celor două state 
româneşti şi de viitorul acestora. 

Efortul întreprins de către autorii acestor volume 
este îndreptat spre recuperarea memoriei noastre 
istorice, înscriindu-se, astfel, în peisajul istoriografic 
românesc la capitolul „Personalităţi basarabene”, 
acoperind golul creat de lipsa unor monografii şi ediţii 
de documente despre personalităţile care au jucat un 
rol major în Unirea Basarabiei cu România. Volumele 
despre Ioan Pelivan şi Pan Halippa fac parte dintr-un 
amplu proiect iniţiat de autori sub genericul: Făuritorii 
unităţii naţionale. În cadrul proiectului va fi prezentată 
viaţa şi activitatea şi a altor corifei ai luptei naţionale 
pentru Marea Unire de la 1918.  

O recentă apariţie editorială a dlui profesor Ion Negrei din această serie 
este lucrarea Ştefan Holban. Cronica vieţii unui om politic basarabean, apărută la 

                                                 
14

  Pantelimon Halippa – Apostol al Basarabiei. Studii, documente și materiale. Coautor Ion Constantin. 

Chișinău, 2013, 736 p.  
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Chişinău în 201815. În cele 24 de pagini ale broşurii, Ion Negrei prezintă cele mai 
importante momente din viaţa lui Ştefan Holban, membru al Sfatului Ţării.  

Un domeniu în care s-a afirmat Ion Negrei este cel de elaborare a manualelor 
şcolare. Acesta este coautor la Istoria Românilor. Epoca modernă. Partea II (1850–
1918), manual pentru clasa a VIII-a16; Istoria Românilor. Epoca antică şi medievală, 
manual pentru clasa a X-a17 şi Istoria Românilor. Epoca modernă, manual pentru clasa 
a XI-a18. Aceste lucrări didactice au fost elaborate în baza conceptului de predare 
separată a istoriei naţionale, fundamentat de cărturarii din perioada medievală, de 
istoricii din epoca modernă şi contemporană. Manualele liceale, reeditate în câteva 
rânduri, ultima ediţie fiind cea din 2012, o parte din tiraj fiind oferit gratuit elevilor 
din instituţiile de învăţământ din ţară, se bucură de popularitate şi azi în rândurile 
elevilor şi profesorilor. De asemenea, a fost redactor la manualele de istoria 
universală, clasele X–XII, şi de istoria românilor, clasa a XII-a19. Totodată, Ion 
Negrei este coautor la o serie de materiale didactice (hărţi de contur) la istorie, 
pentru ciclul gimnazial20.  

 

       
 

                                                 
15

  Negrei I., Ștefan Holban. Cronica vieţii unui om politic basarabean. Chișinău, 2018, 24 p. 
16

  Chicuş Nicolae, Danu Eugenia, Dragnev Demir, Negrei Ion, Istoria românilor. Epoca modernă. 

Partea a 2-a: (1850-1918), Manual pentru clasa a VIII-a, Chișinău: Ed. Prut Internaţional, 2005. 
17

  Parasca Pavel, Negrei Ion, Gonţa Gheorghe, Gavriliţă Galina, Dobzeu Maia, Istoria românilor. 

Epoca antică și medievală. Manual pentru clasa X. Ed. ,,Știinţa”, 2002, 2006, 2007 și 2011. 
18

  Chicuş Nicolae, Ciubotaru Nicolae, Gonţa Gheorghe, Negrei Ion, Dobzeu Maia, Gavriliţă Galina, 

Istoria românilor. Epoca modernă. Clasa a XI-a. Ed.,,Știinţa”, Chișinău, 2002, 2006, 2007 și 2011. 
19

  Berciu-Drăghicescu A., Ofrim A., Istoria Universală. Epoca antică și medievală. Clasa a XI-a, 

Ed. Prut Internaţional, Chișinău, 2001; Norocica-Maria Cojescu, A. Mamina, C. Drachenberg. 

Istoria Universală Epoca modernă. Chișinău, 2006; A. Petrencu, I. Chiperi, Istoria Universală. 

Epoca contemporană. Chișinău, 2006; Scurtu I., Șișcanu I., Curculescu M., Dincă C., Soare A. 

C., Istoria Românilor. Epoca contemporană. Chișinău, 2006. 
20

  Negrei V., Negrei I., Hărţi de contur la Istorie. Epoca medievală, clasa a VI-a. Ch.: Civitas, 

2009, 2013; Negrei V., Negrei I. Hărţi de contur la Istorie. Clasa VII. Epoca modernă (sec. al 

XVIII-lea – mijlocul secolului al XIX-lea). Ch.: Civitas 2013; Negrei V., Negrei I., Hărţi de 

contur la Istoria Românilor și Istoria Universală, clasa a VIII-a, Epoca modernă (mijlocul sec. al 

XIX-lea–1918). Ch.: Civitas, 2013; Negrei V., Negrei I., Hărţi de contur la Istoria Românilor şi 

Universală, clasa a IX-a, Epoca contemporană. Ch.: Civitas, 2013. 

http://catalog.bnrm.md/opac/publisher/50554
http://www.history.asm.md/index.php/ro/publicatii/81-manuale-dictionare-lucrari-didactice/557-negrei-v-negrei-i-hri-de-contur-la-istorie-epoca-medieval-clasa-a-vi-a-ch-civitas-2013-24-p-isbn-978-9975-4443-7-8
http://www.history.asm.md/index.php/ro/publicatii/81-manuale-dictionare-lucrari-didactice/557-negrei-v-negrei-i-hri-de-contur-la-istorie-epoca-medieval-clasa-a-vi-a-ch-civitas-2013-24-p-isbn-978-9975-4443-7-8
http://www.history.asm.md/index.php/ro/publicatii/81-manuale-dictionare-lucrari-didactice/558-negrei-v-negrei-i-hri-de-contur-la-istorie-clasa-vii-epoca-modern-sec-al-xviiilea--mijlocul-secolului-al-xix-lea-ch-civitas-2013-24-p-isbn-978-9975-4499-8-5
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http://www.history.asm.md/index.php/ro/publicatii/81-manuale-dictionare-lucrari-didactice/559-negrei-v-negrei-i-hri-de-contur-la-istoria-romanilor-i-istoria-universal-clasa-a-viii-a-epoca-modern-mijlocul-sec-al-xix-lea-1918-ch-civitas-2013-24-p-isbn-978-9975-4499-3-9
http://www.history.asm.md/index.php/ro/publicatii/81-manuale-dictionare-lucrari-didactice/559-negrei-v-negrei-i-hri-de-contur-la-istoria-romanilor-i-istoria-universal-clasa-a-viii-a-epoca-modern-mijlocul-sec-al-xix-lea-1918-ch-civitas-2013-24-p-isbn-978-9975-4499-3-9
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http://www.history.asm.md/index.php/ro/publicatii/81-manuale-dictionare-lucrari-didactice/560-negrei-v-negrei-i-hri-de-contur-la-istoria-romanilor-i-universal-clasa-a-ix-a-epoca-contemporan-ch-civitas-2013-24-p-isbn-978-9975-4443-0-9
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Din 2000 şi până în prezent, Ion Negrei deţine funcţia de vicepreşedinte al 
Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova (AIRM). În această calitate, iar în 
anii 1990 şi în calitate de membru al comitetului de conducere al AIRM, 
împreună cu conducerea AIRM, a pledat consecvent pentru introducerea 
disciplinei „Istoria românilor” în învăţământul preuniversitar din Republica 
Moldova, implicându-se în mişcările de protest ale cadrelor didactice, studen-
ţilor, elevilor, atât în timpul guvernării agrariano-socialiste, cât şi în anii 
guvernării PCRM, care au încercat să substituie „Istoria românilor” cu un curs 
ideologizat şi falsificat de istorie, denumit impropriu fie „Istoria Moldovei”, fie 
istorie integrată. Mărturie în acest sens serveşte şi culegerea de documente şi 
materiale ale AIRM, alcătuită de Ion Negrei, în colaborare cu un alt coleg de 
breaslă, intitulată sugestiv, În apărarea istoriei şi demnităţii naţionale (2003). Odată 
cu introducerea, în perioada guvernării comuniste, în anii 2005–2006, a aşa-
zisului curs de istorie integrată, bazat pe moldovenismul antiromânesc, apoi cu 
excluderea istoriei din lista disciplinelor de examene de absolvire a gimnaziului 
şi din lista disciplinelor obligatorii la bacalaureat, cu scopul de a bloca recupe-
rarea memoriei istorice a tinerei generaţii, conducerea AIRM, inclusiv Ion 
Negrei, au dezavuat ingerinţa brutală a factorului politic în învăţământul istoric şi 
au cerut să se revină la predarea a două cursuri de istorie – „Istoria românilor” şi 
„Istoria universală” – şi la susţinerea obligatorie a examenului de bacalaureat la 
istorie. Ion Negrei a făcut parte din Comisia Ministerului Educaţiei, instituită la 
18 noiembrie 2011, pledând consecvent pentru predarea, în paralel, în 
învăţământul preuniversitar din Republica Moldova a două discipline istorice 
diferite. După îndelungi dezbateri, diriguitorii ministerului, cu sprijinul unor 
istorici oportunişti, au decis schimbarea paradigmei de instruire istorică, 
introducând începând cu luna martie 2012 cursul şcolar de istorie a românilor şi 
universală21. 

Distinsul profesor şi istoric Ion Negrei a participat la mai multe stagii, 
mese rotunde, conferinţe ştiinţifice, simpozioane naţionale şi internaţionale 
organizate la Chişinău, Cernăuţi, Bucureşti, Iaşi, Cluj, Bârlad, Alba Iulia,     
Constanţa, Botoşani etc.  

                                                 
21

  Ion Negrei – 60 de ani. În: Destin Românesc. Revistă de Istorie și Cultură, 2018, nr. 1-2 (103-

104), pp. 269-271. 
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Lansarea colecţiei „Ziarele româneşti despre Unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei”,  
coordonatori: prof. unv. dr. Marius Diaconescu şi conf. univ. dr. Andrei Florin Sora, 

Universitatea din Bucureşti, 28 iunie 2018. 

 
Presiunile politice făcute asupra societăţii de guvernarea comunistă l-au 

determinat să se implice în politică. Ca reprezentant al Partidului Liberal, care 
făcea parte din Alianţa pentru Integrare Europeană, în perioada 25 septembrie 
2009–11 ianuarie 2011, a deţinut funcţia de viceprim-ministru fără portofoliu, 
responsabil de probleme sociale. În această înaltă demnitate, Ion Negrei a con-
tribuit la rezolvarea unor probleme stringente din societatea moldovenească.  

Nu s-a aflat mult timp în politică, dar a reuşit să rămână un exemplu 
pentru mulţi dintre demnitarii noştri. Fiind un intelectual veritabil, a apărat 
întotdeauna valorile şi tradiţiile naţionale, demonstrând verticalitate chiar şi în 
situaţiile când era nevoit să meargă singur contra tuturor. Pentru el, demnitatea 
a însemnat de fiecare dată mai mult decât orice coaliţie de guvernare, din care i-
a fost dat să facă parte ca om politic.  

Din iunie 2011 revine la cercetarea ştiinţifică în cadrul Institutului de 
Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, subiectele lui de cercetare fiind 
istoria românilor, epoca modernă, concomitent fiind şi redactor la Revista de 
Istorie a Moldovei, publicaţie editată de Institutul de Istorie. Este membru al 
colegiului de redacţie al revistei de istorie şi cultură Destin Românesc (Chişinău), 
redactor şef-adjunct la Vatra Noastră Românească (Botoşani), redactor-şef al 
ediţiei periodice de istorie şi cultură Oameni, Locuri, Destine (Edineţ). Concomi-
tent, a redactat mai multe lucrări ştiinţifice. 

Domnul Ion Negrei este prezent la întâlniri cu elevii şi profesorii din 
Republica Moldova, subiecte de discuţie fiind rolul istoriei în societate, impor-
tanţa actului Unirii din 1918 pentru neamul românesc etc.  
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O activitate importantă Ion Negrei a desfăşurat-o în Anul Centenarului 
Unirii, participând cu comunicări, precum şi în calitate de organizator la o serie 
de manifestaţii ştiinţifice organizate în Republica Moldova şi România. Frecvent 
a fost prezent în emisiuni radio şi TV. 

Sub coordonarea dlui Ion Negrei a văzut lumina tiparului lucrarea Marea 
Unire a românilor de la 1918. Contribuţii bibliografice (Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova, Chişinău, 2018). Lucrarea cuprinde 626 de pagini şi a fost 
elaborată cu prilejul Centenarului Marii Uniri. Ediţia este îngrijită de Elena Pintilei, 
director general al BNRM, autor-alcătuitor Maria Sargun, redactor ştiinţific, 
studiu introductiv, imagini şi documente Ion Negrei, redactor bibliografic Valeria 
Matvei, consilier editorial, redactor Tatiana Bahmuteanu. Volumul publicat este 
singura lucrare de acest gen în întreg spaţiul românesc. Ea debutează cu un 
studiu, semnat de Ion Negrei referitor la felul în care Basarabia, ruptă din 
trupul Principatului Moldovei şi anexată la Imperiul Rus în 1812, după o stăpâ-
nire străină de mai bine de o sută de ani, beneficiind de conjunctura creată de 
căderea regimului autocrat şi de condiţiile democratice oferite de Revoluţia rusă 
din februarie 1917, prin organul său legislativ suprem – Sfatul Ţării – şi-a exer-
citat dreptul la libertate, votând Declaraţia de Unire a Republicii Democratice 
Moldoveneşti (Basarabia) cu România22. Bibliografia conţine 3 032 de descrieri 
bibliografice, integrate în următoarele compartimente: I. Contextul intern şi extern 
al reîntregirii naţionale româneşti; II. Unirea Basarabiei cu România (27 martie/9 
aprilie 1918); III. Unirea Bucovinei cu Regatul României (15/28 noiembrie 1918);   
IV: Unirea românilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş cu Regatul 
României (18 noiembrie/1 decembrie 1918); V. Recunoaşterea internaţională a 
actelor Unirii; VI. Făuritori ai unităţii naţionale româneşti; VII. Din iconografia 

Marii Uniri; VIII. Anexe documentare23. 
Lucrarea Marea Unire a românilor de la 1918. 

Contribuţii bibliografice este de un real folos pentru 
cercetătorii din domeniul istoriei: profesori, stu-
denţi, elevi, bibliotecari, precum şi pentru toţi cei 
care doresc să cunoască istoria Moldovei dintre 
Prut şi Nistru şi a neamului românesc, în ansamblu. 
Pentru contribuţia la elaborarea acestei lucrări, dlui 
Ion Negrei i s-a conferit Premiul Naţional GALEX 
(aprilie 2019), acordat de Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova şi de Liga Bibliotecarilor din 
Republica Moldova „Alexe Rău”. 

 

                                                 
22

  Marea Unire a românilor de la 1918. Contribuţii bibliografice (Biblioteca Naţională a Republicii 

Moldova), Chișinău, 2018, pp. 3-58. 
23

  Ibidem, 626 p. 
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Personal, am beneficiat de sprijinul şi îndrumările prof. Ion Negrei la 
elaborarea tezei de licenţă. A fost şi a rămas mereu binevoitor, deschis pentru 
colaborare, primind încurajări atât în anii de studenţie, cât şi în activitatea mea 
ştiinţifico-didactică ulterioară.  

Activităţile didactice, ştiinţifice şi manageriale ale dlui Ion Negrei au fost 
apreciate cu înalte distincţii academice şi de stat: Medalia „Nicolae Iorga” 
(Vălenii de Munte, 2012), Medalia „Nicolae Milescu Spătarul” (Academia de 
Ştiinţe a Moldovei, 2018), Diploma de gradul întâi a Guvernului Republicii 
Moldova (iunie 2015), Diploma de merit a Consiliului General al Federaţiei 
Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei (14 iunie 2018), Ordinul de Onoare (Preşedintele 
Republicii Moldova, 2010). Pentru contribuţia la dezvoltarea prosperă a comu-
nităţii Edineţ, i-a fost conferit titlul onorific de Cetăţean de onoare a mun. 
Edineţ (14 ianuarie 2019)24. 

Ion Negrei a fost şi va rămâne unul din profesorii cu pondere la Facultatea de 
Istorie şi Geografie a UPS „Ion Creangă” din Chişinău, fiind un foarte bun 
cercetător în domeniul istoriei, recunoscut pe plan naţional şi internaţional, redac-
tor renumit, autor de monografii, sute de articole şi studii, manuale şcolare etc.  

 

    
 

    
                                                 
24

  Arhiva familiei Negrei Ion. 
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ediţiei de Ion Constantin, Ion Negrei şi Gheorghe Negru. Chişinău: Ştiinţa, 
2019, 436 p. 

17.  Basarabia. Mărturii documentare (1812–2012). Selecţie de documente şi studii. 
Galaţi, 2012, 160 p. Coautor Ion Şişcanu. 

18.  Pe urmele eroilor. Cimitire militare şi monumente din Basarabia, Editura 
Armonii culturale, Adjud, 2015, 504 p. Coautor Vasile Buruiană.  

19.  Edineţul de odinioară. O istorie în imagini a localităţii. Chişinău, 2015, 192 p. 
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25.  Afirmarea Societăţii Culturale Moldoveneşti: serbarea naţională de la 
Chişinău din 3 decembrie 1906. În: Revista de Istorie a Moldovei, nr. 2, 2015, 
pp. 76-84. 



272 
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2014, pp. 9-14.  
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LARISA NOROC: ISTORIC, PEDAGOG ŞI MANAGER DE VOCAŢIE 
 

 
Valentina URSU, 

Lidia PRISAC, 
Ion Valer XENOFONTOV 

 
 

ABSTRACT 
The professional path of the PhD and conf. professor Larisa Noroc denotes a 

fundamental pedagogical, scientific, administrative training, and not least, that of 
empathy and native intelligence. Starting with 1998 and until now, Larisa Noroc 
is employed at UPS "Ion Creangă" in Chisinau, as a lecturer, university lecturer, 
senior lecturer, head of the department. Throughout the activity she has shown 
perseverance and tenacity in the elaboration of analytical programs, lectures, 
practical tasks for seminars and for individual work, bachelor's and master's 
theses. She is the author of several scientific and didactic works. She is a cultured, 
competent, responsible, communicative, kind, thoughtful person. 

Keywords: teacher, researcher, manager, competence, kindness. 

 
Formarea profesională 

Conferenţiarul universitar Larisa Noroc (Bulgaru), istoric, pedagog şi 
manager, s-a născut la 14 august 1971 în satul Ghidighici, sectorul Buiucani, 
Chişinău, într-o familie de muncitori: tata – Dumitru (1937–2017) şi mama – 
Nadejda. În anii 1978–1986 absolvă şcoala medie din satul natal. Între 1986 şi 
1990 a studiat la Şcoala pedagogică orăşenească „Alexei Mateevici” (în prezent, 
Colegiul pedagogic „Alexei Mateevici” din Chişinău).  

La Şcoală pedagogică Larisa Noroc a acumulat experienţe deosebite în a 
munci cu perseverenţă şi a transmite cunoştinţe. Aşa cum afirmă chiar dânsa, 
Şcoală pedagogică a ajutat-o să conştientizeze că pedagogul trebuie să fie foarte 
responsabil în profesia sa, indiferent de vârsta elevilor cu care lucrează, să 
gândească şi să planifice bine orele pe care le ţine. Nu doar să înveţe temele 
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predate, dar şi să trazească interes, să motiveze şi să educe. Mai mult, o lecţie 
trebuie să fie argumentată ştiinţific, însoţită cu materiale didactice şi 
condimentată cu varii jocuri educative. Cu cât pregătirea faţă de activităţile 
didactice este mai serioasă, cu atât prezentarea conţinuturilor este mai degajată.  

Dacă majoritatea colegilor şi-au continuat studiile în domeniul învăţă-
mântului primar, Larisa Noroc dorea ceva nou. Era sfârşitul anilor 1980, 
perioadă care a coincis cu procesul renaşterii naţionale, când se activaseră mai 
multe mişcări ce militau pentru introducerea grafiei latine şi a limbii române în 
sistemul de învăţământ. Profesorii de limbă română din colegiu, şi nu numai, îşi 
motivau discipolii să participe la acţiunile care s-au declanşat. Prin urmare, 
protagonista articolului a decis să continue studiile la Facultatea de Istorie şi 
Etnopedagogie, specialitatea Istorie şi Etnografie a UPS „Ion Creangă”.  

Pe valul mişcării de eliberare naţională, disciplina Istoria era una dintre 
cele mai solicitate specialităţi. „Eram nouă candidaţi pentru un loc la facultate. 
Profesia de istoric, pe atunci, era una în vogă. Eu am avut o profesoară de 
istorie care-i spunea mamei mele: Larisa trebuie să studieze istoria, pentru că cei 
care o absolvă pot avea funcţii de răspundere, cum ar fi directorii de şcoală… Adică 
puteai ocupa anumite funcţii administrative…”1.  

Facultatea de Istorie pentru Larisa Noroc a fost o provocare, devenind noua 
ei vocaţie profesională: „Îmi era interesantă istoria, mai ales cea a românilor, pentru 
că noi învăţasem o altă istorie, politizată şi ideologizată” 2. Unchiul după mamă al 
Larisei Noroc, Ivan Kupcinski, pictor de profesie, care locuia la Kiev, venea deseori 
în vizită şi îi aducea mai multe publicaţii (Ogonek) ce reflectau pe nou regimul 
politic din URSS, cultul personalităţii, represiunile din perioada sovietică. Mai 
mult, la Chişinău se edita revista Patrimoniu, în care se publicau multe lucruri 
interesante referitoare la istoria poporului român. 

Teza de licenţă, ce reflectă aspecte ale istoriei culturii, a fost elaborată de 
Larisa Noroc sub îndrumarea conferenţiarului universitar Valeria Cozma, cea 
care a apreciat munca discipolei, dar şi spiritul critic în abordarea materialului 
ştiinţific: „Profesorii de istorie îi stimează mult pe cei care se documentează în 
arhive şi îşi argumentează ideile expuse”. Larisa Noroc lucrase mult în Arhiva 
Naţională a Republicii Moldova, în Secţia de cărţi rare a Bibliotecii Naţionale a 
Moldovei. Teza nu a fost copertată simplu, ci s-a apelat la ajutorul pictorului, 
designerului şi actorului Anatol Durbală: „L-am rugat să-mi facă foaia de titlu, 
ca să fie mai captivantă. Atunci el a întocmit-o artistic, parcă din nişte ziare 
învechite. A ieşit o copertă de teză de licenţă originală. Doamna Cozma a 
remarcat aspectul grafic al lucrării, dar şi al conţinutului, concluziile pe care le 
făcusem erau foarte critice…”3.  

                                                 
1
  Interviu realizat de Lidia Prisac cu Larisa Noroc pe 30 octombrie 2019. 

2
  Ibidem. 

3
  Ibidem. 
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În baza hotărârii Comisiei pentru examenul de diplomă din 5 iunie 1995, 
Larisa Noroc absolvă cu succes (cu o medie de 9,3) Facultatea de Istorie şi 
Etnopedagogie, fiind calificată drept „Profesor de istorie şi etnografie. Metodist 
în domeniul educaţiei tradiţionale”. 

Devine doctorandă la specialitatea Istoria Românilor la UPS „Ion Creangă”. 
Itinerarul spre cercetare a fost unul dificil, însă Larisa Noroc conştientiza că 
efortul depus pentru a ajunge la performanţe trebuie să fie mai mare, pentru ca 
rezultatele să fie pe măsură: „Am elaborat teza de doctorat sub conducerea 
doamnei Valeria Cozma, i-am spus distinsei mele profesoare că vreau să continui 
şi să extind tema tezei de licenţă. Prin urmare, tema de cercetare a devenit 
„Renaşterea culturii Basarabiei în contextul României întregite (1918–1940)”4.  

De fapt, de cercetarea acestei teme a dorit să se ocupe în tinereţe Valeria 
Cozma, dar i s-a interzis. De reflectarea unor aspecte ale temei culturii Basarabiei 
din perioada interbelică s-a preocupat S. Brîseakin în lucrarea Kulitura Besarabii, 
1918–1940, dar a avut o abordare tendenţioasă, ideologică.  

V. Cozma şi-a convins încă din studenţie discipola că un cercetător 
ştiinţific al unui popor care s-a aflat sub dominaţie străină are obligaţia morală 
de a studia problemele ce ţin de istoria neamului. „Pe parcursul cercetării am 
rămas surprinsă de faptul cât de mult s-a investit în domeniul culturii în 
perioada interbelică de către guvernarea românească şi de rezultatele obţinute. 
Elaborarea tezei a durat cca 10 ani. În primii ani nu am înregistrat mari 
rezultate, fiindcă aveam nevoie să mă documentez la arhivele din România, 
ceea ce însemna să efectuez stagii peste hotarele republicii şi nu prea aveam 
posibilităţi”5. 

La 5 mai 2006, în cadrul Consiliului Ştiinţific Specializat, Larisa Noroc a 
susţinut teza de doctor în istorie, specialitatea 07.00.02 – Istoria Românilor (pe 
perioade). Referenţi ştiinţifici ai tezei au fost m. cor. Andrei Eşanu (Institutul de 
Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei) şi dr., conf. univ. Gheorghe Paladi 
(Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova)6. La 28 
septembrie 2006, în urma susţinerii tezei de doctor în Consiliul Ştiinţific 
Specializat DH 30.07.00.02-02 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova 
(preşedinte: dr. hab., prof. univ. Ion Eremia), Larisei Noroc i s-a conferit gradul 
ştiinţific de doctor în istorie cu toate drepturile, privilegiile şi responsabilităţile 
aferente.  

                                                 
4
  Ibidem. 

5
  Ibidem. 

6
  Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă”. Dosar Larisa Noroc. 
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L. Noroc şi V. Ursu cu conducătorii ştiinţifici ai tezelor de doctor –  
Valeria Cozma şi Valeriu Cozma. Chişinău, aprilie 2008. Foto din arhiva personală. 

 
Pe parcursul activităţii pedagogice a beneficiat de mai multe mobilităţi 

academice de formare profesională continuă. În perioada martie–aprilie 2002 a 
realizat un stagiu de specializare la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 
România. În 2004 a participat la cursurile de perfecţionare pedagogică oferite de 
Centrul Educaţional „Pro Didactica”. În 2015 a frecventat trainingul pentru for-
marea continuă a competenţelor profesionale ale cadrelor didactice universitare 
Elaborarea curriculei universitare la UPS „Ion Creangă” (formator conf. univ. dr. 
Tatiana Cartaleanu)7. A participat la Atelierul de instruire cu genericul Promovarea 
patrimoniului cultural, susţinerea cercetării/creativităţii, sprijinirea comunităţilor locale. 
Oportunităţi, soluţii şi provocări pentru Republica Moldova, organizat la 3–5 aprilie 
2019 de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.  

În octombrie 2018 au urmat seminarele de formare a formatorilor în cadrul 
Centrului de Instruire în Domeniul Electoral, din cadrul CEC. Aceasta i-a oferit 
posibilitatea de a participa la realizarea trainingurilor în domeniul electoral în 
perioada alegerilor parlamentare şi celor locale din 2019. 

                                                 
7
  Arhiva curentă a Catedrei de istorie și știinţe sociale, UPS „Ion Creangă”. 
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L. Noroc în cadrul ediţiei II a Open Talks, organizat de Centrul de instruire continuă în 
domeniul electoral şi Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova.  

Chişinău, 22 noiembrie 2019. Foto din arhiva personală a L. Noroc. 

 
Parcursul profesional al dr., conf. univ. Larisa Noroc denotă pregătire funda-

mentală pedagogică, ştiinţifică, administrativă, şi, nu în ultimul rând, cea de 
empatie şi inteligenţă nativă. 

 
Activitatea didactică 

Începând cu anul 1998 şi până în prezent, Larisa Noroc este angajată la 
UPS „Ion Creangă” din Chişinău, în calitate de lector (25 august 1998), lector 
universitar (6 martie 2000), lector superior universitar (27 ianuarie 2005) la Catedra 
de ştiinţe social-economice. „La Catedră mă cunoştea doar domnul Marchitan, care 
ne-a predat disciplina Ştiinţe politice. Este interesant că am fost angajată pentru 
predarea acestui curs. În rest, nu mă cunoşteau alţi profesori, dar m-am înţeles 
bine cu colectivul, fiindcă am urmat câteva reguli: să fii politicos cu oamenii, să-i 
respecţi pe acei care s-au remarcat prin activitate profesională şi să fii perseve-
rentă în domeniul în care activezi”8.  

Primele lecţii au fost efectuate cu studenţii de la Secţia cu frecvenţă redusă 
şi unii din aceştia erau mult mai în vârstă decât lectorul lor, Larisa Noroc. Cu 
toate că erau prezente emoţiile, pregătirea inerentă pentru fiecare lecţie a ajutat-
o să-şi depăşească stările de disconfort.  

În baza Hotărârii Comisiei de Atestare a Consiliului Naţional pentru 
Acreditare şi Atestare nr. AT-4/5 din 3 iunie 2010 şi recomandărilor Senatului 

                                                 
8
  Interviu realizat de Lidia Prisac cu Larisa Noroc pe 30 octombrie 2019. 
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USP „Ion Creangă” din 30 martie 2010, la 3 iulie 2010 Consiliul Naţional pentru 
Acreditare şi Atestare i-a conferit Larisei Noroc titlul ştiinţifico-didactic de 
conferenţiar universitar în domeniul Istoria Românilor.  

Pe tot parcursul activităţii a manifestat perseverenţă şi tenacitate în elabo-
rarea programelor analitice, a prelegerilor, a sarcinilor practice pentru seminare 
şi pentru lucrul individual la Politologie şi Doctrine politice europene, din anul 
2019 – Cultură politică şi mass-medie. În colaborare cu dr. Bogdan Ţîrdea a 
elaborat şi a publicat cursul de prelegeri Politologie.  

Din anul 2012 este formator în cadrul Facul-
tăţii de Formare Continuă a cadrelor didactice şi a 
celor cu funcţii de conducere în programele de 
recalificare şi stagiile de formare profesională 
continuă la specialitatea Educaţie civică/Educaţie 
pentru societate, prezentând cursurile Statul şi 
societatea civică, Regimuri şi doctrine politice, Puterea 
politică, mass-media şi tehnici de influenţă. 

A elaborat cursul Instituţii europene şi interna-
ţionale de promovarea a patrimoniului cultural, pe care 
îl prezintă cu succes masteranzilor din programul 
Patrimoniu istoric şi turism cultural de la Facultatea 
de Filologie şi Istorie. 

În anul 2015 a fost aleasă prin concurs în 
funcţia de şefă a Catedrei de ştiinţe filosofice şi 

economice. Din anul 2018, dr., conf. univ. Larisa 
Noroc este şefa Catedrei de istorie şi ştiinţe sociale 
(în prezent Catedra de istorie şi geografie). În 
această calitate este organizatoarea mai multor 
manifesrări didactice şi ştiinţifice. A fost iniţia-
toarea organizării Simpozionului naţional cu 
participare internaţională Centenarul Unirii: 
Educaţia în spritul valorilor naţionale din persepctiva 
dialogului pedagogic, ce s-a desfăşurat la 28-30 
noiembrie 2018. Comunicările participanţilor la 
Simpozion au fost înserate în culegerea tematică, la 
care dna L. Noroc este coordonator, alături de         
V. Ursu, Al. Raeţchi şi A. Iaşcov. 

 
 

Cercetarea ştiinţifică şi ştiinţifico-editorială 
Cercetările ştiinţifice ale dr. Larisa Noroc ţin de subiecte referitoare la istoria 

şi cultura românească din sec. XX şi la ştiinţele politice. O atenţie deosebită a fost 

http://www.upsc.md/new/?page_id=667
http://www.upsc.md/new/?page_id=667
http://www.upsc.md/new/?page_id=667
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acordată culturii Basarabiei în cadrul României. Drept urmare au fost publicate mai 
multe articole şi studii la subiect, iar diseminarea rezultatelor ştiinţifice a fost 
realizată la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. A văzut lumina 
tiparului şi monografia în baza tezei ce a fost publicată în două ediţii9.  

S-a pornit de la premisa că problema cercetată 
nu şi-a găsit încă reflectarea într-un studiu ştiinţific 
aparte, lucrarea având drept scop să completeze 
această lacună. Abordarea stării culturii în Basarabia 
în cadrul României într-o perioadă atât de dificilă 
denotă maturitatea autoarei ca cercetător. Exami-
narea acestei probleme implică şi mari dificultăţi. 
Autoarea a conştientizat riscurile inevitabile ale abor-
dări culturii şi a propus un studiu profund, amplu, 
argumentat ştiinţific. Monografia a fost executată în 
baza unui studiu solid al literaturii ştiinţifice, infor-
maţiilor statistice şi publicaţiilor periodice. Impresio-
nează volumul imens al materialelor de arhivă stu-
diate şi analizate critic. Este remarcabil şi demn de 

subliniat modul în care se tratează aspectele principale ale problemei, propu-
nându-se modalităţi noi de interpretare. Este de notat aspectul calitativ al 
materialului. Apreciem utilizarea unui vocabular bogat, fapt ce dovedeşte o bună 
pregătire de specialitate. Rod al unei munci asidue de adunare, sistematizare şi 
interpretare a materialului, monografia este o contribuţie originală în literatura de 
specialitate. 

O preocupare ştiinţifică a cercetătoarei Larisa Noroc este analiza lucrărilor 
ştiinţifice, ea pregătind în acest sens mai multe materiale referitoare la apariţiile 
editoriale10. A prezentat comunicări la mai multe conferinţe naţionale şi 
internaţionale dedicate diverselor aspecte ale culturii din Basarabia. 

                                                 
9
  Larisa Noroc. Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918–1940). Monografie. Ediţia a II-a, 

Chişinău, 2011. 
10

  Larisa Noroc, Igor Sofronescu. Activităţi editoriale [Recenzie la lucrarea lui Ion Xenofontov. 

Războiul din Afghanistan (1979–1989). În memoria participanţilor din Republica Moldova: 

realitate istorică şi imaginar social. Iaşi: Editura Lumen, 2010. În: Revista Militară. Studii de 

securitate și apărare, nr. 2 (4), 2010, pp. 76-80. Larisa Noroc.  Activităţi editoriale [Recenzie la 

lucrarea Lilianei Condraticova  Arta bijuteriilor din Moldova. Iaşi: Editura Lumen, 2010, 286 p. 

În: Tyragetia, 2010, vol. IV, nr. 1, pp. 304-306.  
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L. Noroc în şedinţa plenară a Conferinţei ştiinţifice Noi tendinţe în protecţia şi promovarea  
patrimoniului cultural naţional şi european, 27-28 septembrie 2013, Chişinău.  

Foto din arhiva facultăţii. 

 
Din anul 2008 şi până în 2015 a fost titular la Institutul de Studii Enciclo-

pedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (în prezent Biblioteca Ştiinţifică 
(Institut) „Andrei Lupan”, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării), ulterior 
activând prin cumul, până în anul 2019, în funcţia de cercetător ştiinţific coor-
donator în cadrul Centrului de Cercetări Enciclopedice, Sectorul de cercetări 
enciclopedice universale, Secţiei cercetări enciclopedice, Secţiei de istorie a ştiinţei 
şi scientologie.  

Potrivit Fişei pentru postul de cercetător ştiinţific coordonator al Sectorului 
de cercetări enciclopedice universale, Larisa Noroc a participat la elaborarea şi 
verificarea Registrului de termeni tematici, a participat la elaborarea Registrului de 
termeni cu tematică universală, precum şi la elaborarea compartimentelor ce ţin de 
profilul redacţiei ştiinţifice. A vizat materialele recepţionate de la autori, a 
participat la redactarea ştiinţifică a articolelor enciclopedice; a verificat corecti-
tudinea materialului prezentat spre editare, a participat la îndeplinirea planurilor 
editoriale, a planurilor de activitate a Sectorului, documentelor ce vizează 
perspectivele de activitate ale Institutului11.  

În cadrul instituţiei a participat la realizarea proiectului: „Enciclopedia 
Moldovei” în 10 volume (2009–2010) şi „Enciclopedia Moldovei” (2011–2014), 
„Cercetări enciclopedice în contextul edificării societăţii bazate pe cunoaştere” 
(2015–2019) în calitate de executor, unde a fost responsabilă de tematica 
ştiinţifică la compartimentul „Istorie şi cultură”. Este autor şi coautor a lucrării 

                                                 
11

  Arhiva curentă a Bibliotecii Știinţifice (Institut) „Andrei Lupan”, Ministerul Educaţiei, Culturii și 

Cercetării. Dosarul personal al Larisei Noroc. 
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„Recomandări metodice pentru autorii şi redactorii „Enciclopediei Moldovei”12, a 
88 de articole enciclopedice pentru volumul „Enciclopedia Moldovei”13 etc. Unele 
lucrări, la care a participat prin activitate editorială sau de autor, au fost distinse cu 
diferite premii. De exemplu, lucrările „Republica Moldova. Ediţie enciclopedică”14 
şi „Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova: studii enciclopedice”15 au fost 
apreciate în Cadrul Salonului Internaţional de Carte cu Marele Premiu „Coresi”. 

În ultimii ani, dimensiunile ştiinţifice abordate de Larisa Noroc se diversifică: 
preocupările culturale ale membrilor Sfatului Ţării; personalităţi din sudul 
Basarabiei16; politica şi soarta umană în sistemul sovietic; anul 1949; procese de 
integrare a Basarabiei în cadrul României Mari etc. Studiile semnate de dr. Larisa 
Noroc au fost recent publicate în culegeri internaţionale editate la Izmail şi Iaşi.17 

 

      
 

                                                 
12

  Didina Ţăruș, Ion Xenofontov, Asea Timuș, Vlad Mischevca, Oleg Bujor, Alexandru Roșca, 

Larisa Noroc, Recomandări metodice pentru autorii și redactorii „Enciclopediei Moldovei”. 

Chișinău: „Enciclopedia Moldovei”, 2009, 240 p. 
13

  Enciclopedia Moldovei. [Vol.] 1: A – Basarabia. Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică Centrală         

„A. Lupan” (Institut), 2017, 792 p. 
14

  Republica Moldova. Ediţie enciclopedică. Ed. a 2-a. Chișinău: Institutul de Studii Enciclopedice 

(Tipogr. „Bons Offices” SRL), 2011, 800 p. 
15

  Larisa Noroc, Oxana Nistor, Mănăstirea Stoianovca. În: Mănăstiri şi schituri din Republica 

Moldova: studii enciclopedice /Resp. de ediţie: Mihai Adauge, Ion Xenofontov. Chişinău, Institutul 

de Studii Enciclopedice, 2013, p. 744; Larisa Noroc, Oxana Nistor, Mănăstirea Ulmu, În: Mănăstiri 

şi schituri din Republica Moldova: studii enciclopedice /Resp. de ediţie: Mihai Adauge, Ion 

Xenofontov. Chişinău, Institutul de Studii Enciclopedice, 2013, p. 748-749. 
16

  They change the history: 125 natives of the Southen Bessarabia. Вони змiнили iсторiю: 125 вiхiдцiв 

iз Пiвденноï Бессарабïi. Енциклопедичний словник. Iзмаïл–Кишинеу, 2019. 
17

  Panorama comunismului în Moldova Sovietică. Context, surse, interpretări (coord. L. Corobca). Iași: 

Polirom, 2019; Вони змінили історію (125 вихідців із Південної Бессарабії) / They changed the his-

tory (125 natives of the Southern Bessarabia). Encyclopedic Dictionary. Енциклопедичний словник. 

Отв. ред. Л. Цыганенко, С. Мустяцэ. Ізмаїл – Кишинеу / Izmail – Chișinău, 2019. 
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Din anul 2012 este abilitată cu dreptul de conducere a tezelor de doctor la 
profilul Istoria românilor. Este membră a Şcolii Doctorale Istorie. Patrimoniu 
cultural. Modernitate de la UPS „Ion Creangă” din Chişinău. 

 
Alte activităţi conexe 

Alături de activitatea ştiinţifico-didactică şi editorială, Larisa Noroc este 
implicată activ şi în alte acţiuni comune. Având în vederea probitatea 
profesională, Larisa Noroc a fost cooptată în calitate de referent la lucrări 
ştiinţifice18. A participat la lansări publice ale lucrărilor ştiinţifice. 

 

 
 

Larisa Noroc la lansarea publică a monografiei Anul 1918 în emisiunile Europei Libere,  
semnată de dr. S. Musteaţă și El. Varta. Biblioteca municipală B.P. Hasdeu, Chişinău, 10 

decembrie 2018. 
 

Are vizibilitate în mass-media din Republica Moldova. De exemplu, în 
anul 2009 a participat la o emisiune a postului Radio-Moldova, unde a abordat 
subiectul căminelor culturale din Basarabia interbelică, iar peste un an la 
radioul Europa Liberă a vorbit despre principiile democraţiei.  

În anii 2014–2016 Larisa Noroc a activat în calitate de expert în Consiliul 
Consultativ de Expertiză al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Drept urmare, a 
evaluat proiecte de cercetare ştiinţifică din domeniul ştiinţelor socioumane. 

 

                                                 
18

  Mihai Adauge, Alexandru Furtună, De la Ion Druţă la marii dregători ai Ţării Moldovei /Recezenţi: 

Ion Xenofontov, Larisa Noroc, Chișinău, Institutul de Studii Enciclopedice 2014, 104 p.; Alexandru 

Furtună, Istoricul, genealogistul și etnograful. Studii. Bibliografie /Recezenţi: Ion Xenofontov, Larisa 

Noroc, Chișinău, Biblioteca Știinţifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut), 2016, 112 p. 
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L. Noroc la Sărbătoarea primul sunet la gimnaziul din s. Ghidighici, mun. Chişinău,  
1 septembrie 2018. Foto din arhiva dnei L. Noroc. 

 
Participă activ în viaţa publică a comunităţii natale.  
Din anul 2015 este consilier local în localitatea de baştină. În acest rol s-a 

afirmat ca o personalitate cu poziţii civice, cu propuneri şi decizii favorabile 
dezvoltării comunităţii19. 

 
Profil de personalitate 

Calităţile profesionale şi umane ale Larisei Noroc sunt apreciate de colegii 
de breaslă, discipoli. O sumară trecere în revistă a unor consideraţii scoate în 
evidenţă prestigiul social de care se bucură Larisa Noroc: „Doamna Larisa 
Noroc are o experienţă bogată, posedă cunoştinţe profunde, are multe 
publicaţii, printre care şi două monografii” (prof. univ., dr. hab. S. Roşca)20;      
„O cunosc pe doamna Noroc drept o persoană bine pregătită. Am asistat de mai 
multe ori la lecţiile prezentate de ea, care au fost la nivelul cerinţelor şcolii 
superioare. Are multe publicaţii. Este o persoană echilibrată” (conf. univ., dr.         
S. Balan)21; „Colaborăm cu doamna Larisa Noroc din anul 1998. Împreună am 
pregătit şi am publicat multe articole, un curs de lecţii la disciplina Politologie, care 

                                                 
19

  Vezi Adresarea nr. 01-7/63 a Consiliul Sătesc Ghidighici. În: http://www.ghidighici.md/images/ 

dispozitii-primar/Adresdare_Consiliu_Primar.pdf 
20

  Extras din procesul-verbal nr. 9 al ședinţei Catedrei de știinţe filosofice și economice din 12 mai 

2014. În: Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă”. Dosar Larisa Noroc. 
21

  Ibidem. 

http://www.ghidighici.md/images/
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este pus la îndemâna studenţilor. Doamna Larisa Noroc este o persoană comu-
nicativă, deţine aşa calităţi ca modestia şi omenia” (conf. univ., dr. B. Ţîrdea)22; 
„Doamna Noroc are experienţă bogată de muncă, posedă cunoştinţe profunde, are 
un număr impunător de publicaţii. Este o persoană cultă, competentă, 
responsabilă, comunicativă, amabilă, chibzuită.” (conf. univ., dr. E. Buzinschi)23. 

 
Consideraţii finale 

Profesor de vocaţie, Larisa Noroc şi-a creat un modus vivendi din activitatea 
profesională. Consideră că fiecare om poate să lase o amprentă asupra celorlalţi. 
Unii oameni sunt mesageri ai anumitor parcursuri. De aceea nu e întâmplător 
faptul că o întâlnire cu un om aflat la senectute şi cu o mare înţelepciune a vieţii 
i-a direcţionat şi conturat itinerarul: „Odată o bătrânică m-a întrebat ce profesie 
doresc să-mi aleg? I-am răspuns: profesoară. La care ea a afirmat: Să fii profesoară 
este foarte important şi foarte responsabil, pentru voi şi Dumnezeu deschide uşile şi vă 
dă o misiune! Atât de tare m-au impresionat aceste cuvinte, încât eu le-am luat ca 
pe un crez al vieţii, de parcă aş avea o misiune în viaţă, trebuind să educ, să 
instruiesc şi să produc rezultate. Mă gândeam, atunci când voi deveni 
profesoară, toţi elevii mei vor învăţa doar pe note de „9” şi „10”. Evident, în 
timp, înţelegi că nu toţi copii sunt la fel. Misiunea mea este să fac tot posibilul ca 
ei să înţeleagă că trebuie să depună eforturi pentru a deveni oameni… Iar Istoria 
m-a învăţat să văd lucrurile critic, să gândesc!”24.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22

  Extras din procesul-verbal nr. 5 al ședinţei Catedrei de știinţe filosofice și economice din 16 

decembrie 2015. În: Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă”, Dosar Larisa Noroc. 
23

  Ibidem. 
24

  Interviu realizat de Lidia Prisac cu Larisa Noroc pe 30 octombrie 2019. 
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LUDMILA PAPUC – UN DESTIN ÎMPLINIT 
 

 
Valentina ENACHI 

 
 

ABSTRACT  
The path of life and vocational training followed by Ludmila Papuc crosses 

two eras with opposite ideas. One of Soviet totalitarianism and the other of 
transitional capitalism in the Republic of Moldova. It is not easy to make progress 
in such social-historical conditions, especially if you were educated in a value 
system, but you live in another axiological universe. But Mrs. Papuc, through all 
the learning activities in different contexts carried out throughout her life and 
through self-training, managed to develop competences from a multiple 
perspective: personal, civic, social and to impose a model of Bessarabian woman of 
European type with a fulfilled destiny, who went through the laborious process of 
building a democratic and free personality in the university field 

Keywords: model of Bessarabian woman of European type, democratic 
and free personality. 

 
Drumul vieţii şi al formării profesionale urmat de Ludmila Papuc străbate 

două epoci cu idei opuse. Una a totalitarismului sovietic şi alta a capitalismului 
de tranziţie din Republica Moldova. Nu e uşor să realizezi progrese în astfel de 
condiţii social-istorice, mai ales, dacă ai fost educat într-un sistem de valori, dar 
trăieşti într-un alt univers axiologic. Dar L. Papuc prin totalitatea activităţilor de 
învăţare în diverse contexte realizate pe parcursul vieţii şi prin autoformare a 
reuşit să dezvolte competenţe dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, 
socială şi să impună un model de femeie basarabeană de tip european cu un 
destin împlinit, care a parcurs anevoiosul proces de edificare a unei 
personalităţi democratice şi libere în câmpul universitar.    

Fiică de oameni gospodari, trecuţi prin regim politic autoritar, s-a născut 
în anul 1953 în satul Magalovo, regiunea Kurgan, Rusia. Se întoarce cu părinţii 
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acasă şi absolveşte şcoala medie din satul Balatina, raionul Glodeni, apoi în 
1968–1972 îşi continuă studiile la Şcoala pedagogică din Lipcani. A început să 
lucreze de timpuriu, în 1972 fiind angajată educator la grupa prelungită a clasei 
a II-a în şcoala din sat, la care a învăţat şi aici îşi descoperă vocaţia de pedagog. 
În anii 1973-1978 urmează Facultatea de Istorie şi Pedagogie a UPS „Ion 
Creangă” din Chişinău, unde de la bun început se afirmă ca un lider autentic al 
studenţilor.  

 

 
 

L. Papuc alături de colegii de facultate şi conducătorul de grupă 
prof. univ. N. Tudoreanu. Foto din arhiva dlui O. Leviţki. 

 
Activitatea pedagogică a doamnei Ludmila Papuc continuă prin angajarea 

în anul 1978 în funcţia didactică de lector la Catedra de pedagogie a Institutului 
Pedagogic de Stat „Ion Creangă”.  

 

 
 

Tânără profesoară. Chişinău, 1978. Foto din arhiva Universităţii. 
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Debutul carierei didactice universitare are loc la Facultatea de Istorie şi 
Pedagogie prin unitatea de curs Istoria pedagogiei, despre care foştii studenţi, 
deja profesori consacraţi, scriau în 1998 în ziarul Făclia: „…tânără şi elegantă, 
inteligentă şi gingaşă, în anii studenţiei ne fascina printr-o superioritate 
nearogantă şi originalitatea de a aborda istoria educaţiei. Veneam la prelegerile 
Domniei sale pentru a savura puritatea morală a unei profesoare transferată 
parcă din altă dimensiune existenţială, ne purta printr-o lume armonioasă, 
insistând asupra ideii de sorginte socratică vizând afirmarea încrederii în cel ce 
învăţă”1. 

În perioada 1985–1988 îşi face studiile la aspirantură, apoi în 1988 revine la 
Catedra de pedagogie a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” în funcţia 
didactică de lector superior şi rămâne până în prezent fidelă acestei instituţii.  

În 1988 îşi ia doctoratul în istorie la Academia de Ştiinţe a RSSM. Teza de 
doctor a vizat problematica dezvoltării învăţământului naţional, fiind coordo-
nată de academicianul Vladimir Ţaranov.  

Urmează stagii de formare profesională continuă la Academia de Ştiinţe 
Pedagogice din Moscova şi la catedre universitare de profil din alte oraşe ale 
URSS.  

Schimbările sociale au găsit-o pe Ludmila Papuc la universitate, la Catedra 
de pedagogie generală cu activitatea didactică la Facultatea de Istorie şi 
Etnopedagogie. Perioada complicată de tranziţie, în care a intrat Republica 
Moldova după 1991, a pus la grele încercări şi învăţământul superior. Reforma 
s-a declanşat cu provocări puternice dinspre social şi etnocultural. Nevoia de a-
şi defini dimensiunile etnoculturale au necesitat conturarea unor strategii 
educaţionale în învăţământul superior. 

În 1995 în urma concursului, L. Papuc este aleasă la postul de şef al 
Catedrei de pedagogie generală, la care şi-a început cariera universitară şi, cu 
anumite întreruperi, este realeasă ulterior încă pentru două termene, fiind 
manager al acestei catedre până în anul 2011. În 1996 i s-a conferit titlul de 
conferenţiar universitar la Catedra de pedagogie generală, pe care a reconfirmat-
o la fiecare cinci ani de activitate didactico-ştiinţifică. Nu este uşor să obţii 
susţinerea colegilor de catedră şi a Senatului universitar într-o comunitate 
ştiinţifico-didactică eterogenă, dar şi într-un segment de timp în care au început 
transformări ale sistemului de învăţământ naţional în baza principiilor Proce-
sului Bologna, care au avut o reinterpretare pronunţată de către actorii din ţară.  

Şefa de catedră a ştiut să împace toată lumea în condiţiile declanşării 
discuţiilor aprinse privind viziuni diferite asupra conceperii reformelor, să 
concentreze în jurul său oameni de calitate în pofida salariilor precare, să creeze la 
catedră o comunitate cu tradiţie şi identitate şi s-o mobilizeze la reformarea 

                                                 
1
  Făclia, 1998, 28 noiembrie.  
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învăţământului superior pedagogic. A promovat valori morale, s-a focalizat pe 
rezultate, a înţeles şi a gestionat situaţiile sensibile şi complexe marcate de 
interacţiunea diferitor interese, a avut abilitatea de a asculta şi de a optimiza 
procesul educaţional. Datorită rezultatelor obţinute pe dimensiunea didactică şi 
ştiinţifică, promovării reformelor democratice în învăţământul pedagogic, Catedra 
de pedagogie generală, mai târziu, cu denumirea de ştiinţe ale educaţiei, a fost 
considerată drept una dintre cele mai performante din cadrul universităţii.  

Un factor de dezvoltare profesională ce constituie componenta esenţială a 
activităţii didactice universitare este cercetarea ştiinţifică. Preocupările ştiinţifice ale 
L. Papuc au vizat problematica curriculumului pedagogic universitar. Graţie 
colaborării Catedrei de pedagogie generală şi Catedrei de psihologie a UPSC, 
creării unei echipe eficiente de cercetare (Vl. Pâslaru, I. Negură), în 1997–2000 a fost 
obţinut prin competiţie un grant pentru realizarea unui proiect de cercetare 
coordonat de L. Papuc. Acesta a vizat modernizarea formării psihopedagogice a 
cadrelor didactice universitare. Cercetarea a permis analiza experienţelor de 
construcţie şi dezvoltare curriculară în ţară şi de peste hotare, a relevat ideile şi 
principiile diriguitoare ale învăţământului universitar contemporan. În rezultat, a 
fost elaborată Concepţia curriculumului psihopedagogic universitar, materializată în 
anul 2000 în studiul Curriculumul psihopedagogic universitar de bază. Aceasta a creat 
condiţii favorabile, în acea etapă, de a reforma învăţământul psihopedagogic 
universitar din Republica Moldova, care să-şi coreleze acţiunile de formare 
profesională a cadrelor didactice produse în învăţământul preuniversitar naţional. 
Cercetarea a condus la atingerea rezultatelor în politicile naţionale privind 
învăţământul superior pedagogic centrat pe student şi proiectarea obiectivelor 
educaţionale, orientată spre dobândirea finalităţilor de studii şi formarea 
competenţelor profesionale. Preocuparea teoretică şi aplicativă pentru dimen-
siunea curriculumului pedagogic universitar a continuat cu monografia Episte-
mologia şi praxiologia curriculumului pedagogic universitar (2005). Aceste cercetări au 
oferit argumente ştiinţifice pentru reconceptualizarea componentei formative a 
curriculumului de formare a cadrelor didactice la nivel naţional, inclusiv 
promovarea structurii modificate a Modulului psihopedagogic în volum de 60 de 
credite transferabile, cu unităţi de curs din domeniul pedagogiei, psihologiei, 
didacticii disciplinei. Modulul a fost adaptat la necesităţile şi la programele de 
formare de la Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie. 

Activitatea echipei nominalizate mai sus s-a materializat şi pe coordonata 
dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice din învăţământul supe-
rior, pe dimensiunea pedagogie şi psihologie. A fost obţinut de la Fundaţia 
Soros–Moldova un grant pentru proiectul de sprijinire a formării profesionale 
continue Dezvoltarea profesională a tinerilor universitari (2002–2005). Echipa de 
implementare a proiectului a fost constituită din cei mai buni profesorii ai 
Catedrei de pedagogie şi psihologie, iar activitatea acestora a permis să se 
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creeze pentru debutanţii în munca de catedră universitară condiţii şi opor-
tunităţi în vederea accelerării devenirii profesionale în termeni optimi. Circa 300 
de profesori din toate universităţile din Moldova de la diverse programe de 
formare profesională au fost antrenaţi în traininguri, mese rotunde, şcoli de 
vară, inclusiv lectorii de la catedrele Facultăţii de Istorie şi Etnopedagogie a 
UPSC au beneficiat de stagii de formare în cadrul Centrului de Resurse 
Curriculare pentru Învăţământul Superior din Moldova (CRCM) al universităţii. 
Această unitate de formare continuă a cadrelor didactice universitare a reuşit 
să-şi câştige un bun renume în mediul academic universitar la nivel naţional. 
Echipa a elaborat şi două piese curriculare ‒ suporturi didactice în a-i ajuta pe 
tinerii universitari la proiectarea curriculară a unităţilor de curs în ideea de a fi 
eficienţi chiar din startul carierei didactice: Construcţie şi dezvoltare curriculară. 
Partea I. Cadrul teoretic. Partea II. Ghid metodologic (2005). 

Pe parcursul anilor 2009–2011 Ludmila Papuc a fost parte din echipa de 
implementare a proiectului Dezvoltarea profesională a universitarilor–WETEN, 
Programul Tempus, în cadrul căruia au fost organizate traininguri de formare 
profesională, de care au beneficiat şi lectori din cadrul Facultăţii de Istorie şi 
Etnopedagogie. 

 

 
 

Vizită de studiu, Paris, 1998. Discuţii cu profesorii Institutului Universitar de Formare 
 a profesorilor privind modelul de formare a cadrelor didactice în Franţa.  

Arhiva personală a L. Papuc. 
 

În anii 2010–2013 L. Papuc a participat în echipa de elaborare şi implementare 
a proiectului „Dezvoltarea curriculumului de formare iniţială a cadrelor didactice–
TEREC”, Programul Tempus, organizând activităţi de formare, mobilităţi 
academice, în care au fost incluse şi cadrele didactice debutante de la Facultatea de 
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Istorie şi Etnopedagogie. Proiectul a finalizat cu suporturi curriculare menite să 
constituie un ajutor în proiectarea curriculumului de formare a cadrelor didactice.  

Lista lucrărilor publicate conţine şi alte studii, suporturi de curs, ghiduri 
metodologice, articole pentru studenţi, doctoranzi, cadre didactice şcolare şi 
universitare, cercetători din domeniul ştiinţelor pedagogice la care L. Papuc este 
coautor. Menţionăm doar unele: Teoria şi praxiologia cercetării pedagogice. Note de 
curs. Doctorat. Bucureşti (2016); Fundamentele ştiinţelor educaţiei. Suport de curs 
(2014); Iniţiere în cariera profesională. Suport de curs (2013); Proiectarea curriculară 
în învăţământul superior. Manual pentru cadrele didactice universitare (2011); 
Teoria şi metodologia instruirii. Didactica generală. Suport de curs (2010); Pedagogia 
învăţământului superior. Suport de curs masterat (2007); Psihologia învăţământului 
superior. Suport de curs masterat (2007); Teoria generală a educaţiei: Suport de curs 
(2006) ş.a.  

A participat la numeroase congrese, colocvii şi alte manifestări ştiinţifice 
internaţionale. Menţionăm doar cele mai importante: 2013 – Simpozion inter-
naţional Cultura profesională a cadrelor didactice, Chişinău; 2011 – Conferinţă 
internaţională Dezvoltarea curriculumului de formare iniţială a cadrelor didactice, 
Chişinău (Proiect Tempus); 2010 – Conferinţă internaţională Consiliere psihologică 
şi educaţională, Piatra Neamţ, România; 2009 – Conferinţă internaţională State of 
the art în teaching methodologies, Chişinău; 2008 – Simpozion internaţional La 
Responsabilita sociale dell’ Universita per le Professioni, Padova, Italia; 2008 – 
Conferinţă internaţională Edu-Word. Educaţia faţă în faţă cu problematica lumii 
contemporane, Piteşti, România; 2007 – Simpozion internaţional Psihologie şi 
societate: actualităţi în psihologia aplicată, Iaşi, România; 2007 – Simpozion 
internaţional Dimensiuni calitative ale profesionalizării pentru cariera didactică, Bacău, 
România; 2007 – Conferinţă internaţională Teoria şi practica gestionării proceselor 
pedagogice, Odessa, Ucraina; 2007 – Simpozion internaţional Revoluţia învăţămân-
tului universitar: globalizarea şi individualizarea – privire retrospectivă, Odessa, 
Ucraina; 2007 – Conferinţă internaţională Psihologie şi societate: actualităţi în 
psihologia aplicată, Iaşi, România; 2007 – Conferinţă internaţională Eco Media. 
Dimensiuni calitative ale profesionalizării pentru cariera didactică, Bacău, România; 
1998 – Conferinţa internaţională Învăţământul superior în secolul XXI: viziune şi 
acţiuni, UNESCO, Paris, Franţa. 

Organiza entuziasmat conferinţe internaţionale atunci când salariile erau 
extrem de mici şi era un lux să îţi dăruieşti timpul activităţilor gratuite. Ea însă 
persevera. Doar în anii 1999–2006 a organizat cu mult tact, insistenţă, disciplină şi 
dăruire profesională şapte conferinţe internaţionale în cadrul Universităţii 
Pedagogice. 

A promovat imaginea Universităţii Pedagogice în lume prin prezenţa sa la 
seminare şi stagii de formare: Universitatea Central Europeană, Budapesta, 
Ungaria; Institut Universitaire de formation des maîtres. Paris, Franţa; Milenium 
Seminar Women building democracy 2000. University College, Dublin, Ireland 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_universitaire_de_formation_des_ma%C3%AEtres
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Seminar internaţional Democrasy in the Danish School. Copenhaga, Danemarca; 
Practices Workshop Renewing education through best leadership practices, Bozeman, 
Universitatea de Stat din Montana, SUA; Scuola di specializzione interateneo per 
la formazione degli insegnati, Venice. Italia, Ca’Foscari University of Venice. 
Italia; Seminar internaţiona, Otto Beisheim School of Management, Duselldorf, 
Germania; Training internaţional Viitoarea generaţie de profesori universitari, 
Universitatea din Luxemburg: Facultatea de Arte şi Educaţie, Luxemburg; 
Seminar internaţional Cercetarea in ştiinţele sociale-perspective, Universitatea din 
Amsterdam, Olanda; Seminar internaţional Formarea cadrelor didactice, Universi-
tatea Aveiro, Portugalia. Cu suportul dnei L. Papuc mai multe delegaţii din 
centre universitare europene şi SUA au întreprins vizite, au organizat expertize 
şi activităţi de formare la Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, cu care 
s-au încheiat acorduri de colaborare. 

L. Papuc a promovat conceptul modern de educaţie universitară, care are în 
centru participarea activă şi, deci, interesul direct sau indirect al studentului în 
procesul propriei formări profesionale şi care stabileşte drept prioritar pentru 
tehnologiile educaţionale principiul dialogului cultural şi al cooperării interumane, 
conform căruia studentul este tratat în calitate de partener al profesorului în 
realizarea actului de comunicare/studiu/formare. A pledat pentru reabilitarea 
instruirii academice universitare în mediul nostru, pentru necesitatea, uneori, de a 
sfida radical unele tradiţii şi de a promova cele mai utile şi eficiente tipuri de 
învăţare socială cunoscute în lumea modernă. La Facultatea de Istorie a fost 
proiectat şi, la faza operaţională produs de activitatea studenţilor şi profesorului, 
un nou curriculum de formare profesională, care era chemat să răspundă 
demersului educaţional modern pentru schimbarea mentalităţii la nivel ontologic 
general la unităţile de curs ale pedagogiei. A coordonat teze de licenţă în formula 
integrată, teze de master la programul Didactica disciplinelor istorice în cadrul 
Facultăţii de Istorie şi Geografie, dar şi la programul de master Educaţie pentru 
carieră universitară, la care şi-au făcut studii lectorii debutanţi de la facultate. 
Studenţii facultăţii au apreciat specificul demersului didactic al L. Papuc. Aceasta a 
insistat pe schimbarea accentului privind rolul cadrului didactic şi a devenit pentru 
studenţi facilitatorul învăţării, cu roluri manageriale şi academice, începând cu 
crearea predispoziţiei, climatului, clarificarea obiectivelor educaţionale, finalităţilor 
preconizate şi terminând cu considerarea profesorului ca resursă flexibilă ce poate 
fi abordată şi utilizată. Una din regulile importante de care se ţinea cont la 
prelegeri, seminare, dar şi în activitatea individuală extracurs a studenţilor era 
luarea în calcul a orientărilor valorice, intereselor şi preocupărilor studenţilor.  

A pledat pentru adevărul istoric în abordarea fenomenelor pedagogice, a 
istoriei pedagogiei naţionale. Acum aceasta pare firesc, pe timpuri trebuia să dai 
dovadă de curaj civic. 
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Doamna Papuc a coordonat 12 teze de doctorat pe diverse teme din 
ştiinţele pedagogice.  

Pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţământului superior, Ludmilei 
Papuc în anul 2010 i s-a acordat Medalia „Meritul Civic” şi în anul 2012 i s-a 
conferit titlul onorific „Om emerit”. 

 

 
 

Vizită de studiu la Universitatea de Stat din Montana, SUA, 2001.  
Înmănarea diplomei de stagiu. Arhivă personală a L. Papuc. 

 

Trebuie menţionat faptul că, deşi a avut realizări, viaţa ei nu întotdeauna i-a 
fost loterie câştigătoare. Menţionez doar câteva: în anii studenţiei, fiind fiica un-
or gospodari deportaţi era tratată adeseori cu suspiciune; a avut şi probleme de 
sănătate, însă niciodată nu s-a plâns. Distanţa mare pe care a parcurs-o înce-
pând cu regiunea Kurgan până la a deveni titular la o catedră universitară a fost 
dificilă şi a necesitat foarte multă muncă, perseverenţă, dar visul până la urmă 
s-a dovedit a fi o realitate. 

Fiind pensionară este tot atât de activă şi energică. Din anul 2014 i se 
prelungeşte contractul individual de muncă. Ţine cursuri la licenţă, la două 
programe de master, la şcoala doctorală, coordonează activitatea ştiinţifică a 
doctoranzilor, este membru a două Seminare ştiinţifice de profil şi a Consiliului 
pentru Dezvoltare Strategică Instituţională din cadrul UPSC. 

 
Personalii 

Am cunoscut-o pe Ludmila Papuc cu 40 de ani în urmă într-o toamnă 
frumoasă la facultate, când devenisem studentă la istorie. Era cu Nicolae Chicuş, 
Oleg Leviţki, Alexandru Furtună, pe atunci studenţi, azi nume notorii din spaţiul 
universitar şi academic din republică.  
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Nu voi uita niciodată impresionantele şedinţe ale cenaclelor, unde era 
prezentă Ludmila. 

Încă din anii de studenţie L. Papuc devenise o prezenţă activă, a cărei 
opinie era luată în considerare. Uneori era dură în luările ei de cuvânt, dar 
binevoitoare.  

Prin ceea ce a realizat de-a lungul vieţii şi mai continuă să realizeze, 
Ludmila Papuc reprezintă un caz de succes, un destin al unei femei împlinite 
atât în plan social, cât şi personal. Pentru tineri Ludmila Papuc este exemplul 
demn de urmat al unei fete ambiţioase din nordul Moldovei, care prin muncă 
asiduă, insistenţă, perseverenţă a realizat un vis – a devenit un cadru didactic 
performant, un nume apreciat în cercetarea pedagogică, un manager preferat de 
colegi şi studenţi, doctoranzi, a reuşit să-şi construiască o carieră universitară 
demnă de apreciere, o familie bună şi să demonstreze verticalitate profesională 
şi civică. 

Am văzut-o pe Ludmila uneori obosită, dar tot timpul frumoasă şi nici-
odată invidioasă (cum se mai întâmplă pe la noi). La întrebarea: „Ce oameni vă 
pot servi drept exemplu de tact pedagogic, de profesionalism şi eleganţă?”, 
studenţii cu care am lucrat au răspuns în proporţie de 90 la sută – „Profesoara 
Ludmila Papuc.” 
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NINA PETROVSCHI: A TRECE PRIN VIAŢĂ CU FRUNTEA SUS 
 

 
Viorel BOLDUMA 

 
 

ABSTRACT 
Nina Petrovschi had and continues to have a fruitful activity în the educa-

tional and scientific realm, held at the Institute of Educational Sciences. Distin-
guished Mrs. activated during her career as a senior lab, senior lecturer, doctor în 
history, university lecturer, doctor în pedagogy, head of department, head of the 
Directorate of Higher Education, research and doctorate within the Ministry of 
Education (October 2002-October 2004), etc. He was and will remain one of the 
people with weight at the Faculty of History and Geography of the UPS "Ion 
Creangă" în Chisinau. She is a very good teacher, a nationally and international-
ly recognized researcher, author of monographs, articles and studies, school and 
university textbooks, making an important contribution to the development of his-
torical and pedagogical science. He has contributed to the training and training of 
history teachers în the Republic of Moldova. 

Keywords: historian, higher education, UPS „Ion Creangă” from Chi-
sinau”, Institute of History of the ASM, Institute of Education Sciences, Minis-
try of Education of the Republic of Moldova, university lecturer, doctorate în pe-
dagogy, monographs, history manuals, university textbooks. 

 
Un nume notoriu în ştiinţa istorică şi pedagogică, în sistemul învăţământului 

superior şi preuniversitar din Republica Moldova, îl reprezintă doctorul în istorie, 
conferenţiarul universitar, doctorul habilitat în pedagogie Nina Petrovschi.  

A încerca să evoci personalitatea atât de complexă a doamnei Nina Petrovschi, 
înseamnă să întâlneşti ispita epitetelor şi adjectivelor superlative. Om de o 
probitate morală deosebită şi înalt profesionalism, vocaţie pedagogică, nobleţe şi 
tact, doar câteva caracteristici, care dau sens şi consistenţă personalităţii Domniei 
Sale. 
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Nina Petrovschi s-a născut la 3 martie 1960 în satul Şestaci, raionul Rezina 
(astăzi Şoldăneşti), în familia lui Pantelimon şi Alexandra, fiind primul dintre 
cei patru copii ai familiei Lachi1. După absolvirea ciclului gimnazial, în anul 
1976, a fost admisă la Şcoala pedagogică din oraşul Orhei. După absolvirea cu 
menţiune a Şcolii pedagogice (1980), specialitatea învăţător la clasele primare şi 
instructor superior de pioneri2, se înscrie la Facultatea de Istorie şi Pedagogie a 
Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Absolvă cu menţiu-
ne Facultatea (1985), primind calificativul de profesor de istorie şi ştiinţe sociale, 
metodist în domeniul muncii educative3. Pe parcursul studiilor a dat dovadă de 
disciplină şi sârguinţă la învăţătură, participând cu succes la diverse conferinţe 
studenţeşti, implicându-se în activităţile facultăţii4. 

După absolvirea facultăţii este repartizată să activeze în calitate de labo-
rantă superioară la Catedra de istoria universală a Facultăţii de Istorie şi Pedagogie 
a Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chişinău5. În februarie 1986 
este promovată prin concurs la postul de lector la aceiaşi catedră6. 

În urma susţinerii examenelor de admitere, în septembrie-octombrie 1989, 
este înmatriculată la aspirantura (doctorantura) Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 
unde îşi face studiile în perioada anilor 1989-1992. Doctoratul a fost finalizat prin 
susţinerea tezei de doctor în ştiinţe istorice cu tema ,,Unirea Principatelor în 
istoriografia din România”, coordonator ştiinţific fiind Eugen Certan, profesor 
universitar, doctor habilitat7. În baza hotărârii Consiliului de Conferire a 
gradelor ştiinţifice, specialitatea 07.93.42, de pe lângă Institutul de Istorie al 
AŞM, din 1 octombrie 1993, i s-a acordat gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe 
istorice8. 

                                                 
1
  Fișa personală. În: Arhiva curentă a Universităţii Pedagogice de Stat ,,I. Creangă” din Chișinău. 

Dosarul personal al dnei Petrovschi Nina. Autobiografia, p. 2. 
2
  Ibidem. 

3
  Diplomă cu menţiune, seria B-, nr. 961769 eliberată la 4 iulie 1985, Fișa personală. În: Arhiva 

curentă a Universităţii Pedagogice de Stat ,,I. Creangă” din Chișinău. Dosarul personal al dnei 

Petrovschi Nina, p. 3. 
4
  Caracteristica privind absolventa Facultăţii de Istorie și Pedagogie a Institutului Pedagogic de Stat 

„Ion Creangă" din Chișinău, Nina Petrovschi, semnată de decanul Facultăţii de Istorie și Pedagogie, 

Stamatin O., profesorul Bârcă Gh. Dosarul personal al profesorului Petrovschi Nina. Arhiva curentă 

a UPS ,,I. Creangă” din Chișinău, p. 6. 
5
  Ibidem. 

6
  Raport despre activitatea de muncă și știinţifico - didactică a lectorului catedrei de Istorie antică și 

medievală a UPS ,,I. Creangă” din Chișinău, Nina Petrovschi. În: Dosarul personal al dnei 

Petrovschi Nina. Arhiva curentă a UPS ,,I. Creangă” din Chișinău, p. 49. 
7
  Ibidem, p. 50. 

8
  Doctor în ştiinţe istorice (01.01.02. Istorie) (diploma D nr. 0052, eliberată la 9 decembrie 1993). 

Consiliul de conferire a gradelor știinţifice nr. DA 07.93.42 de pe lângă Institutul de Istorie al 

ASM. A se vedea copia. În: Dosarul personal al dnei Petrovschi Nina. Arhiva curentă a UPS       

,,I. Creangă” din Chișinău, p. 30. 
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La finele aspiranturii, începând cu 1 decembrie 1992, Nina Petrovschi este 
numită în funcţie de lector al Catedrei de istorie modernă şi contemporană9. De la 
1 iulie 1994, prin cerere, Nina Petrovschi a fost transferată de la Catedra de istorie 
modernă şi contemporană la Catedra de istorie antică şi medievală, încredin-
ţându-i-se cursul de metodica predării istoriei şi coordonarea practicii pedago-
gice, disciplină importantă pentru formarea viitorilor profesori de istorie10. În 
data de 25 mai 1995, prin concurs, cu unanimitate de voturi a celor prezenţi (13), 
în Consiliul Facultăţii de Istorie şi Etnopedagogie, a fost aleasă la postul de lector 
superior la Catedra istoria antică şi medievală11.  

Din 18 decembrie 1996, în cadrul Şedinţei Senatului UPS ,,Ion Creangă”, 
Nina Petrovschi este considerată aleasă prin concurs în calitate de conferenţiar 
universitar la Catedra istoria antică şi medievală,12 titlul confirmat prin diploma 
de conferenţiar universitar, acordată de către Comisia Superioară de Atestare a 
Republicii Moldova din 23.04.199813. 

 

 
 

În şedinţa Catedrei de istorie antică şi medievală.  
Şef catedră dr. hab., prof. univ. N. Tudoreanu. Foto I. Topală. 

                                                 
9
  Ordin nr.269A din 10.12.1992. Dosarul personal al dnei Petrovschi Nina. În: Arhiva curentă a 

UPS ,,I. Creangă” din Chișinău, p. 32. 
10

  Extras din ordin nr.82A din 4.07.1994. Dosarul personal al dnei Petrovschi Nina. În: Arhiva 

curentă a UPS ,,I. Creangă” din Chișinău, p. 39. 
11

  Proces-verbal al ședinţei Consiliului Facultăţii de Istorie și Etnopedagogie din 25 mai 1995. În: 

Arhiva curentă a UPS ,,I. Creangă” din Chișinău, p. 45. 
12

  Extras din ordin nr.218A din 30.12.1996. Dosarul personal al dnei Petrovschi Nina. În: Arhiva 

curentă a UPS ,,I. Creangă” din Chișinău, p. 60. 
13

  Diploma seria CU, nr. 1179, eliberată la 23 aprilie 1998 de Comisia Superioară de Atestare, 

Chişinău, Republica Moldova, a se vedea copia în Dosarul personal al dnei Petrovschi Nina. 

Arhiva curentă a UPS ,,I. Creangă” din Chișinău, p. 91. 
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Menţionăm că în perioada de activitate la catedra sus-numită, dna 
Petrovschi, în absenţa şefului de catedră, prof. univ. Nicolae Tudoreanu, când 
acesta se afla la stagii/deplasări, a suplinit şi funcţia de şef interimar de catedră14. 

Din 1 iulie 1999 conferenţiarul universitar Nina Petrovschi s-a transferat de 
la Catedra de istoria antică şi medievală universală, la Catedra istoria românilor15. 
Din 25 octombrie 2001, a fost aleasă prin concurs în postul de conferenţiar 
universitar la Catedra istoria românilor16, post în care a fost confirmată pe 
parcursul anilor de mai multe ori17.  

O nouă filă în cariera sa Petrovschi Nina o deschide la 24 octombrie 2002, 
când se transferă la Ministerul Educaţiei al Republicii Moldovă18, totodată 
continuând să activeze prin cumul şi la Alma mater19. În calitate de şef de Direcţie 
a învăţământului superior, cercetare şi doctorat din cadrul Ministerului Educaţiei 
(octombrie 2002 – octombrie 2004) a participat la realizarea reformei în 
învăţământul superior din ţară. A activat în perioada de referinţă în calitate de 
membru al grupului de alcătuire a Concepţiei elaborării şi implementării standardelor 
în învăţământul universitar, în calitate de coordonator al grupului standardelor de 
formare profesională iniţială în învăţământul universitar. Fiind responsabilă de 
acest domeniu, a participat la elaborarea Concepţiei dezvoltării învăţământului 
universitar din Republica Moldova în contextul prevederilor procesului de la Bologna şi 
la elaborarea Nomenclatorului specialităţilor pentru învăţământul universitar racordat 
la cerinţele europene, precum şi la elaborarea diferitor regulamente. În calitate de 
manager al domeniului învăţământului universitar, cercetare şi doctorat a 
participat la 5 conferinţe internaţionale (Kiev, Sinaia, Chişinău), consacrate 
reformei sistemului educaţional în contextul globalizării, unde a prezentat 
comunicări20.  

După revenirea de la Ministerul Educaţiei, Nina Petrovschi a continuat să 
activeze în calitate de conferenţiar universitar la Catedra istoria românilor, 
contribuind la formarea viitorilor profesori de istorie21. 

În anul 200622 Nina Petrovschi s-a transferat la ULIM, unde a activat în 
calitate de şef al Departamentului Studii şi s-a preocupat de realizarea procesului 

                                                 
14

  Extras din ordin nr. 157P din 17.10.1994, Dosarul personal al profesorului Petrovschi Nina. În: 

Arhiva curentă a UPS ,,I. Creangă” din Chișinău, p. 41, p. 54, p. 94. 
15

  Extras din ordinal nr. 76A din 6.07.1999. Dosarul personal al profesorului Petrovschi Nina. În: 

Arhiva curentă a UPS ,,I. Creangă” din Chișinău, p. 96. 
16

  Extras din ordin nr. 156A din 21.11.2001 în baza procesului-verbal nr.3 al ședinţei Senatului UPS 

„Ion Creangă” din  25.10.2001, Dosarul personal al profesorului Petrovschi Nina. În: Arhiva 

curentă a UPS ,,I. Creangă” din Chișinău, p. 104. 
17

  Ibidem, p. 58A. 
18

  Extras din ordin nr. 140A din 28.10.2002, Dosarul personal al Dnei Petrovschi Nina. În: Arhiva 

curentă a UPS ,,I. Creangă” din Chișinău, p. 120. 
19

  Ibidem, p. 127. 
20

  Curriculum Vitae al dnei Petrovschi Nina. 
21

  Ibidem. 
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educaţional în instituţia de învăţământ superior; evaluarea activităţilor didactice, 
metodice şi de cercetare ale cadrelor didactice; verificarea asigurării metodice a 
procesului didactic; prezentarea rapoartelor semestriale şi anuale de activitate 
ştiinţifico-didactică a catedrelor; promovarea politicilor educaţionale şi de cerce-
tare; proiectarea şi monitorizarea formării iniţiale în instituţia de învăţământ 
superior etc.23. 

După o scurtă perioada de activitate la instituţia sus-menţionată, conferen-
ţiarul universitar Nina Petrovschi revine la Catedra istoria românilor (2007), fiind 
preocupată în continuare de realizarea procesului educaţional în instituţia de 
învăţământ superior; elaborarea programelor, manualelor şi ghidurilor metodo-
logice; coordonarea practicii pedagogice; realizarea cercetărilor în domeniul 
învăţământului superior. 

În perioada 01.12.200824– 01.XI.2010, Nina Petrovschi este înmatriculată la 
studii de postdoctorat la Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din 
Chişinău25. În dată de 15 februarie 2013 a susţinut teza de doctor habilitat în 
pedagogie cu tema: Valorizarea tehnologică a principiului integralităţii în învăţarea 
pragmatică a istoriei în liceu (consultant ştiinţific – Tatiana Callo, doctor habilitat 
în pedagogie, profesor universitar, academician), conferindu-i-se titlul de doctor 
habilitat în pedagogie26. 

Începând cu 15 ianuarie 201527, dna Petrovschi se transferă la Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, unde activează şi în prezent în calitate de şefă a Catedrei 
de pedagogie şi psihologie. Aici este preocupată de gestionarea dezvoltării şi 
funcţionării catedrei; coordonarea activităţii curente a catedrei, participând la 
proiectarea, organizarea şi realizarea procesului didactic; evaluarea activităţilor 
didactice, metodice şi de cercetare ale cadrelor didactice ale catedrei; verificarea 
asigurării metodice a procesului didactic al catedrei; responsabilă de activitatea 
ştiinţifico-didactică şi metodică a membrilor catedrei; prezentarea rapoartelor 
semestriale şi anuale de activitate ştiinţifico-didactică a catedrei; promovarea 
politicilor educaţionale şi de cercetare etc. 

 

                                                                                                                                          
22

  Extras din ordin nr. 97A din 03.11.2006. Dosar personal al dnei Petrovschi Nina. În: Arhiva 

curentă a UPS ,,I. Creangă” din Chișinău, p.154. 
23

  Curriculum Vitae a dnei Petrovschi Nina. 
24

  Extras din ordin nr. 123A din 2.12.2008. Dosar personal al dnei Petrovschi Nina. În: Arhiva 

curentă a UPS ,,I. Creangă” din Chișinău. 
25

  Extras din ordin nr. 108A din 11.11.2010. Dosar personal al dnei Petrovschi. În: Arhiva curentă a 

UPS ,,I. Creangă” din Chișinău, p. 203. 
26

  Doctor habilitat în pedagogie (13.00.02 – Pedagogie generală) (diploma seria DH, nr. 0242, 

eliberată la 21 iunie 2013). Dosarul personal al dnei Petrovschi Nina. În: Arhiva curentă a UPS  

,,I. Creangă” din Chișinău. 
27

  Extras din ordin nr. 5A din 15.01.2015. Dosar personal al dnei Petrovschi Nina. În: Arhiva 

curentă a UPS ,,I. Creangă” din Chișinău, p. 292. 
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Transformările politice radicale ce au avut loc în Republica Moldova la 
sfârşitul anilor ’80 şi în anii ’90 ai secolului XX au condiţionat schimbări adecvate în 
sistemul educaţional şi învăţământul istoric. Are loc trecerea de la sistemul 
educaţional sovietic la cel general-uman şi naţional. Astfel, conferenţiarul univer-
sitar Nina Petrovschi, împreună cu conferenţiarul Valeria Cozma şi alţi colegi, a 
participat activ la elaborarea concepţiei învăţământului preuniversitar.  

Prin urmare, pentru constituirea unui sistem educaţional modern, în anul 
1995 au fost adoptate documente conceptuale, legislative şi normative: Concepţia 
dezvoltării învăţământului în Republica Moldova, Programul naţional de dezvoltare a 
învăţământului în Republica Moldova, Legea învăţământului, iar în anul 1997 a fost 
aprobat Curriculumul naţional. În conformitate cu Curriculumul naţional, se 
prevedea studierea în învăţământul preuniversitar a istoriei universale şi 
naţionale în două cursuri: Istoria universală şi Istoria romanilor. Manualele vechi au 
fost anulate28.  

O atenţie deosebită începe să se acorde elaborării şi editării manualelor de 
istorie şi altor lucrări ştiinţifico-didactice. 

În această conjunctură, o contribuţie esenţială la elaborarea manualelor şi-
a adus-o şi conferenţiarul universitar Nina Petrovschi în cadrul Laboratorului 
Probleme actuale de istorie în sistemul învăţământului universitar, cu profesorul 
Eugen Certan şi conferenţiarul Valeria Cozma. Aici s-a constituit un colectiv de 
specialişti calificaţi în istoria universală modernă de la Universitatea Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă”, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea           
„Al. I. Cuza” din Iaşi, care şi-au pus scopul să examineze, în conformitate cu 

realizările ştiinţei istorice contemporane, istoria ţărilor 
Europei şi Americii, perioada modernă. A fost elaborată 
concepţia şi a fost alcătuit planul-prospect al studiului 
„Istoria modernă a Europei şi Americii”. Iar în anul 
1995, a fost redactat şi editat primul manual original de 
istorie universală modernă în limba română.  

Colectivul de autori, alcătuit din specialişti de la 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău (Eugeniu Certan, Gheorghe Gonţa, Valeria 
Cozma, Nina Petrovschi), Academia de Ştiinţe a 
Moldovei (Demir Dragnev, Efim Levit), Universitatea de 
Stat din Moldova (Constantin Drachenberg, Valentin 
Tomuleţ), Univer-sitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (Vasile 

Cristian, Mihai Cojocaru) au prezentat un tablou vast al evoluţiilor demografice, 

                                                 
28

  Valeria Cozma. Aportul profesorilor Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” la elaborarea 

primelor manuale de istorie post-sovietice. Studiu de caz: istorie modernă. În: O istorie 

multidimensională a carierelor universitare: instituţii, reţele sociale, biografii. Chișinău: ARC, 

2017, Sergiu Musteaţă (ed.), p. 237. 
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social-economice, politice, ideologice, culturale, etnice în Europa şi America, 
începând de la mijlocul secolului al XVII-lea pană în 1815. Această lucrare a fost 
aprobată de Comisia de experţi a Ministerului Învăţământului al Republicii 
Moldova în calitate de manual pentru studenţii facultăţilor de istorie şi suport 
pentru profesorii din învăţământul preuniversitar29. În anul 2008 a ieşit de sub 
tipar ediţia a doua a acestei lucrări, revăzută şi completată30.  

La elaborarea acestei ediţii s-a ţinut cont de Recomandarea 15 (2001) a 
Consiliului Europei privind predarea istoriei în Europa în secolul al XXI-lea, 
care prevede viziuni ale istoriei fără denaturarea trecutului în scopuri de 
propagandă, fără negarea unor fapte istorice ori omiterea acestora, o studiere a 
istoriei în spiritul valorilor general-umane, naţionale, regionale şi locale. Conţi-
nutul manualului permite studenţilor să facă cunoştinţă cu istoria popoarelor 
din Europa şi America în plan politic, economic, social şi cultural, precum şi să 
identifice influenţa reciprocă între diferite ţări, regiuni şi şcoli ştiinţifice din 
epoca modernă31. 

Nina Petrovschi şi-a adus contribuţia şi la apariţia primei crestomaţii la 
istoria modernă universală, foarte utilă studenţilor şi profesorilor şcolari32. 

Rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul Laboratorului „Probleme actuale 
de istorie în sistemul învăţământului universitar” au fost de mare folos pentru 
conceperea şi redactarea manualelor şcolare de istorie 33. 

Conferenţiarul universitar Nina Petrovschi, împreună cu profesorii univer-
sitari Gheorghe Gonţa, Boris Vizer, Eugeniu Certan etc., au fost printre primii 
autori de Curriculum şi manuale şcolare de istorie din Republica Moldova, 
tipărite în mai multe ediţii34.  

                                                 
29

  Valeria Cozma, op. cit. p. 237; Istoria modernă a Europei şi Americii, vol. I. Coordonatori: 

Eugeniu Certan, Vasile Cristian. Chişinău: Lumina, 1995; Istoria modernă a Europei şi Americii, 

vol. II. Coordonatori: Eugeniu Certan, Vasile Cristian. Chişinău: Prut Internaţional, 2002. 
30
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Activităţile didactice ale dnei Nina Petrovschi s-au distins prin atitudine 
responsabilă faţă de cursurile prezentate, erudiţie şi exigenţă. 

Nina Petrovschi a pregătit şi a prezentat studenţilor mai multe cursuri 
normative şi opţionale, atât la ciclul licenţă, cât şi master, dintre care men-
ţionăm: Istoriografia universală, Istoria nouă şi contemporană (seminare), Didactica 
istoriei, Dezvoltarea capacităţilor de investigare şi a deprinderilor de muncă intelectuală 
în procesul predării-învăţării istoriei, Strategii de dezvoltare a gândirii critice în 
demersul didactic preuniversitar, Metode interactive de predare-învăţare a istoriei, 
Implementarea strategiilor şi metodologiilor avansate în predarea-învăţarea istoriei etc., 
asigurând cursurile respective cu programe analitice şi suporturi de curs 35.  

                                                 
35

  Dosar personal al dnei Petrovschi Nina. În: Arhiva curentă a UPS „I. Creangă” din Chișinău,      

pp. 85-86, pp. 115-116, p. 119. 
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La fel, Nina Petrovschi a organizat cursuri de formare continuă a cadrelor 
didactice în domeniul implementării curriculumului, utilizării noilor manuale, 
activând în calitate de formator naţional privind implementarea curriculumului 
modernizat la istorie.  

Totodată, sub îndrumarea N. Petrovschi au susţinut teze de an, de licenţă, 
master sute de studenţi şi masteranzi.  

Menţionăm faptul că conferenţiarul universitar, doctor habilitat în peda-
gogie Nina Petrovschi a activat într-un şir de proiecte naţionale, dintre care 
remarcăm: Proiectul naţional Educaţie de calitate în mediul rural (ME, UNICEF 
Moldova, 2007); Proiectul Modernizarea curriculumului şcolar (ME, IŞE, UNICEF 
Moldova, 2010-2011); Proiectul naţional Dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii 
în învăţământul secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului şi a 
societăţii bazate pe cunoaştere (ME, IŞE, UNICEF Moldova, 2011-2012). A fost Expert 
naţional în elaborarea standardelor (2012), formator central în cadrul stagiilor de 
formare a managerilor instituţiilor de învăţământ şi a managerilor la nivelul DRÎTS 
în problemele promovării standardelor educaţionale, managementului curricu-
lumului, planului de învăţământ, evaluării în bază de competenţe (2015) etc.36 

Conferenţiarul universitar, doctor habilitat în pedagogie Nina Petrovschi a 
fost membru al Consiliului ştiinţific de susţinere a tezelor de doctor în istorie, 
secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific de susţinere a tezelor de doctor în istorie 
la UPS ,,Ion Creangă”37 etc. 

Din anul 2013 este membru al Seminarului Ştiinţific de Profil la Institutul 
de Ştiinţe ale Educaţiei şi la UPS ,,Ion Creangă”38.  

Subliniem faptul că dna Nina Petrovschi a obţinut abilitatea de conducător 
de doctorat la specialitatea 13.00.02 - Istoria şi metodologia instruirii (istorie) şi 
la specialitatea 531.01 - Teoria generală a educaţiei, fiind conducător ştiinţific la 
7 teze de doctor.  

Dna Nina Petrovschi, începând cu anul 2015, activează în cadrul Şcolii 
Doctorale „Ştiinţe ale Educaţiei” a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ 
superior dintre Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „B.P. 
Hasdeu” din Cahul şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, fiind membru al 
Consiliului Şcolii Doctorale susnumite, iar din 2017 şi în cadrul Şcolii Doctorale 
„Ştiinţe ale Educaţiei” de la UPS ,,Ion Creangă”. 

Pe parcursul activităţii sale a participat la un şir de conferinţe ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale organizate la Chişinău, Bucureşti, Sinaia, Cluj, 
Cernăuţi, Kiev, Minsk etc., precum şi a efectuat stagii de perfecţionare şi cerce-
tare la Institutul Internaţional ,,George Eckert” din Braunschweig (Germania), 
în SUA, România etc.39.  

                                                 
36

  Curriculum Vitae a dnei Petrovschi Nina.  
37

  Ibidem. 
38

  Curriculum Vitae a dnei Petrovschi Nina. 
39

  Dosar personal al dnei Petrovschi Nina, Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă” din Chișinău. 
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Subliniem faptul că este autoare de monografii, de articole ştiinţifico-
didactice, manuale universitare la didactica istoriei, manuale şcolare la istorie, 
ghiduri metodice pentru studenţi şi profesori, apreciate de comunitatea ştiinţi-
fică şi profesorii şcolari. 

 

       
 

Astfel, în recenzia la monografia Învăţarea pragmatică a istoriei40, Gheorghe 
Gonţa (1948–2015), doctor habilitat în istorie, profesor universitar, şef Catedră 
istoria românilor (1992–2015), menţionează calităţile de cercetare ale dnei Nina 
Petrovschi: ,,Lucrarea nominalizată înglobează, pornind de la ideea de bază a 
autoarei, structuri teoretice şi aplicative, ilustrându-se importanţa abordării 
tehnologice a învăţării pragmatice a istoriei în vederea schimbării 
comportamentului de învăţare al elevului şi în formarea competenţei de 
învăţare pragmatică a lui. Accesibilitatea, dar şi complexitatea informaţiei 
ştiinţifice interpretate pe parcursul lucrării, intervenţiile neaşteptate privind 
rolul şi posibilităţile de învăţare ale elevului; operarea cu noţiuni şi concepte 
fundamentate teoretic, dar şi aplicativ, includerea aspectului experimental în 
lucrare ilustrează, în persoana autoarei, o 
cercetătoare versată.”41 

Activităţile didactice, ştiinţifice şi 
manageriale ale dnei Nina Petrovschi au 
fost apreciate prin diplome şi scrisori de 
recunoştinţă: Diploma Ministerului Edu-
caţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii 
Moldova, ordin nr. 1275 din 01.10.2018; 

                                                 
40

  Petrovschi N. Învăţarea pragmatică a istoriei. Chişinău: „Print-Caro” SRL, 2012, 272 p. 
41

  Gonţa Gheorghe. Recenzie la monografia elaborată de conf. univ. dr. Nina Petrovschi, cu titlul 

„Învăţarea pragmatică a istoriei”. În: Revistă de știinţe socioumane, Nr. 1(23) 2013, pp. 167-169. 

https://ibn.idsi.md/ro/rssu
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Diploma Guvernului Republicii Moldova, Diplomă de gradul al doilea, ordin nr. 
1841-6312 din 04.10.2016, Diploma Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, 
ordin nr. 604 din 05.10.2016, Diploma Ministerului Învăţământului al Republicii 
Moldova, ordin nr. 43 din 04.03. 2004, Diploma de Merit în Educaţie, 05.10.2012, 
IŞE etc.42. 

     
 

Activitatea doctorului habilitat Nina Petrovschi a fost înalt apreciată şi de 
colegii de catedră, de facultate, unde a activat în perioada de referinţă, precum şi 
de studenţi. Astfel, spre exemplu, conferenţiarul universitar Valentina Ursu, şefa 
Catedrei geografie şi patrimoniul cultural, menţionează: ,,Dna Nina Petrovschi este 
o fire perseverentă, inteligentă, empatică, blajină, mărinimoasă, luminoasă la chip. 
Este plină de un farmec aparte, este un om care 
înnobilează suflete. Dincolo de meseria pe care o 
realizează cu profesionalism, ca şi Om, are un 
suflet minunat care radiază de bunătate”43, 
cuvinte la care subscriem şi noi.  

Despre inteligenţa şi rigoarea profesio-
nală a dnei Nina Petrovschi îşi aminteşte şi 
fosta studentă Mariana Usturoi, actualmente 
profesoară de istorie la Liceul Teoretic ,,Nicolae 
Sulac” din or. Chişinău: „Prin personalitatea sa, 
Nina Petrovschi a reuşit să modeleze tinere 
caractere, să le insufle dragoste pentru muncă, 
corectitudine, punctualitate. Ea ne-a învăţat că 
succesul înseamnă Valoare, iar Valoare înseamnă 
Fericire. Cu deosebit tact Domnia Sa reuşea să te 

                                                 
42

  Arhiva personală a dnei Petrovschi Nina. 
43

  Interviu cu dna V. Ursu, realizat la 20 august 2019. 
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lase clar să înţelegi că farmecul vieţii este de a şti să te lupţi cu greutăţile ei, iar 
unele dintre cele mai mari bucurii le a-i nu atunci când totul ţi-a venit de-a gata, ci 
după ce a-i luptat ca să obţii ceva. Prin tot ce făcea se dovedea un dascăl dăruit, 
cu sufletul deschis comunicării cu tinerii. Dar cea mai mare lecţie pe care ne-a 
dat-o Domnia Sa a fost cea de a trece prin viaţă cu fruntea sus. Cu acest dar este 
hărăzită şi Domnia Sa” 44. 

Astfel, Nina Petrovschi este şi va rămâne una din persoanele cu pondere 
la Facultatea de Istorie a UPS ,,Ion Creangă” din Chişinău, o foarte bună profe-
soară, o cercetătoare recunoscută pe plan naţional şi internaţional, autor de 
monografii, articole şi studii, manuale şcolare, universitare etc.  
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ELENA PLOŞNIŢA – PROFESOARĂ CU LITERĂ MARE 
 

 
Eugenia NASTAS 

 
 

ABSTRACT 
Mrs. Elena Ploşniţa occupies a distinct place in the scientific and 

educational environment of the Republic of Moldova. An accomplished teacher, a 
true researcher, a doctor in historical sciences, a true cultural personality, she has 
been working since 1977. She is not the person of a single field: she has 
approached with the same erudition the history, the anthropology, the museology, 
the arts. As an erudite person, she, a passionate researcher, carries out a rich 
cultural, scientific and pedagogical activity. Highly rigorous researcher, with a 
solid intellectual background, informed in detail about the areas covered, E. 
Ploşniţa has defined herself over the years as an outstanding representative of the 
National School of Museology. She is the unanimously internationally recognized 
museologist, member of dozens of national and international associations, societies 
and committees. 

Keywords: history, anthropology, museology, arts, rigor, scholarship. 

 
Dna Elena Ploşniţa ocupă un loc distinct în mediul ştiinţific şi educaţional 

din Republica Moldova. Apreciez înalta ei probitate profesională, indubitabila 
ei verticalitate morală şi intelectuală, receptivitatea şi sincera ei deschidere 
pentru înţelegerea problemelor studenţilor, harul ei pedagogic, obiectivitatea şi 
colegialitatea în multiplele ei activităţi profesionale. Cu plăcere am adunat 
gânduri de nedisimulată preţuire şi cu satisfacţie o să prezint portretul ei – al 
unui om inteligent şi deschis.  

Meticuloasă şi exigentă, mereu inspirată de idei generoase, plină de 
optimism şi poftă de viaţă, Elena Ploşniţa a beneficiat în casa părintească de un 
mediu spiritual elevat şi de multă căldură sufletească. Destinul ei profesional 
este stimulat de serioase studii: Facultatea de Istorie la Universitatea de Stat din 



312 
 

Chişinău, Institutul de Cultură din Moscova, studii de doctorat în muzeologie la 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România, studii de postdoctorat la 
Universitatea de Stat din Moldova, şi la fiecare instituţie a avut parte de dascăli 
eminenţi. Este permanent recunoscătoare familiei şi profesorilor care au investit 
în ea multă încredere şi dăruire, iar o parte din publicaţiile ei ştiinţifice sunt 
consacrate anume acestor oameni, dascăli de suflet. 

Profesoară desăvârşită, o veritabilă cercetătoare, doctor habilitat în ştiinţe 
istorice, o autentică personalitate culturală, este în câmpul muncii începând cu 
anul 1977. Nu este omul unui singur domeniu: a abordat cu aceeaşi erudiţie 
istoria, antropologia, muzeologia, artele. Ca om de carte, ea, cercetătoare pasio-
nată, realizează o bogată activitate culturală, ştiinţifică şi pedagogică. Cercetător 
de mare rigurozitate, cu o solidă formaţie intelectuală, informată în detaliu 
asupra domeniilor abordate, E. Ploşniţa s-a definit pe parcursul anilor ca un 
reprezentant remarcabil al Şcolii naţionale de muzeologie. Este muzeologul 
unanim recunoscut pe plan internaţional, membru a zeci de asociaţii, societăţi şi 
comitete naţionale şi internaţionale de specialitate.  

Pe parcursul anilor ea ne-a obişnuit cu apariţiile sale editoriale, cu nume-
roasele monografii şi studii de muzeologie, lucrări de referinţă cu o deosebită 
valoare ştiinţifică şi o excelentă ţinută grafică, bazate pe cunoaşterea fenome-
nului muzeu. Preocupările sale ştiinţifice îmbrăţişează un cuprinzător orizont 
muzeologic, dar este preocupată în mod special de problema cercetării în 
muzeu, de rolul şi locul muzeului în societatea contemporană, de marketingul 
şi managementul muzeal. În publicaţiile sale este un analist corect, care vine 
permanent cu argumente pertinente, de calitate şi credibile.  

În anul 1998 publică monografia „Muzeul basarabean în fluxul istoriei”, o 
lucrare ce a ajuns o referinţă, o carte de multiplă utilitate pentru diferite 
categorii de cititori. Muzeul este tratat în această lucrare în devenirea sa ca o 
instituţie de manifestare a identităţii culturale. Din lucrările sale de muzeologie 
se detaşează cunoaşterea realităţilor muzeale din republică şi străinătate 
împletită cu o riguroasă informare ştiinţifică. Ei îi aparţine iniţiativa de a realiza 
prima cercetare sociologică în instituţia muzeală contemporană din Republica 
Moldova, elaborând proiectul „Publicul înainte de toate”, care a avut drept scop 
testarea interesului publicului vizitator faţă de oferta instituţiei muzeale 
naţionale. Rezultatele cercetărilor socio-psihologice ale publicului muzeal au 
fost însumate în lucrarea „Muzeul naţional şi publicul vizitator”, apărută în 
anul 1999. Peste un an, în 2000, va publica volumul „Muzeul basarabean la 
sfârşitul mileniului II”, ce reprezintă o radiografie a muzeologiei moldoveneşti 
din ultimii zece ani ai mileniului II. Autoarea este un observator atent al 
realităţilor muzeistice din republică şi le prezintă aşa cum le percepe – cu multă 
perseverenţă şi profunzime. Largul orizont intelectual, cultural îi permite să 
abordeze subiecte „moarte”. Astfel în 2003 va vedea lumina tiparului 
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monografia „Protejarea patrimoniului cultural în Basarabia”. Subiectul lucrării a 
implicat numeroase şi diverse aspecte, autoarea urmăreşte evoluţia ideii de 
ocrotire a patrimoniului în Basarabia, prezintă societatea civilă, în cadrul căreia 
s-au produs schimbări calitative ale preocupărilor privitoare la patrimoniu, 
procesul de conştientizare a responsabilităţii faţă de ocrotirea bunurilor culturale, 
atitudinea comunităţii faţă de mărturiile trecutului. Este o lucrare scrisă în baza 
materialelor de arhivă din Republica Moldova, Rusia şi România. Pentru prima 
dată este reflectat rolul Comisiunii Monumentelor Istorice în protejarea patrimo-
niului. Tema patrimoniului este una mereu actuală şi este una care acaparează 
permanent interesul dnei E. Ploşniţa.  

Este fascinată de lumea fotografiei. Crede că teribila autenticitate a foto-
grafiei nu poate fi comparată cu nimic în lume. Istoria fotografiei basarabene 
este un domeniu care nu a fost abordat de istoricii artei. În 2005 publică lucrarea 
„Fotografia basarabeană”, prezentând istoria fotografiei de la 1854, când este 
înregistrat primul atelier fotografic din Basarabia, până în 1918. După cum 
mărturiseşte însăşi autoarea „am investit în această cercetare mult timp şi 
energie, am sacrificat multe ore de lectură în săli de biblioteci şi în arhive, dar 
am avut şi marea plăcere de a comunica cu o lume care a fost”.  

Opera ei ştiinţifică, în anul 2008 va fi completată cu o nouă monografie: 
„Concepte muzeografice cu profil de istorie: retrospectivă şi perspectivă”. Ioan 
Opriş, muzeolog român, care o apreciază pentru competenţă şi profesionalism, 
consideră că lucrarea „reprezintă o analiză amplă asupra muzeelor şi mişcării 
muzeale din Basarabia, prima şi cea mai consistentă de care dispune literatura 
de specialitate, este un studiu ştiinţific fundamental, integru, argumentat 
ştiinţific”. E. Ploşniţa realizează o totalizare a problemei abordate, formulând o 
serie întreagă de concluzii bine fundamentate, urmate de recomandări de ordin 
practic, care vin să profileze tabloul general al conceptelor muzeografice din 
arheologia şi istoria Moldovei din ultimul secol şi să propună soluţii viabile de 
viitor pentru sistemul muzeal al Republicii Moldova. Prin prezenta monografie, 
ea descoperă trecutul tumultuos al muzeografiei basarabene, fundamentează 
principii teoretico-metodologice noi şi stabileşte căile de viitor ale muzeului din 
Republica Moldova”.  

Este autoarea ideii de a elabora şi publica „Enciclopedia muzeologiei din 
Republica Moldova”, lucrare care va apărea în 2011 şi care este semnată de doi 
autori-alcătuitori – Elena Ploşniţa şi Mihai Ursu. Este o lucrare de pionierat, 
meritorie. Recenzenţii Enciclopediei consideră că „elaborarea Enciclopediei este 
un act de curaj şi este o mare responsabilitate, este rezultatul unei munci de ani 
de zile, nu numai a autorilor, dar şi a multor oameni interesaţi şi preocupaţi de 
muzeu. Este o lucrare de calitate. Numele Elenei Ploşniţa, cercetătoare consec-
ventă a fenomenului Muzeu, reprezintă în sine o garanţie pentru calitatea 
acestei lucrării”. 
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E. Ploşniţa priveşte şi tratează lucrurile cu o competenţă profesională 
aparte. Mărturie elocventă în acest sens este şi monografia „Muzeul şi publicul: 
istorie şi realităţi”, apărută în anul 2015. Cartea este o contribuţie serioasă la 
dimensiunile reale ale relaţiei instituţiei muzeale din republică cu publicul 
vizitator, la rolul şi utilitatea muzeului în societatea contemporană. 

Este membru al Colegiului de redacţie al revistei „Tyragetia”, responsabil 
de ediţii de muzeologie, membru al Colegiului de redacţie al diverselor culegeri 
de articole ştiinţifice consacrate problemelor de cultură. A publicat monografii, 
studii, articole, enciclopedii, în ţară şi peste hotare, dar a coordonat şi diverse 
ediţii. Printre acestea merită să fie menţionat volumul „Studii de muzeologie”, 
care s-a impus prin ţinuta ştiinţifică chiar de la prima apariţie în 2008. Volumul 
însumează rezultatele cercetărilor din domeniul muzeologiei şi patrimonio-
logiei ale autorilor locali şi străini. „Studii de muzeologie” apare o dată la cinci 
ani din respectul faţă de muzeu şi muzeologie, din nevoia de a cunoaşte şi 
promova rezultatele cercetărilor muzeologice din ţară şi din lume.  

Este responsabilă şi de volumul „Marketingul în muzeul contemporan: 

probleme şi realizări” publicat în 2013. În coperţile acestei cărţi sunt cuprinse 
rezultatele implementării politicilor de marketing în unele muzee din Ucraina, 
România şi Republicii Moldova. În anul 2017 va fi publicat un nou volum – „Situl 
istoric Tabăra regelui Suediei Carol al XII-lea de la Varniţa. Restaurarea memo-
riei”, responsabil de ediţie E. Ploşniţa. Cartea cuprinde rezultatele cercetărilor 
documentare, arheologice ale sitului istoric de la Varniţa şi propunerile de 
muzeificare ale acestui monument istoric.   

Doamna E. Ploşniţa are două mari pasiuni: muzeologia şi patrimoniologia, 
de care este dependentă în sensul cel mai frumos al cuvântului. Aceste două 
pasiuni au făcut-o recunoscută nu doar în spaţiul românesc, ci şi în plan 
european şi mondial. Cercetătorii străini i-au acordat încredere şi au susţinut-o în 
activităţile sale şi în promovarea rezultatelor cercetărilor în domeniu. Studiile şi 
articolele E. Ploşniţa axate pe probleme de muzeologie, patrimoniologie au fost 
publicate în reviste de prestigiu, de specialitate, în culegeri de materiale tematice 
din Ucraina, Rusia, Polonia, SUA, Turcia, Germania, Marea Britanie, Suedia etc.  

Numele ei fiind aşternut pe coperta mai multor monografii, cărţi de 
specialitate, apare foarte des şi în programele conferinţelor naţionale şi inter-
naţionale consacrate problemelor de muzeologie, educaţie, patrimoniu etc. Este 
cunoscută prin prezentările sale în lumea ştiinţifică de la Bucureşti, Praga, Rio de 
Janeiro, Luxembourg, Varşovia, Istanbul, Sankt Petersburg, Kiev, Abu Dabi etc. 

A elaborat, a realizat şi a promovat numeroase proiecte ştiinţifice, 
expoziţionale, editoriale, proiecte culturale, axate pe cercetarea şi valorificarea 
patrimoniului mobil şi imobil. Multe dintre aceste proiecte au fost susţinute 
financiar de Fundaţia SOROS Moldova, UNESCO, Uniunea Europeană. Vom 
nominaliza doar câteva dintre ele. Proiectul „Publicul înainte de toate” a fost un 
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proiect ştiinţific, realizat în 1999, asigurat cu un grant de Fundaţia SOROS 
Moldova, un proiect de cercetare a doleanţelor şi necesităţilor publicului muzeal 
din trei muzee naţionale: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Muzeul 
Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei. 
Concluzia cercetărilor efectuate este că muzeul şi publicul trebuie să devină o 
temă prioritară în cercetarea sociologică, pentru că publicul determină existenţa 
instituţiei ca atare. Menţionăm şi alte proiecte: proiectul „Programul Sprijin 
pentru muzee. Posibilităţi de realizare în provincie”, 2000 şi proiectul „Eminescu 
- 2000”, ambele susţinute financiar de Fundaţia SOROS Moldova; proiectul 
„Marketingul în muzeul contemporan: probleme şi realizări”, lansat în 2013, 
susţinut financiar de ICOM Paris. A fost un proiect de cercetare regională a 
politicilor de marketing în muzeele din Ucraina, Republica Moldova şi România. 
Ideea centrală a proiectului a fost: politicile de marketing bine elaborate şi cu 
succes implementate pot contribui la schimbări radicale în relaţia muzeului cu 
publicul şi creşterea numărului de vizitatori în instituţia muzeală; proiectul „Situl 
istoric Tabăra regelui suedez Carol al XII-lea de la Varniţa – valorificare şi 
promovare”, realizat în cadrul programului „Patrimoniu cultural: Oportunităţi 
pentru sporirea angajamentului civic (CHOICE), finanţat de Uniunea Europeană 
în cadrul Programului Parteneriatului Estic. A fost un proiect ştiinţifico-cultural 
de cercetare şi promovare a sitului istoric de la Varniţa.  

E. Ploşniţa este un participant activ la realizarea proiectelor internaţionale: 
„Arta portretului”, 1999, Cehia; „Muzeul şi publicul”, 2003, Germania; „Manage-
mentul muzeal”, 2007, România; „Patrimoniu şi patrimoniologie”, 2011, Franţa; 
„Multiculturalismul în societatea contemporană”, 2013, Germania; „Pe când Suedia 
era guvernată din Moldova”, Suedia, 2013; „Publicul în muzeul contemporan”, 
Olanda, 2016. 

Preocupările sale îmbrăţişează un cuprinzător orizont. Cu dăruire, cu mult 
talent şi îndemânare practică a organizat zeci de expoziţii temporare, tematice.  

Este autoare de expoziţii originale, novatoare, inclusiv a primei expoziţii 
interactive din istoria muzeografiei moldoveneşti. Expoziţiile organizate de      
E. Ploşniţa se remarcă prin amploare, originalitate şi inovaţie. Expoziţia „Nu 
credeam să-nvăţ a muri vreodată”, consacrată aniversării a 150-a de la naşterea 
poetului M. Eminescu, a fost una de pionierat. Noutatea absolută a demersului 
expoziţional provine din suportul multimedia, care a fost folosit pentru prima 
dată în istoria muzeografiei moldoveneşti. O altă expoziţie, ce merită a fi 
menţionată, este „Din istoria fotografiei basarabene” – o expoziţie de excepţie, 
inedită, o expoziţie-experiment, care a realizat „reconsiderarea fotografiei din 
perspectiva documentară şi artistică”. 
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E. Ploşniţa cu un cuvânt de salut la deschiderea expoziţiei tematice  
Milenii de civilizaţie la Orheiul Vechi, Chişinău, 2017. 

 
Participă activ la numeroase conferinţe, simpozionae naţionale şi interna-

ţionale, la elaborarea actelor normative, a legislaţiei din domeniul muzeologiei, 
patrimoniului, la avizarea, ca specialist în muzeologie, a proiectelor de legi privind 
instituţia muzeală şi patrimoniul mobil. 

 

 
 

E. Ploşniţa la conferinţa ştiinţifică Istorie, Arheologie, Muzeologie, Chişinău, 2013.  
Foto din arhiva personală El. Ploşniţă. 

 

Este membru ICOM Moldova, corespondent naţional al Forumului European 
al Muzeelor, membru al Academiei Europene a Muzeelor, expert internaţional în 
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domeniul patrimoniului. Este fondatoarea şi primul preşedinte al Asociaţiei 
obşteşti „Museion”, în cadrul căreia a realizat zeci de proiecte ştiinţifice, culturale, 
naţionale şi internaţionale.    

 

 
 

El. Ploşniţa în şedinţa plenară a Conferinţei ştiinţifice naţionale Patrimoniul cultural naţional 
şi universal: dialog istoric, UPS Ion Creangă, Chişinău, 2014. Foro din arhiva facultăţii. 

 

Un alt capitol important al preocupărilor sale îl constituie activitatea 
pedagogică. Din 2005 începe demersul didactic prin susţinerea cursurilor de 
muzeologie, mai întâi la Universitatea de Stat din Moldova în cadrul Facultăţii de 
Istorie şi Filosofie, specialitatea Muzeografie, iar apoi şi la Universitatea Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă”, Facultatea de Istorie şi Geografie, la licenţă şi masterat.  

 

 
 

E. Ploşniţa cu un grup de studenţi de la Facultatea de Istorie şi Filosofie, specialitatea 
Muzeografie, Universitatea de Stat din Moldova, 2009. Foto din arhiva El. Ploşniţa. 
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Este conducător de practică muzeografică, practică de patrimoniu, autor 
de cursuri universitare de muzeologie şi patrimoniologie. Dintre ele menţionăm 
câteva: Bazele muzeologiei, Muzeologie generală, Pedagogie muzeală, Conser-
varea patrimoniului, Relaţia muzeu-public, Tehnologii informaţionale în muzeu, 
Management cultural, Marketingul patrimoniului mobil, Patrimoniologie, Muzei-
ficarea patrimoniului etc. Este conducător ştiinţific al tezelor de licenţă şi masterat 
pentru studenţii care şi-au ales ca subiect de cercetare probleme ce ţin de muzeu şi 
patrimoniu. Este un pedagog care în activitatea sa permanent se racordează la 
noile oportunităţi de prezentare a cursurilor de specialitate.  

În 2018, în cadrul examenului de masterat, Muzeificarea patrimoniului, la 
specialitatea „Patrimoniu istoric şi turism cultural” a organizat susţinerea 
examenelor în cadrul unui original workshop.  

 

 
 

E. Ploşniţa cu masteranzii de la specialitatea Patrimoniu istoric şi turism cultural  
în cadrul workshopului „Moştenirea culturală – modalităţi de valorificare”,  

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, 2018. Foto din arhina El. Ploşniţa. 

 
Pentru ea ca profesor este foarte important ca studenţii, masteranzii să-şi 

formeze abilităţi de explicare şi interpretare a conceptelor referitoare la patrimo-
niu, să-şi dezvolte capacităţi de analiză şi sinteză, să exprime atitudini clare, 
active, de implicare în protejarea şi promovarea patrimoniului, să dea dovadă 
de iniţiativă în implementarea unor modalităţi şi forme adecvate de punere în 
valoare a identităţii culturale. Ea nu acceptă examenul în formulă scrisă, pentru 
ea este importantă discuţia la temă cu studentul sau masterandul.  

Respectă opinia individuală a fiecăruia şi, în acelaşi timp, cu foarte multă 
dibăcie promovează teoria cursului. Are o capacitate uimitoare în a prezenta şi a 
explica noul în cadrul prelegerilor, este deschisă şi sensibilă la cerinţele şi dole-
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anţele studenţilor. Cu ea poţi rezolva orice problemă, pentru ea nu există nu 
ştiu, nu cunosc, este o adevărată enciclopedie şi are un talent aparte de a vorbi 
şi de a convinge. Este un izvor inepuizabil de cunoştinţe, munceşte fără preget, 
slujeşte cu multă competenţă şi totală dăruire Facultatea în cadrul căreia este 
angajată.  

Deşi soarta a fost nemiloasă cu ea, a rămas o fire optimistă, cu multă poftă 
de viaţă şi încredere în oameni. Este un om care trăieşte sub semnul demnităţii 
şi al bunului simţ, cu o rară sensibilitate şi deschidere spre frumos şi înţelegere 
a sufletelor tinere.  

Studenţii preţuiesc înalt personalitatea ei deosebită, calităţile ei profesio-
nale. Unul din discipolii ei, Sergiu Suvac, spune: „Am avut fericita ocazie, ca de-a 
lungul orelor de la facultate, să o cunosc pe dna profesoară Elena Ploşniţa, o per-
soană cu carismă deosebită, cu o vocaţie îmbietoare, distinsă în tot ceea ce face. 
Îmi doresc ca, pe viitor, în calitate de cadru didactic, să mă situez şi eu, la rândul 
meu, în această categorie atât de distinsă, înarmată cu puterea cuvântului, cu 
înţelepciune şi dragoste de muncă. Prima calitate a unui profesor este să aibă 
conştiinţa datoriei, şi pot afirma cu putere de decizie că dna profesoară dispune 
pe larg de această calitate. Cunoaşte bine ceea ce doreşte a spune şi a prezenta 
discipolilor săi. Rolul profesorului este acela de a-i ajuta pe discipoli să dobân-
dească un sistem de valori. Eu în calitate de discipol al acestei profesoare pot 
afirma că nu am beneficiat doar de un set de valori, dar şi de multe, diverse şi 
bune cunoştinţe. pe care cu mare drag le implementez în practica profesională. 
Sunt mândru că am trecut prin şcoala dnei Elena Ploşniţa.”  

În anul 2016 pentru merite deosebite în dezvoltarea muzeologiei, E. Ploşniţa 
a fost decorată cu medalia „Meritul civic”, iar în 2018 cu medalia Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei „Nicolae Milescu Spătaru”, pentru rezultate remarcabile în 
cercetarea istoriei naţionale şi muzeologiei. 

Este o voce de încredere în domeniu, o profesoară care se remarcă printr-o 
eleganţă aparte, printr-o competenţă profesională de invidiat. Ea nu poate fi nici 
comparată, nici egalată, este o Profesoară cu litera mare.   
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LILIA POGOLŞA – CONSTRUCŢIA DE CREZ  
ŞTIINŢIFIC ŞI PROFESIONAL 

 

 
Nelu VICOL 

 
 

ABSTRACT 
The text praises the refined personality in the educational system from 

our country of university teacher, habilitat doctor Lilia Pogolşa, who contributes 
through assumption skills and obligations in concordance with politics and na-
tional strategies of substantial,permanent and durable development from our 
country. 

Keywords: education, research, management, values, performances, sci-
entifically saintly, educational ideal. 

 
În viaţa omului se întrevăd evenimente care îi construiesc dezideratele de 

atitudini, roluri, modele comportamentale, autoritate, reputaţie, renume, valori, 
emotivitate şi respect. Toate acestea, în ancorajul lor, edifică personalitatea ca 
fiind binele suprem ce îl caracterizează pe om. 

În domeniul educaţiei acest concept de „bine suprem” este viabil şi se pro-
duce între charismatic şi pragmatism. De ce? Dat fiind că formarea individului 
om este, ca şi dragostea, o mare temă pasională. 

În acest context de pasiune formatoare şi reformatoare una dintre cele mai 
semnificative performanţe ale sistemului educaţional o constituie capitalul 
uman, reprezentat de personalul ştiinţifico-didactic şi managerial competent, 
competitiv, performant, motivat pentru realizarea educaţiei de calitate.  

O personalitate distinctă a sistemului educaţional din ţara noastră este 
doamna doctor habilitat, profesor universitar Lilia Pogolşa, care, prin activităţile 
sale de cercetător, conceptór de politici educaţionale, manager, coordonator al 
proiectelor de implementare a politicii educaţionale a statului, contribuie 
substanţial la dezvoltarea continuă şi durabilă a sistemului. Această contribuţie 
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este facilitată de competenţele şi performanţele pe care şi le dezvoltă continuu, 
prin raportare la cerinţele societăţii şi ale învăţământului mereu în schimbare. 

Unele aspecte ale vieţii intelectuale şi profesionale ale Liliei Pogolşa sunt 
însumate în următoarele date: 

Născută la 1 aprilie 1963, familistă. A finalizat studiile universitare la Uni-
versitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău cu Diplomă de menţiu-
ne (1986) şi în perioada 1986–1988 este angajată profesor de istorie la Şcoala 
medie nr. 52 din Chişinău. 

În perioada 1988–1993, 1998–2002 şi 2003–2008 este lector şi conferenţiar 
universitar la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. 
Anume în această perioadă Lilia Pogolşa a avut posibilitate să-şi dezvolte abilităţile 
de profesor, cercetător ştiinţific, manager al procesului educaţional; aici accede la 
titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (2003). 

A urmat studiile de doctorat la Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg 
(1994-1998), conferindu-i-se titlul ştiinţific de doctor în ştiinţe istorice (1998).  

În anii 2002–2003 şi 2017 deţine funcţia de vice-ministru al educaţiei.  
Din anul 2008 până în prezent este director al Institutului de Ştiinţe ale 

Educaţiei din Chişinău. 
În anul 2013 susţine teza de doctor habilitat la specialitatea 531.01 – Teoria 

generală a educaţiei cu tema Managementul curriculumului şcolar. 
 

Activitatea managerială 
Asumându-şi competenţe şi obligaţii în concordanţă cu politicile şi stra-

tegiile naţionale ale dezvoltării învăţământului, activitatea managerială a prof. 
univ. Lilia Pogolşa a vizat domeniile conducerii, structurării şi funcţionării Insti-
tutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi s-a realizat, în principal, prin buna organizare, 
desfăşurare şi perfecţionare a procesului de formare profesională continuă a 
cadrelor didactice manageriale şi de cercetare ştiinţifică. Principiile-cheie de care 
se conduce doamna Lilia Pogolşa în activitatea de conducere sunt principiul 
conducerii strategice; principiul gestionării eficiente şi transparente; principiul responsa-
bilităţii în raport cu respectarea legislaţiei în vigoare, respectarea politicilor de 
echitate şi etică, asigurarea calităţii actului managerial, asigurarea transparenţei 
proceselor decizionale şi a activităţilor desfăşurate. În funcţia de director al 
Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei dna Lilia Pogolşa demonstrează prestanţă în 
administrarea resurselor financiare, utilizarea resurselor disponibile pentru des-
făşurarea activităţii statutare, buna administrare a bunurilor cu statut de proprie-
tate a instituţiei şi asigurarea condiţiilor optime de dezvoltare a bazei materiale 
a instituţiei. 
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Redeschiderea Profilactoriului IŞE destinat recuperării şi reabilitării sănătăţii cadrelor didactice 
(IŞE, 2014). Lilia Pogolşa, director IŞE, Tatiana Potîng, viceministru ME, Dumitru Ivanov, 

Preşedintele Consiliului Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, Andrei Nastas, şef Profilactoriu IŞE. 

 
Preocupată de subtilităţile sistemului educaţional şi, mai ales, de semnifi-

caţiile acestuia în diversitatea actelor de formare a tinerei generaţii şi a populaţiei 
adulte, Lilia Pogolşa este deopotrivă un om al acţiunii, al proiectelor de anvergură 
şi al faptelor de succes. În plan academic, numele doctorului habilitat Lilia Pogolşa 
este fundamental legat mai ales de formarea profesională continuă a cadrelor di-
dactice şi manageriale, de educaţia continuă/de învăţarea pe întreg parcursul 
vieţii, de teoria şi metodologia/praxiologia curriculumului şcolar, acestea fiind 
domenii pe care le reprezintă nu doar în plan discursiv, prin cursuri şi scrieri 
academice, dar şi acţional, prin construcţii instituţionale, prin iniţiere şi coordonare 
de evenimente academice de anvergură naţională şi internaţională. 

 

 
 

Conferinţa ştiinţifică internaţională Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor 
educaţionale moderne (IŞE, 2014). Nicolae Bucun, dr. hab., prof. univ., director adjunct IŞE; 

Ciprian Fartuşnic, dr., director IŞE (Bucureşti, România); Vladimir Guţu, dr. hab., 
prof. univ. USM – Doctor Honoris Causa al IŞE; Lilia Pogolşa, director IŞE;  

Nelu Vicol, dr., conf. univ., director adjunct IŞE. 
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Semnificativă pentru cariera managerială şi pentru diversitatea activităţii 
profesionale şi academice a profesorului Lilia Pogolşa, numirea în funcţia de vi-
ceministru al educaţiei în luna mai 2017 s-a dovedit un context polifonic şi inte-
grator de manager abil, de profesionist competent şi de specialist în ştiinţele edu-
caţiei, deci Domnia Sa a venit în Ministerul Educaţiei (mai recent, Ministerul Ed-
ucaţiei, Culturii şi Cercetării) de la educaţie, deţinând până la această numire 
funcţia de director al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (IŞE). În această funcţie, 
începând cu anul 2008, s-au vădit calităţile de om pentru oameni, de conducător 
abil pentru consolidarea colectivului, de coordonator şi de manager iscusit şi 
competent în edificarea prestigiului şi prestanţei IŞE în context naţional şi inter-
naţional. Anume în această funcţie deţinută şi până astăzi, dna Lilia Pogolşa a 
orientat activitatea Institutului în implementarea politicii educaţionale, pe dimen-
siunea priorităţilor educaţiei, a reglementărilor normative şi legale. Or, la IŞE a 
venit un om al şcolii înzestrat cu variate valenţe etice, ale managementului 
educaţional şi ale procesului de reformare a instruirii şi educaţiei omului, cu 
destinul şi farmecul său. 

Activitatea profesională, ştiinţifică şi managerială a dnei Lilia Pogolşa este 
axată şi orientată spre necesitatea unei noi filosofii a educaţiei, pe tensiunea 
educaţiei culturale a individului, pe formarea copilului considerat temei al actului 
educativ, pe educaţia între rigorile instituţiei şi dorinţele copilului, pe educaţia în 
condiţiile societăţii concurenţiale, pe educaţia în context multicultural, pe cultura 
psihopedagogică a cadrului didactic şi managerial, pe perspectivele etice ale 
educaţiei, pe idealul moral al educaţiei, pe expectanţele societăţii faţă de educa-
ţie, pe dimensiunea afectivă a şcolii/şcoala prietenoasă copilului, pe problema-
tica şi efectele comunicării în educaţie. 

 

 
 

Simpozionul Pedagogic internaţional Valorile moral-spirituale ale educaţiei  
(In memoriam dr. hab., prof. univ. Mihail Terentii, IŞE, 2015).  

Lilia Pogolşa împreună cu Liubovi Terentii; Virgil Mândâcanu, dr. hab., prof. univ. UPS.  
I. Creangă; Constantin Cucos, dr., conf. univ.; Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, România, 

Iulian Filip, scriitor, poet; Gheorghe Rusnac, Academician, AŞM ş.a. 
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Antrenarea în managementul cercetării şi educaţiei 
În palmaresul acesta se identifică managementul curriculumului şcolar; 

modernizarea structurii sistemului de învăţământ; monitorizarea implementării 
curriculumului şcolar proiectat; evaluarea rezultatelor şcolare; standardizarea în 
educaţie; formarea continuă a cadrelor didactice; continuitatea învăţământ gimna-
zial ‒ învăţământ liceal ‒ învăţământ universitar, formarea profesională iniţială, 
atestarea cadrelor didactice etc. 

 
Activitatea ştiinţifico-profesională 

În contextul reflecţiilor prezentate, menţionăm că, dincolo de multiplele 
aspecte ale activităţii dnei Lilia Pogolşa, se identifică şi un „contact” al „omului 
din educaţie” cu problemele practice ale stării noastre morale, culturale şi educa-
tive în contemporaneitate, deci aducerea educaţiei la anumite consecinţe 
însemnând totodată şi posibilitatea aplicativă a ei, adică spiritul atitudinal al nos-
tru faţă de viaţa şi sănătatea spirituală a populaţiei minore şi adulte, dat fiind că 
educaţia nu se reduce la ceva ce ar viza doar „teoria, ştiinţa”, ci ea are în vedere 
realitatea vieţii cuprinzătoare a unei personalităţi ori societăţi istorice sau con-
temporane. De aceea activitatea dnei Lilia Pogolşa, doctor habilitat în pedagogie, 
profesor universitar, în funcţiile de vice-ministru şi de director al IŞE este cât se 
poate de relevantă nu numai prin valorile profesionale, ştiinţifice şi manageriale, 
dar şi prin calităţi ale umanismului, ale devotamentului pentru educaţie, ale 
respectului pentru creşterea şi educarea morală şi culturală a tinerei generaţii. 

Activitatea profesională, de cercetare ştiinţifică şi managerială a doamnei 
Lilia Pogolşa poate fi analizată prin felul în care este capabilă de asumarea ei 
tematică expresă. Anume acest tip de cercetare – cercetare aplicată – semnifică 
exerciţiul prin care şi în care, însăşi cercetarea, se transformă, de fapt, într-o 
„întâlnire” existenţială pe traiectorie socială, culturală, educaţională şi manage-
rială. Acest demers autentic al dnei Lilia Pogolşa se caracterizează prin plus-
valoarea cercetărilor în domeniul educaţional faţă de diversitatea lucrărilor 
apărute, problemele şi aspectele legate de viaţa şi existenţa şcolii naţionale care, 
deseori, a rămas în afara cercetărilor, oferind astfel câmp deschis pentru diverse 
supoziţii şi speculaţii, care, adesea, nu au nici un fel de temei. 
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Forumul naţional al cadrelor didactice din învăţământul general IŞE, 2014.      
De la stânga la dreapta: Lilia Pogolşa, dr. hab., prof. univ., director IŞE; Nelu Vicol, dr., conf. 

univ., director adjunct IŞE; Valentina Chicu, şef direcţie, Ministerul Educaţiei. 

 
În special, apreciem contribuţia dnei Lilia Pogolşa la fundamentarea teo-

retică şi praxiologică a managementului curriculumului şcolar, prin corelarea 
dimensiunilor manageriale şi pedagogice, în cadrul unui referenţial postmodern 
al educaţiei. Domnia Sa fundamentează teoria managementului curriculumului 
şcolar, elaborează modelul praxiologic al managementului curriculumului şcolar, 
dezvoltă conceptul de „optimizare a curriculumului”, argumentează rolul 
standardelor educaţionale în conceptualizarea managementului de curriculum şi 
oferă sistemul de instrumente şi indicatori de proiectare, implementare şi 
evaluare a curriculumului şcolar – toate acestea constituind repere de maximă 
importanţă pentru teoria şi practica managerială.  

Consistenţa internă a cercetării realizate de dna L. Pogolşa este demonstrată 
de analiza sistemică şi complexă a teoriilor managementului curriculumului; 
redimensionarea conceptului de curriculum ca teorie, ca structură şi produs, ca 
proces şi rezultat; fundamentarea teoriei managementului curriculumului şcolar 
în viziune postmodernă axată pe interconexiunea demersurilor manageriale, 
pedagogice; elaborarea modelului praxiologic al managementului curriculu-
mului şcolar.  

Prin elaborarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale managementului 
curriculumului cercetarea realizată de dna Lilia Pogolşa este una valoroasă şi 
oportună teoriei şi practicii manageriale din Republica Moldova.  

Trebuie menţionat că rezultatele cercetărilor sunt deja aplicate în constituirea 
sistemului naţional al managementului curriculumului, precum şi în renovarea 
curricula de formare profesională iniţială şi continuă a cadrelor didactice. 
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Seminar metodologic republican Evaluarea criterială prin descriptori în clasele primare (IŞE, 2017). 
De la stânga la dreapta: D. Cotoviţchi, specialist principal ME; V.Gaiciuc, specialist principal 

ME; L.Pogolşa, dr.hab., prof. univ., director IŞE; A. Nichitcenco, specialist principal ME;  
L. Ursu, dr., conf. univ., UPS „I. Creangă”; M. Marin, dr., conf. univ., IŞE. 

 

Întregul ansamblu teoretic şi practic al activităţii profesionale, ştiinţifice şi 
manageriale a doamnei Lilia Pogolşa este concludent pentru cel puţin două as-
pecte: în primul rând, pentru dorinţa/necesitatea de actualizare şi de repunere în 
circulaţie largă a ideilor şi a soluţiilor celor mai valoroase, repunere însoţită 
adesea de o argumentare detaliată, cu intenţia convingerii interesate asupra opor-
tunităţii preluării lor, iar în al doilea rând, pentru dorinţa/ necesitatea de a încor-
pora, într-o formă sau alta, dar, oricum, într-o formă prelucrată pentru intenţiile 
avansate, informaţia teoretică cea mai nouă.  

Este necesar a vizualiza, cel puţin, un aspect al activităţii investigaţionale 
pe care a realizat-o dna Lilia Pogolşa pentru sistemul educaţional. Astfel, acest 
aspect vizează date esenţiale şi valorice privind managementul curriculumului 
şcolar, domeniu modern şi relativ recent, încă insuficient cunoscut la noi, atât sub 
aspect teoretic, cât şi din punctul de vedere al exercitării propriu-zise a funcţiilor 
manageriale, a demersurilor metodologice şi a concluziilor la care s-a ajuns prin 
abordarea din perspectiva corpusului de date şi informaţii coroborate, prezen-
tând interes atât pentru cadrele didactice stagiare care îşi încep activitatea într-o 
perioadă de reformă a învăţământului general şi care ar putea candida în viitor, 
ca executanţi ai diverselor curricula disciplinare, cât şi pentru actualii manageri 
de şcoli.  

În ansamblul său, activitatea ştiinţifică a dnei Lilia Pogolşa se adresează 
specialiştilor în probleme de politică educaţională, dar şi unui public didactic mai 
larg, dornic să se familiarizeze cu sfera preocupărilor specifice managementului 
curriculumului şcolar în învăţământ, ceea ce face ca elaborările să poată oferi un 
prilej de „învăţare managerială” în realizarea curriculumului, atât în direcţia 
aprofundării cunoştinţelor de management al disciplinei de învăţământ, cât şi 



327 
 

pentru abordarea avizată a numeroaselor şi dificilelor situaţii concrete posibile 
în realizarea activităţii didactice în învăţământul general. 

Accentul cercetărilor realizate de prof. univ. Lilia Pogolşa se pretează la 
dimensiunea că, dacă ne raportăm la nivelul macrosistemului de învăţământ, 
managementul curriculumului şcolar, se corelează conceptului de strategie 
pedagogică, înţelegând prin aceasta o concepţie, o linie de orientare pe ansamblu şi 
pe termen lung privind organizarea procesului didactic, a educaţiei, a învăţă-
mântului. Strategia pedagogică este reprezentată de ansamblul deciziilor privind 
desfăşurarea cercetării pedagogice, a politicii învăţământului sau a procesului de 
învăţământ. Corelaţia nu înseamnă similitudine, întrucât managementul reprezintă 

actul complex de conducere ştiinţifică a întregului proces de învăţământ, depăşind 
stadiul proiectiv reprezentat de strategia pedagogică. 

 

 
 

Împreună cu Nicolae Bucun, dr.hab., prof. univ., director adjunct IŞE,  
în cadrul Seminarului Ştiinţific de susţinere a unei teze de doctor (IŞE, 2018). 

 
Prin atare viziune, L. Pogolşa avansează domeniul schimbării de atitudine 

asupra calităţii managementului curriculumului şcolar şi a conştiinţei identitare a 
conceptórilor şi a executanţilor de curriculum. 

În această abordare se identifică originalitatea cercetărilor care valorizează şi 
componenta de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi de conducere 
în cadrul managementului curriculumului şcolar ce se vădeşte – prin dimensiunea 
organizaţională şi metodologică – a fi optimul punct de pornire pentru o mişcare de 
cercetare inedită de pionierat în domeniu cu pilonii de susţinere la: 
A. Palierul strategic: 

a)  funcţional: reproiectarea în educaţie ca reformă prin formare – în spiritul 
managerial al resurselor reunite, pe calea argumentelor (şi nu administra-
tiv) a formei specifice în acest mediu; 

b)  profesional: formarea, acreditarea şi introducerea (angajarea) efectivă în sis-
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tem a categoriei socio-profesionale a formatorilor de formatori profesio-
nişti, ca autori de formare ulterioară. 

B. Palierul normativ. 
a)  reglementativ: modificarea prevederilor actuale conform necesităţii verita-

bil transformatoare de introducere a profesionismului în domeniu;  
b)  reglator: considerarea şi ratificarea standardelor de profesionalizare propuse 

de cercetare şi a aparatului de evaluare specifică incorporată acestora. 
C. Palierul acţional: 

a)  relaţional (covalent, grupal): conceperea şi practicarea, pe cale organi-
zaţională, asociativă, a acţiunii curente de formare de tip solicitativ-ofertiv. 
Or, lămurirea, explicitarea, analiza şi sinteza conceptelor, a elementelor, a 

aspectelor, a fenomenelor şi personalităţii cadrelor didactice şi manageriale 
semnifică ţinta imediată şi expectanţele sistemului şi procesului educaţional pe 
care le angajează dna Lilia Pogolşa în activitatea sa multiaspectuală şi de aceea 
personalitatea ştiinţifico-didactică şi managerială a Domniei Sale se încadrează 
în ceea ce toţi înţeleg prin sintagma „omul şcolii”. 

 

 
 

Simpozionul Pedagogic internaţional Tehnologii didactice moderne (IŞE, 2016). De la stânga  
la dreapta: Nicolae Bucun, dr.hab., prof. univ., IŞE; Ion Guţu, dr.hab., prof. univ., USM;  

Lilia Pogolşa, dr.hab., prof. univ., IŞE; Victor Ţvircun, dr.hab., prof. univ., AŞM;  
Valentin Crudu, dr., conf. univ., şef direcţie ME. 

 

Trebuie menţionat că în activitatea profesională Domnia Sa se conduce de 
anumite principii, printre care: a) legalitate, prin respectarea Constituţiei Republicii 
Moldova, legislaţiei în vigoare şi tratatelor internaţionale la care Republica 
Moldova este parte; b) imparţialitate, prin luarea deciziilor în mod imparţial, 
nediscriminatoriu şi echitabil, fără a acorda prioritate unor persoane sau gru-
puri în funcţie de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, 
apartenenţă politică, avere sau origine socială; c) comportament, tact pedagogic şi 
social bazate pe respect, exigenţă, corectitudine şi amabilitate în relaţiile cu 
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comunitatea pedagogică, precum şi în relaţiile cu conducătorii, colegii şi subor-
donaţii; d) profesionalism, prin îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu respon-
sabilitate, competenţă, eficienţă, promptitudine şi corectitudine.   

Profesorul universitar Lilia Pogolşa este convinsă că educaţia reprezintă o 
prioritate naţională în Republica Moldova şi, în acest sens, crede că este oportună 
schimbarea accentelor în educaţie pentru asigurarea calităţii procesului educa-
ţional, astfel încât întregul sistem educaţional să devină principalul factor de 
progres economic şi social al ţării. 

Aşadar, susţine Domnia Sa, direcţiile prioritare de dezvoltare a educaţiei 
în Republica Moldova şi mecanismele de realizare a acestora cuprind variabilele 
politici educaţionale, resurse umane, resurse materiale şi financiare, reţea de instituţii 
de învăţământ şi infrastructură etc. ‒ toate oferind un cadru concret pentru 
sporirea eficienţei sistemului educaţional şi asigurarea dezvoltării durabile a 
sistemului educaţional. Acţiunile concrete identificate pentru procesul şi siste-
mul educaţional prin coerenţa acţiunilor stipulate în Strategia de dezvoltare a 
educaţiei pentru anii 2014–2020 „Educaţia-2020” din perspectiva durabilităţii şi 
sustenabilităţii determină îmbunătăţirea calităţii formării profesionale iniţiale şi 
continue a cadrelor didactice; îmbunătăţirea ofertei educaţionale din perspectiva 
nevoilor educaţionale ale copiilor şi aşteptărilor societăţii; creşterea competenţei 
şi competitivităţii cadrelor didactice; profesionalizarea cadrelor manageriale 
capabile să gestioneze eficient instituţiile de învăţământ şi educaţionale; dimen-
sionarea corectă a reţelei de instituţii educaţionale corespunzător standardelor 
actuale de calitate; consolidarea parteneriatelor academice şi sociale durabile 
axate pe beneficii comune pe termen lung. 

 

 
 

Conferinţa ştiinţifică internaţională Curriculum şcolar: provocări, oportunităţi de dezvoltare    
(IŞE, 2018). În contextul parteneriatului IŞE – Liceul Prometeu, s-a acordat titlul onorific 

Doctor Honoris Causa al IŞE directorului liceului Aurelian SILVESTRU. 
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Competenţele acumulate (profesionale, specifice, psihopedagogice, socio-
culturale, reflexive, metodologice, de comunicare, manageriale, metodologice, 
de cercetare, de conceptór de politici în domeniul educaţional – curriculum, 
metodologii, ghiduri, standarde, strategii, concepţii) şi certificate în conformitate cu 
specialitatea şi cu studiile finalizate menţionate mai sus semnifică tendinţele 
interne şi externe de construcţie profesională determinate de nevoia de realizare a 
echilibrului între interesele, convingerile, necesităţile şi aşteptările/expectanţele 
individuale şi cele ale domeniului de educaţie şi de cercetare pe care prof.univ. 
Lilia Pogolşa poate să le pună în practică pentru a aduce un nou suflu în contextul 
de schimbare la nivel de calitate sistemică şi procesuală a acestor domenii. 

Publicaţii în ştiinţele educaţiei: autor şi coautor a circa 115 lucrări, dintre 
care 10 monografii, lucrări didactico-metodice, articole ştiinţifice şi comunicări 
la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

 
Crezul şi idealul educaţional 

Convingerile Domniei Sale se axează pe ideea că, pentru ca educaţia să-şi 
realizeze obiectivele propuse pentru schimbare, este important ca linia de 
conduită a diferiţilor actori implicaţi (ministere, agenţii, ONG-uri, instituţii, 
administraţii publice locale etc.) să fie coerentă, omogenă şi coordonată, aceasta 
însemnând eforturi comune de implicare, impactul acţiunii asupra obiectivelor 

de educaţie şi de cercetare, mecanisme 
instituţionale prin care coerenţa este 
stabilită între diverse părţi participante.  

Or, toate acestea semnifică miza de 
schimbare calitativă şi reală prin măsuri 
specifice axate şi pe formarea cadrelor/ 
resurselor umane de calitate şi eficace în 
domeniu, dat fiind că activitatea cadrelor 
didactice se află în permanentă tensiune 
datorită necesităţii de a regla şi a raţio-
naliza reuşitele elevilor/ale studenţilor în 
societatea în care şcoala nu mai este un 
„sanctuar al cunoaşterii”, dar care cere 
mult mai mult de la profesori.  

Domnia Sa susţine că evoluţia acti-
vităţii cadrelor didactice şi cea a politi-
cilor educative sunt interdependente de 
dezvoltarea societăţii care se află într-o 
tensiune conştientă: între global şi local, 
între tradiţie şi modern, între perspective 
pe termen lung şi pe termen scurt, între 

Conferinţa ştiinţifică internaţională 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei:  
Istorie, performanţe, personalităţi 

(AŞM, 2016). Cu aprecieri şi admiraţie 

pentru IŞE – Corina Fusu,  
Ministru al Educaţiei. 
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spiritual şi material, între competiţie şi egalitate de şanse, între dezvoltarea cu-
noştinţelor şi capacitatea de asimilare a educaţilor 

Profesorul universitar Lilia Pogolşa este o persoană comunicativă, dinami-
că, hotărâtă, cu mare putere de concentrare, sociabilă, care poate face faţă 
oricărei provocări, interesată de o continuă dezvoltare profesională, este înzes-
trată cu abilităţi organizatorice şi de lucru în echipă, oratorice şi de prezentare, 
responsabilă, perseverentă, sociabilă, punctuală. 

Evoluţiile actuale din domeniile ştiinţific, social, educativ şi cultural şi din 
subcâmpurile acestora pun în evidenţă, din ce în ce mai mult, numeroase dera-
paje ce se manifestă în conştiinţa individuală şi socială, în explicitarea anumitor 
fenomene trecute sau actuale, acestea reprezentând semne ale unui behaviorism 
social accentuat care afectează aceste domenii. Astfel, activitatea profesională, şti-
inţifică şi managerială a dnei Lilia Pogolşa se înscrie pe traiectoria fenomenolo-
gică a educaţiei ca o sarcină manifestă şi de gândire ştiinţifică expresă; or, edu-
caţia trebuie ridicată în configuraţia valorilor contemporaneităţii cu pregătirea şi 
circumspecţia solicitată tocmai de către dificultatea timpului, de aspectele fe-
nomenologice şi de greutatea sau chintesenţa valorică a personalităţii cadrelor 
didactice şi de conducere din domeniul educaţional. 

 

 
 

Conferinţa ştiinţifică internaţională Cadrul didactic – promotor al politicilor educaţionale  
(IŞE, 2019). Lilia Pogolşa, dr. hab., prof. univ., director IŞE,  

Corneliu Popovici, ministru al Educaţiei, Culturii şi Cercetării. 

 
Aceste seturi de valori/supravalori ştiinţifico-profesionale, manageriale şi 

socioculturale ale profesorului universitar Lilia Pogolşa au fost onorate de către 
entităţile guvernamentale şi extraguvernamentale cu distincţii şi menţiuni, şi 
anume: 



332 
 

Medalia „Cuvioasa Paraschiva”, Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove, 
2011, 

Medalia jubiliară „Eparhia Chişinăului – 200 de ani”, Mitropolia Chişinăului şi a 
Întregii Moldove, 2013, 

Medalia jubiliară „70 de ani ai Academiei de Ştiinţe”, 2016, 
Medalia AŞM „Dimitrie Cantemir”, 2016, 
Medalia AŞM „Nicolae Milescu-Spătaru”, 2017. 
 

 
 

Conferinţa ştiinţifică internaţională Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei:  
Istorie, performanţe, personalităţi (AŞM, 2016).  

Cea mai înaltă distincţie a AŞM – Medalia „Dimitrie Cantemir” –  
acordată directorului Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei Lilia Pogolşa. 

 
Astfel, împlinirile şi perspectivele în crezul pedagogic, pe care îl promo-

vează prof. univ. Lilia Pogolşa în activitatea ştiinţifico-didactică şi managerială, 
este anume acela al reformei sufleteşti, care stipulează principiul Să facem echilibru 
în noi înşine, deci o reformă în noi înşine, fundamentată de caracterul moral şi 
de relaţia strânsă între pedagogie şi ştiinţele sociale. 
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VLADIMIR POTLOG – PROFESORUL ISTORICILOR1 
 

 
Ion Valer XENOFONTOV, 

Lidia PRISAC 

 
 

Motto: „Voi, tineri, ascultaţi un om bătrân, la care oamenii 

 bătrâni îşi plecau urechea când era tânăr.” 
Caesar Augustus (63 î.Hr. – 14 d.Hr.) 

 
ABSTRACT 

The article presents pedagogical and scientific biography highlights of the 
Professor Vladimir Potlog, the longest living university teaching staff member 
from Moldova: he taught students at universities from 1953 to 2011. Considered 
a "consummate teacher" he was highly appreciated by generations of disciples, 
some of them being heads of state, prime ministers, ministers, ambassadors, scien-
tists, academicians and teaching staff. He is considered to be a model of teacher, 
scientist, man who faced difficult times, thanks to native and professional quali-
ties. 

Keywords: professor, higher education, history, didactic activity, science 
Vladimir Potlog. 

 
Profesorul Vladimir Potlog, istoric de vocaţie, om de o cultură deosebită, 

înaltă ţinută morală şi spirituală, intelectual de elită, este o figură emblematică 
pentru sistemul universitar din spaţiul pruto-nistrean de la mijlocul sec. XX – 

                                                 
1
  Prezentul material este o versiune actualizată și îmbunătăţită a textului elaborat de autorii Ion 

Valer Xenofontov, Lidia Prisac Profesorul Vladimir Potlog, un aristocrat al pedagogiei istorice, 

publicat în: O istorie multidimensională a carierelor universitare: instituţii reţele sociale, 

biografii / Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Fac. de Istorie și Geografie; ed.: Sergiu Musteaţă 

(coord.), Chișinău: Arc, 2017, pp. 126-134. 
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începutul sec. XXI. „Pedagog şi istoric remarcabil”2, „Dascălul nepereche”3, 
„Marele Profesor”4, „Profesorul Profesorilor”5, „Un patrician al timpurilor noas-
tre”6, „neobositor tribun”7, „cel mai bun Profesor pe care l-am avut până în 
prezent, un exemplu în viaţă”8 este considerat „maestru al artei şi ştiinţei peda-
gogice… venerat şi apreciat de multe promoţii de istorici” (acad. Gheorghe 
Rusnac, dr. hab. Valeriu Cozma).  

Promoţia anului 1961, formată din personalităţi notorii (Dumitru 
Matcovschi, Andrei Strâmbeanu, Mircea Druc, Ion Buga, Ion Stici, Nina Băieşu, 
Aculina Chişca, Gheorghe Smişnoi ş.a.), l-a apreciat la superlativ, vorbind despre 
profesorul V. Potlog drept „Omul care ne-a instruit şi omenit”9. Itinerarul 
profesorului Vl. Potlog a fost considerat de o parte din discipoli drept „povestea 
magului călător în timp”10.  

Sub aspectul teoriei istoriei, subiectul articolului în cauză se plasează în 
aria timpului prezent. În urma realizării a patru interviuri cu profesorul Vladimir 
Potlog, în intervalul 31 octombrie 2014 – 1 octombrie 2015, efectuate în conformi-
tate cu principiile istoriei orale, în cele ce urmează ne vom axa pe anumite repere 
reconstitutive din biografia pedagogică şi ştiinţifică a protagonistului, care reflectă 
în mod direct sau indirect, inclusiv istoria Institutului Pedagogic Moldovenesc de 
Stat în anii 1949–1960. De altfel, profesorul Vladimir Potlog este considerat 
martorul-cheie al evenimentelor istorice din sec. XX, fapt explorat la maxim de 
istoricii consacraţi11. 

Potrivit istoricului clujean Doru Radosav, „Biografia şi istoria ilustrează 
modul în care marea istorie este trăită la persoana întâi singular şi modul în care 

                                                 
2
  Gheorghe Rusnac, Valeriu Cozma. Octogenarul Vladimir Potlog – pedagog și istoric remarcabil. În: 

Studia Universitas. Revista Știinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, nr. 1, 2007, pp. 307-309. 
3
  V. Ciubucciu. Dascălul meu nepereche. În: Făclia, 29 septembrie, 2007, p. 5. 

4
  Ion Xenofontov, „11” considerente pentru Marele Profesor Vladimir Potlog. În: Moldova 

Suverană, nr. 114 (1870), 4 august, 2015, p. 1, 2; Ion Valer Xenofontov, Lidia Prisac, Vladimir Potlog, 

profesorul care visează faraoni. În: Săptămâna, nr. 30 (1224), 5 august 2016, p. 9; Ion Valer 

Xenofontov. Enciclopedia curiozităţilor. Trecut și prezent. Vol. I, Iași : LUMEN, 2016, pp. 72-76. 
5
  Ion Valer Xenofontov. Enciclopedia curiozităţilor. Trecut și prezent. Vol. I, Iași: LUMEN, 2016, 

pp. 72-76. 
6
  Rodica Ursu Naniu, Igor Șarov. Patrimoniul educaţional universitar: dascăli și discipoli. Vol. I. 

Chișinău: Cartdidact, 2019, pp. 7-32. 
7
  Corneliu Prepeliţă. Laudatio în cinstea profesorului, omului și românului Vladimir Potlog. În: 

Patrimoniul istoric, nr. 6, Ungheni, 2017, p. 79. 
8
  Andrei Prodan. La Mulţi Ani, Vladimir Ivanovici! În: Moldova Suverană, nr. 114 (1870), 4 august, 

2015, p. 2. 
9
  Omul care ne-a instruit și omenit. În: Literatura și arta, nr. 34-36, 6 septembrie 2007.  

10
  Andrei Prohin. Povestea magului călător în timp (Omagiu profesorului Vladimir Potlog). În: 

Universitatea, nr. 6 (73), 23 ianuarie 2007, p. 7.  
11

  Anatol Petrencu. Teroarea stalinistă în Basarabia: studii, documente, memorii. Chișinău, S.n., 

2013, pp. 145-147. 
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aceeaşi istorie a marcat derularea biografiei individuale a martorilor”12. 
Suportul teoretic şi metodologic al studiului se circumscrie modelului de istorie 
realizat de şcoala italiană centrată în jurul Luisei Passerini, ce consideră 
mărturia orală, în cazul nostru cea oferită de profesorul Vl. Potlog, în primul 
rând, sursă adiacentă reconstituirii istoriei, realitate reflectată în dimensiuni 
culturale, lingvistice, sociologice etc. Informaţia orală este structurată, decupată 
şi valorificată la nivel documentar în edificarea demersului istoriografic13.  

Vladimir Potlog s-a născut la 1 august 1927, în comuna Sineşti, plasa 
Corneşti, judeţul Bălţi, Basarabia, într-o familie de ţărani gospodari (mama 
Alexandra şi tatăl Ion). Părinţii dispuneau de cca 6 ha de pământ arabil. Primele 
studii le-a făcut în satul natal. „În 1940, în sat erau numai patru clase obligatorii, 
dar eu cu colegul meu ne-am dus la Corneşti, să continuăm studiile. Trebuia de 
acum să venim în clasa a V-a, în URSS, dar nu avea şcoala nici cămin, nimic, şi 
ne-am lăsat păgubaşi, ne-am întors acasă. Totuşi ne-au obligat să urmăm cursul 
în sat, şi ne-am dus în clasa a IV-a, cu cei care aveau patru clase încă de pe 
timpul României şi cu noi au făcut două clase” (Vladimir Potlog, 31 octombrie 
2014). 

În privinţa adaptării la sistemul de învăţământ sovietic nu a întâmpinat 
dificultăţi, graţie… sistemului de învăţământ ţarist. „N-a fost mare problemă 
studierea alfabetului chirilic, l-am învăţat încă înainte, de la mătuşa Ioana, care 
îl ştia de pe timpul ţarului, ea ne-a şi învăţat, iar ceilalţi abia începeau... Ţin 
minte, o colegă citea Marea Neagră – Maria Neagră, nu ştia să pronunţe ea” 
(Vladimir Potlog, 31 octombrie 2014).  

La şcoala medie din Corneşti, graţie harului didactic al învăţătorului Iacob 
Voldman, junelui Vladimir Potlog i s-a cultivat dragostea de Istorie.  

În anii 1949–1953 a studiat la Institutul Pedagogic Moldovenesc de Stat. 
„La Institut, la nivelul ministerelor nu era bine gândită programa de 
învăţământ. Am învăţat obiecte pe care le-am trecut şi-n şcoală, de exemplu, 
disciplina «Limba rusă» am învăţat-o la acelaşi nivel, din aceleaşi manuale, pe 
care nici nu le prea aveam. Totul am învăţat din conspecte, la bibliotecă era un 
singur manual la toată grupa. Trebuia să ştim limba rusă, da noi nu o ştiam şi 
ne era dificil, iar ei ne predau moldoveneşte, or, la Institut se preda în limba 
moldovenească” (Vladimir Potlog, 1 octombrie 2015).  

O problemă dificilă o constituia şi studierea limbilor străine, care „nu erau 
în voga acelor ani”: „Când am venit în 1949 la Institut, nu se mai studiau limbi 
străine, trebuia să te înscrii la cursuri suplimentare, facultative. 10 studenţi am 
ales şi am făcut un an de franceză, iar când am terminat nu s-a mai luat în 

                                                 
12

  Doru Radosav. Editorial. În: AIO – Anuarul Institutului de Istorie Orală, V. Cluj-Napoca: Presa 

Universitară Clujeană, 2004, p. 9. 
13

  A se vedea Doru Radosav. Editorial. În: AIO – Anuarul Institutului de Istorie Orală, II. Cluj-

Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2001, p. 8.  
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seamă ceea ce am studiat, ni s-a fixat doar colocviu. La Facultatea de Istorie 
limba străină nu era predată. Paradox, nu doar aici, ci nici la facultăţi de profil. 
Soţia mea a absolvit Facultatea de Limbă şi Literatură. La această facultate n-au 
învăţat limba franceză, abia în anul IV a început să li se predea. La ce bun, dacă 
erau pe sfârşite cu studiile, trebuia de studiat din anul I... N-am făcut latina. 
Istoria fără latină şi greacă nu este una autentică... iată învăţam materialismul şi 
empiriocriticismul, dar n-am studiat limba latină, franceză!…” (Vladimir Potlog, 
1 octombrie 2015). 

Profesorii, în majoritate din raioanele din partea stângă a Nistrului, nu 
vorbeau într-o limbă literară. „Lecţiile se ţineau în limba moldovenească, chiar şi 
istoria partidului, într-o limbă foarte pocită” (Vladimir Potlog, 31 octombrie 
2014). Evident, au fost şi excepţii. Afecţiunea pentru istoria antică i-a fost altoită 
de profesorul Andrei Guzun, din Transnistria, „foarte bun profesor, avea un 
vocabular bogat, de unde cunoştea? Nu ştiu. Se spunea că mai avea şi alte 
funcţii, îl treceau în Basarabia, incognito, unde avea legături cu comuniştii de 
aici, aşa se vorbea despre el. A plecat la Bălţi şi acolo a început să predea istoria 
partidului. De la „Istoria antică” la „Istoria partidului”. Acolo a terminat 
cariera” (Vladimir Potlog, 4 noiembrie 2014). 

Cei mai calificaţi erau profesorii care absolviseră universităţile în România, 
la Iaşi. Este vorba de profesoara de psihologie Cleopatra Mihailovna Vnorovschi, 
autoarea unui studiu despre Şcoala Eparhială de Fete din Chişinău. Tatăl ei era 
polonez, iar ea absolvise Liceul Eparhial cu menţiune. Iniţial a fost inspector, 
apoi a devenit profesoară la institut şi chiar a susţinut teza la Moscova. 
Cunoştea limbi străine, franceza şi germana, limba română foarte bine. A fost 
conducătoarea activităţii practice a studentului Vl. Potlog la şcoala nr. 20 din 
sectorul Sculeni, Chişinău. 

„Mergeam cu ea pe jos şi ne povestea istoria Chişinăului.., ce a fost aici, a 
cui casă a fost dincolo. Odată am trecut pe lângă Muzeul de Arte – aici a fost 
casa lui Herţa, om bogat… În drumul nostru spre şcoală era cimitirul evreiesc, 
ne-am oprit la el, care era chiar lângă şosea... Pe timpul sovieticilor l-au 
demolat.., şi ea ne arată – uitaţi-vă mormântul ăsta e construit din piatră adusă 
din Palestina. Se păstra o tradiţie la evrei, ei nu puneau în cimitire copaci ca 
pustietatea să le amintească de ţara lor, de munţi. La literatura universală în 
calitate de profesor l-am avut pe Lev Abramovici Catz-Cezza, de altfel, şi pictor 
amator. Era un enciclopedist. Venea în auditoriu, avea o geantă mare pe care o 
arunca pe masă..., şi începea cu Balzac sau cu orice mare scriitor, cu analiză cu 
tot. S-a stins devreme, nu ştiu de ce boală a suferit, era masiv, înalt. A fost coleg 
cu Vnorovschi la Iaşi. Aceasta spunea despre Catz-Cezza că era un leneş, nu 
scria nimic la lecţie, venea la colege să ia conspectele” (Vladimir Potlog, 1 
octombrie 2015).  
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Vl. Potlog consideră că în anii de studenţie a consumat mult timp valoros 
cu audierea unor discipline inutile, care respectau în totalitate „rigorile 
timpului” sovietic: „În perioada studenţiei, cel mai mult timp îl pierdeam la 
obiectele ce ţineau de Partidul Comunist, urma economia politică, filosofia cu 
materialismul dialectic şi materialismul istoric. Toate obiectele erau politizate, 
se tindea să se demonstreze legitimitatea istorică a Partidului Comunist, supe-
rioritatea regimului politic, să se arate că în Vest este exploatare, criză, şomaj 
etc., iar în URSS aşa ceva nu exista... ” (Vladimir Potlog, 1 octombrie 2015).  

Istoria Partidului Comunist al URSS crea cea mai mare repulsie printre 
studenţi – „ne-a provocat o senzaţie de respingere..., nu înţelegeam noi ce 
mâncare de peşte era asta..., era predată de Korniţov, care după numele de 
familie părea să fie rus, vorbea o limbă pocită precum o vorbeşte un ţăran 
necărturar..., preda perioada cea începătoare cu lucrările lui Lenin şi era foarte 
plictisitor” (Vladimir Potlog, 1 octombrie 2015). „Se punea accentul, în primul 
rând, pe obiectele de partid, doi ani de istoria partidului, ore teoretice şi 
seminare, ş-acolo îţi spunea să faci conspecte! Pierdeam o mulţime de timp… şi 
ce să mai conspectăm? Pe Lenin? Cele mai complicate erau lecţiile despre 
imperialism – nu ne puteam noi descurca, totul se preda în limba rusă” (Vladimir 
Potlog, 1 octombrie 2015). 

Literatura antică i-a fost predată în limba rusă de Natan Grinbaum, care 
cunoştea greaca, în care recitea uneori din „Iliada”. A audiat cursurile de istorie 
a Evului Mediu ţinute de profesorul Iosiv Şlaen, iar Nicolae Koroliov i-a predat 
istoria modernă şi contemporană. A frecventat cursurile ţinute de Afanasie 
Repida.  

Printre profesori erau şi din cei cu „licee româneşti”, implicaţi în orga-
nizarea sistemului de învăţământ sovietic: „Am avut un profesor evreu, Iosif 
Moiseevici Şlaer, cu Liceul la Tighina, n-a urmat studiile în România. A început 
să lucreze la Fabrica de Textile. În 1940 Institutul Pedagogic s-a transferat de la 
Tiraspol la Chişinău şi Şlaer a frecventat cursurile la anul I, a urmat evacuarea 
Institutului Pedagogic în Buguruslan şi acolo a absolvit studiile. Când a revenit 
a început să predea la Institutul Pedagogic. Iniţial a fost organizator al 
cursurilor pentru învăţătorii tineri, îi recrutau prin sate, din cei cu 2-3 clase, care 
făceau câte o lună un fel de pregătire şi îi îndreptau la şcoală” (Vladimir Potlog, 
1 octombrie 2015). 

Vl. Potlog a absolvit Facultatea de Istorie cu excelenţă. A avut nota „4”, 
din sistemul de apreciere de 5 puncte, doar la disciplinele „Limba rusă” şi 
„Istoria pedagogiei”. În documentul de absolvire, depistat de noi în Arhiva 
familiei Potlog, este notat: „Diplomă de otlicinic, J 477919, diploma de faţă este 
dată lui Potlog Vladimir Ivanovici, în aceea că el a fost înscris în anul 1949 la 
Institutul Pedagogic Moldovenesc de Stat şi a mântuit în anul 1953 cursul deplin 
al Institutului numit Istoria prin Hotărârea Comisiei de examinare de stat de la 
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30 iunie 1953 şi se dă calificaţia de învăţător de istorie în şcoala mijlocie. 
Preşedintele Comisiei de examinare – Nicolae Corlăteanu. Rector – I. Cioban. 
Nr. de înregistrare 2276”. 

După absolvirea institutului a început cariera la Alma Mater, având cea 
mai longevivă carieră didactică universitară din Republica Moldova: a 
conferenţiat în mediul universitar din 1953 până în 2011. Iniţial a fost angajat în 
calitate de lector (15 august 1953 – 27 iunie 1956), lector superior (28 iunie 1956 – 
2 iulie 1960) la Catedra de istorie universală. „Eram patru membri ai catedrei, 
şeful catedrei era I. Şlaen, care preda Evul Mediu, Constantin Drachenberg, care a 
terminat înaintea mea. Mai era un domn, evreu de naţionalitate, care preda pe 
jumătate de normă, care a mai lucrat o jumate de an şi a plecat. La început îmi 
era foarte greu, fiindcă cunoşteam mai bine istoria modernă decât istoria antică, 
pe care o uitasem de-a binelea, trebuia s-o iau de la zero... A fost foarte, foarte 
complicat în grupele în care se preda în limba moldovenească, dar trebuia să 
predau şi la cursul seral, la maturi, cursul de „Istoria Romei”, căci audiase 
„Istoria Orientului şi Istoria Greciei”, dar nu şi pe cel de „Istoria Romei”. Era un 
curs destul de mare, de cca 50 de ore, cu seminare. Era şi o grupă serală în limba 
rusă, pe care n-o posedam într-atât de bine încât să susţin cursuri. Un an mi-a 
fost extrem de dificil pentru a putea asimila şi materia, dar şi limba rusă, pe care 
n-o cunoşteam la nivelul corespunzător. Era şi o normă de 800 de ore, ceea ce 
era enorm pentru un începător. Trebuia să stai şi să te pregăteşti, mai ales în 
două limbi, şi în una pe care n-o posedai bine. Mă simţeam foarte stingherit. 
Erau persoane mai în vârstă decât mine, la grupa serală, oameni cu experienţă, 
care lucrau în diferite domenii, printre care era şi o profesoară de educaţie 
fizică” (Vladimir Potlog, 4 noiembrie 2014). 

Penuria materialelor didactice constituia un impediment serios în 
desfăşurarea cu succes a activităţilor didactice: „Primele manuale pe care le-am 
văzut şi le-am putut cumpăra au fost „Novaia istoria”, pe care i-am oferit-o lui 
Drachenberg. Eu predam „Istoria antică”. Era un volum bun şi expunea 
materialele până la revoluţiile engleză şi franceză. Se editau nişte broşuri de-a 
moscoviţilor şi ajungeau la noi, un fel de conspecte, dar nu erau suficiente. Pe 
urmă au început să fie editate manuale, iar la disciplina „Istoria antică” – nici 
pomină” (Vladimir Potlog, 1 octombrie 2015). 

În 1960, după fuziunea Institutului Pedagogic Moldovenesc de Stat cu 
Universitatea de Stat din Chişinău, Vl. Potlog a activat, în noua structură, în 
calitate de lector superior (1 septembrie 1960 – 21 mai 1974), conferenţiar 
universitar (22 mai 1974) la Catedra de istorie universală, conferenţiar la 
Catedra de arheologie şi istorie antică (27 februarie 1991 – 29 august 2011). 
Alături de cariera didactică a exercitat şi funcţii administrative: prorector la 
studii cu frecvenţa redusă (26 septembrie 1974 – 24 octombrie 1983), decan 
interimar (24 octombrie 1983 – 27 decembrie 1983) şi decan (27 decembrie 1983 – 
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12 ianuarie 1989) la Universitatea de Stat din Moldova. S-a eliberat din funcţia 
de conferenţiar universitar la 30 august 201114. Deşi a deţinut şi funcţii 
administrative, a considerat că menirea s-a principală a fost cea de profesor, 
căreia i s-a dedicat cu multă abnegaţie şi dăruire.  

În pofida contextului sociopolitic dificil, a ştiut să evite impactul nemijlocit 
al politicului în domeniul ştiinţei istorice prin predarea cursurilor de istorie 
antică, predilecţia fiind cultura Greciei Antice. „Istoricul Antichităţii”15 în 
activitatea pedagogică din învăţământul superior a ţinut permanent cursul 
normativ de „Istorie antică universală”, cursuri speciale şi auxiliare: „Originea 
şi evoluţia creştinismului în Imperiul Roman”,„Cronologia istorică”, „Istorio-
grafia istoriei antice”. La Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din 
Moldova a ţinut cursuri normative: „Istoria Greciei şi a Romei Antice”, „Istoria 
evreilor în Antichitate”. A pus accentul pe educaţia estetică, deontologică şi 
etică în formarea tinerilor specialişti. Prin darul narativ deosebit cu care este 
înzestrat, a dezvoltat imaginaţia audienţilor prin deplasarea lor virtuală în 
trecutul istoric, lucru deosebit de important, în mod special, în perioada 
regimului totalitar sovietic, când puţini îşi puteau permite să viziteze pe viu 
marile civilizaţii ale lumii – Grecia, Egiptul... Generaţii de studenţi îşi amintesc 
cu nostalgie de prelegerile facultative pe care le ţinea profesorul Vl. Potlog în 
afara programului de muncă, fără a fi remunerat, lucru puţin apreciat în 
societatea de astăzi cu valori profund comerciale.  

Chiar dacă a fost un profesor exigent faţă de studenţi, aceştia l-au 
respectat şi onorat. Au fost situaţii în care unii, deşi au picat examenele de mai 
multe ori, în final i-au zis mulţumesc, deoarece i-a învăţat să înveţe. Secretul a 
constat în faptul că a văzut în fiecare student o personalitate deosebită şi nu le-a 
ştirbit din respectul uman, ci a tins să le cultive dragostea faţă de Carte şi 
Istorie. Poetul-academician Dumitru Matcovschi (1939–2013), absolvent al 
Facultăţii de Istorie şi Filologie (promoţia 1961), l-a apreciat înalt şi i-a consacrat 
o poezie-imn: „Pe noi profesorul Vladimir Potlog / Cu limba lui fără pereche; / Istoria 
antică, veche / El ne citea; / Roman era de Roma când ne povestea; / Era ca fierul, sau ca 
piatra, / Când ajungea la Cleopatra... / La lecţiile lui – un dor / Trăiam, mereu înălţător; 
/ Adevăraţi studenţi – credeam / În mamă, tată şi în neam / Şi din străbuni latini 
veneam”. 

În viziunea lui Vladimir Potlog, un bun istoric trebuie să aibă „vocaţie, să 
fie curios pentru trecutul omenirii”16. În cunoştinţă de cauză, dascălul susţine că 
„între politică şi istorie există o relaţie directă din Antichitate până în prezent”17. 

                                                 
14

  A se vedea: Arhiva Universităţii de Stat din Moldova. Dosar Vladimir Potlog. 
15

  Dicţionar de istorie, Ediţia a II-a revăzută și adăugită. Chișinău: Civitas, 2007, pp. 310-311. 
16

  Interviu realizat de Galina Bucuci cu Vladimir Potlog. În: Buletin Informativ ANTIM, nr. 4 (24), 

2004, p. 22. 
17

  Ibidem, p. 22. 
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Totodată, consideră că pentru a fi un bun istoric nu trebuie să plăteşti tribut 
timpului, lucru dificil de realizat, în mod special pentru istoricii contempo-
raneişti. Experienţa sa didactică şi ştiinţifică demonstrează cu lux de amănunte 
că a fost printre puţinii istorici care nu au plătit tribut timpului şi a format mai 
multe generaţii de profesori şi savanţi. A fost profesorul preşedinţilor de stat, de 
parlament, prim-miniştrilor, miniştrilor etc. A reuşit să se impună graţie talen-
tului oratoric, erudiţiei şi exigenţelor faţă de nivelul de pregătire a studenţilor. 
Cuvântul profesorului Vl. Potlog despre colegii său de breaslă configurează o 
profunzime a cunoaşterii umane şi a aprecierii valorice ale acestora18. Cu alte 
cuvinte, se configurează o abordare axiomică: omul bun vede doar ceea ce este 
bun! 

Opera ştiinţifică a profesorului Vl. Potlog însumează circa 50 de publicaţii 
ştiinţifice şi metodice, inclusiv 25 de articole şi studii referitoare la viaţa şi 
activitatea lui Dimitrie Cantemir – „domnului între cărturari şi a cărturarului 
între domni”. În 1973 a susţinut cu brio teza de doctorat: „Dimitrie Cantemir – 
istoricul”. Este un reprezentat de vază a cantemirologilor din Republica 
Moldova19. A editat studii în domeniul religiei, articole enciclopedice în dome-
niul istoriei antice, este coautor de manuale, a efectuat traduceri. 

Savantul Vladimir Potlog a fost consultant ştiinţific la Editura „Cartdidact”, 
la alcătuirea hărţilor de istorie antică. Din anul 2008 este consultant, expert şi 
autor la Institutul de Studii Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
(reorganizat, la 15 decembrie 2014, în Biblioteca Ştiinţifică „Andrei Lupan” 
[Institut] a Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării). Are grijă ca în 
„Enciclopedia Moldovei” să fie inclusă şi Cornelia Africana, cea care a dat o 
educaţie aleasă fraţilor Gracchus, tribuni şi reformatori ai Romei Antice. Totodată, 
profesorul Vl. Potlog are grijă ca în volumul I al „Enciclopediei Moldovei” la 
articolul consacrat lui Alexandru Macedon să fie inclusă informaţia că eroul 
preferat al acestuia a fost Ahile, iar cartea preferată – „Iliada”. 

A fost distins cu titlul onorific de „Lucrător emerit al şcolii superioare din 
RSS Moldovenească” (1985). Pentru activitatea pedagogică şi ştiinţifică prodigioasă 
a fost decorat cu distincţii, diplome de stat şi departamentale, inclusiv Medalia 
„Meritul Civic” (1998), Medalia „Alexei Mateevici” (2008).  

În casa de nouă etaje de pe bulevardul Dacia, unde se află domiciliul 
profesorului Potlog, este singurul locatar care primeşte şi citeşte cu regularitate trei 
ziare preferate, inclusiv „Literatura şi arta” (de la fondare, 3 octombrie 1954). 

                                                 
18

  Vladimir Potlog. Gheorghe Palade (1950–2016): istoric și om al cetăţii. In memoriam Gheorghe 

Palade, 1950–2016. Editori: Valentin Arapu, Anatol Petrencu, Corneliu Ciucanu. Chișinău: Bons 

Offices, 2018, p. 77. 
19

  Ion Valer Xenofontov. Enciclopedia curiozităţilor. Trecut și prezent. Vol. I, Iași: LUMEN, 2016, 

p. 59. 
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Biblioteca personală a profesorului Vladimir Potlog, constituită din litera-
tură de specialitate, însumează cca 1500 de titluri şi a fost donată Bibliotecii 
Universităţii de Stat din Moldova. Prima achiziţie de carte a fost realizată în 
anul 1952, când fiind student, a cumpărat volumul I al manualului de „Istorie 
modernă”. 

Ni s-a destăinuit că noaptea visează faraoni, eroi despre care le-a relatat cu 
drag generaţiilor de studenţi… Are o mare remuşcare: prin anii 1970 a pus nota 
„3” la o studentă, care, posibil să fi meritat şi nota „4”, deoarece era foarte 
străduitoare…  

Este foarte fericit că în toamna anului 2015 nepoata Mihaela (născută în 
proximitatea zilei de naştere a poetului naţional Mihai Eminescu) l-a înscris în 
rândul străbunicilor. 

Biografia didactică şi ştiinţifică a profesorului Vladimir Potlog developează 
o imagine de excepţie a unei personalităţi autentice în peisajul tumultuos socio-
pedagogic şi de cercetare ştiinţifică de la mijlocul sec. XX şi începutul sec. al XXI-
lea. Este un exemplu de profesor, savant, care transgresează cu demnitate 
dificultăţile şi epocile prin profesionalism şi vocaţie.  
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ANEXĂ 
 

 
 

Anexa la Diploma de absolvire a Institutului Pedagogic Moldovenesc de Stat, 2 iulie 1953. 
Arhiva familiei Potlog. 

 

 
 

Extras din Carnetul de muncă al profesorului Vladimir Potlog, în care sunt inscripţionate 
date referitoare la perioada de studenţie şi de angajare la Institutul Pedagogic Moldovenesc 

de Stat. Arhiva familiei Potlog. 
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Profesorul Vladimir Potlog alături de un grup de studenţi. Ţipala, 1970.  
Arhiva familiei Potlog. 

 

 
 

Vladimir Potlog în timpul unei conferinţe ştiinţifice organizate cu ocazia împlinirii  
a 300 de ani de la naşterea domnitorului filosof Dimitrie Cantemir, 1973.  

Arhiva familiei Potlog. 
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Promoţia anului 1975, împreună cu grupul coordonat de prof. Vl. Potlog. 
Arhiva familiei Potlog. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La o promenadă cu soţia în centrul 
Chişinăului, 1978. 

Arhiva familiei Potlog. 

În Algeria, 1983.  
Arhiva familiei Potlog. 
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La o demonstraţie de 1 mai. Chişinău, 1983. 
Arhiva familiei Potlog. 

 
 

 
 

Întâlnire cu absolvenţii Facultăţii de Istorie şi Filologie,  
promoţia anului 1961. Foto: 2001.  

Arhiva familiei Potlog. 

 



347 
 

 
 

Prof. Vl. Potlog împreună cu consăteanul Ion Alexa la mitingul  
din Piaţa Marii Adunări Naţionale, 24 martie 2000.  

Foto: Mihai Ciorbă. 
 
 

 
 

La Paştele Blajinilor la Sineşti împreună cu  
nepoatele Zina şi Nina, nepoţii Ion, Senea şi Costică, 2005. 

Arhiva familiei Potlog. 
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Profesorul Vladimir Potlog alături de fosta studentă Svetlana Boeva. 
Foto: Ion Valer Xenofontov, 6 octombrie 2015. 

 
 

 
 

Doctorul în istorie Vladimir Potlog, reprezentant de vază  
a şcolii de cantemirologie din Republica Moldova.  

Foto: Ion Valer Xenofontov, 25 ianuarie 2016. 
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SERGIU ROŞCA – PEDAGOG, 
SAVANT ŞI PERSONALITATE PUBLICĂ 

 

 
Elena BUZINSCHI 

 
 

ABSTRACT 
The pedagogue and the university professor Sergiu Roşca, for several 

years was the head of the Department of Philosophical and Economic Sciences 
of the State Pedagogical University „Ion Creangă”. 

His entire pedagogical and scientific activity was directed to the prob-
lems of research and promotion of philosophy and philosophical disciplines in 
the upper school. He has contributed to shaping consciousness and developing 
critical thinking, to the ethnical-moral, social-political and intellectual train-
ing of young specialists in future pedagogues, emphasizing the education and 
formation of national values, such as: identity, history, language, and nation. 
S. Roşca knew how to harmoniously combine the scientific research activity 
with the pedagogical one. 

Keywords: teacher, scholar, historian of philosophy, public personality. 

 
Pedagogul şi profesorul universitar Sergiu Roşca timp de mai mulţi ani s-a 

aflat în fruntea Catedrei de filosofie, apoi cea de ştiinţe filosofice şi economice a 
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.  

Întreaga lui activitate pedagogică şi ştiinţifică este orientată spre 
problemele de cercetare şi promovare a filosofiei şi disciplinelor filosofice în şcoala 
superioară, în mod special la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. 

Pe parcursul activităţii sale pedagogice şi manageriale s-a prezentat drept 
un bun conducător, un om onest, cult, binevoitor, amabil, chibzuit, comunicativ, 
responsabil, competent, mărinimos şi diplomat. Un om talentat cu suflet mare. 
Un specialist cu un orizont vast şi competenţă profesională, cu o bogată 
experienţă de viaţă.  
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În vara anului 2015 istoricul filosofiei, profesorul, managerul, dar şi 
fratele, soţul, tatăl, bunelul iubitor şi grijuliu, într-un cuvânt, Omul Sergiu 
Roşca, a plecat în lumea celor drepţi.  

 
******************* 

Roşca Sergiu Dumitru s-a născut într-o familie de ţărani din satul Unţeşti, 
Ungheni, la 12 noiembrie 19371. Studiile primare le-a făcut la şcoala de şapte ani 
din satul natal, continuându-le apoi la şcoala medie din satul Cetireni. După 
absolvirea şcolii, între anii 1955–1956, a activat în calitate de învăţător în şcoala 
natală.  

Mai târziu, în anul 1959, după încheierea serviciului militar, a susţinut 
examenele de admitere şi a devenit student al Universităţii de Stat din Chişinău, 
Facultatea de Istorie. Pe tot parcursul anilor de studenţie a fost unul dintre 
liderii tineretului studios, manifestând interes pentru viaţa politică. Drept 
urmare, în anul 1964, a devenit membru al Partidului Comunist2. 

Absolvind Universitatea de Stat din Chişinău cu menţiune, a obţinut 
calificativul „Istoric, învăţător de istorie şi ştiinţe sociale”, rămânând să activeze 
în calitate de lector, apoi lector superior la Catedra de filosofie a aceleiaşi 
universităţi3.  

În anul 1969, la Institutul de Filosofie al Academiei de Ştiinţe din URSS, a 
susţinut teza de doctor în filosofie cu tema: „Concepţiile social-politice şi 
sociologice ale lui Mihail Kogălniceanu” şi a continuat cariera în calitate de 
lector superior, apoi conferenţiar universitar în cadrul Universităţii de Stat din 
Chişinău. Tot în această perioadă, a fost ales preşedinte al comitetului sindical 
al corpului profesoral-didactic şi al colaboratorilor universităţii4. 

Alături de colegii săi de la Catedra de filosofie a Universităţii a publicat 
primul curs de istorie a filosofiei în limba română/moldovenească, care a 
apărut în anul 1974, iar în 1979 a editat monografia „Societatea, şcoala 
superioară şi personalitatea studentului”5.  

O perioadă a lucrat în organele de partid, ocupându-se de problemele 
ştiinţei, învăţământului, culturii, educaţiei, medicinii etc., contribuind astfel la 
crearea unor şcoli medii, medii de specialitate şi instituţii superioare; la 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale a acestora; la editarea literaturii didactice, 
metodice, ştiinţifice pentru sistemul de învăţământ la toate nivelele. 

                                                 
1
  Date din dosarul personal al dlui Roșca Sergiu. Arhiva UPS „Ion Creangă”. 

2
  Ibidem. 

3
  Ibidem. 

4
  Ibidem. 

5
  Ibidem. 
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În anul 1985 a fost ales deputat al Sovietului Suprem al RSSM6. Activitatea 
desfăşurată în organele de conducere ale RSSM i-a permis să aplice rezultatele 
cercetărilor ştiinţifice în învăţământ, cultură şi educaţie şi să analizeze 
problemele învăţământului sub aspect filosofic.  

În acelaşi an, S. Roşca a susţinut teza de doctor habilitat în filosofie cu 
tema: „Studierea problemei formării concepţiei ştiinţifice despre lume a tinere-
tului”, în baza unui studiu sociologic a circa 20 de mii de tineri şi tinere de la 
întreprinderile industriale, agrare şi instituţiile de învăţământ superior, iar în 
1993 i s-a conferit titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar7. 

Începând cu anul 1989, şi-a desfăşurat activitatea în calitate de şef al 
Catedrei de filosofie, apoi ştiinţe filosofice şi economice a Universităţii Pedago-
gice de Stat „Ion Creangă”8. 

Pe parcursul anilor 1996–2001 a activat în calitate de prim-prorector al 
Academiei de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova, 
suplinind, totodată, funcţia de şef al Catedrei de filosofie. Propunerea de a acti-
va în cadrul Academiei de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii 
Moldova a acceptat-o uşor, dat fiind faptul că Academia era o instituţie nouă 
pentru Republica Moldova, având misiunea de a pregăti funcţionari publici 
pentru administraţia publică centrală şi locală. În calitate de prim-prorector,     
S. Roşca a fost responsabil de organizarea procesului de instruire şi de perfec-
ţionare a cadrelor din administrarea publică.  

Activitatea la Academie a început-o prin elaborarea programelor de studii, 
deoarece majoritatea absolută a disciplinelor nu erau asigurate cu asemenea 
programe. S. Roşca a contribuit la editarea a circa 30 de cursuri de lecţii, manuale, 

ce au fost înalt apreciate de audienţi şi de specialişti. 
Tot în această perioadă, a fost şi membru al 

Consiliului Colegial al Direcţiei Politice de Cadre pe 
lângă Guvernul Republicii Moldova şi membru al 
Colegiului redacţional al revistei „Administrarea 
publică”. În colaborare cu profesorii Academiei de 
Administrare publică, a elaborat şi a publicat mono-
grafia „Istoria administraţiei publice din Moldova”9, 
axându-se pe probleme actuale ce ţin de sistemele de 
administrare din Republica Moldova în diferite 
perioade istorice. 

                                                 
6
  Ibidem. 

7
  Ibidem. 

8
  Ibidem. 

9
  Platon Mihail, Roșca Sergiu, Roman Alexandru, Popescu Teodor. Istoria administraţiei publice 

din Moldova. Chișinău, 1999, 471 p. 
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Mai mulţi ani la rând a fost expert al Comisiei Superioare de Atestare a 
cadrelor didactice şi ştiinţifice, expert al Consiliului Naţional de Evaluare şi 
Acreditare a instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova. 

Vasta activitate desfăşurată de profesorul universitar Sergiu Roşca a fost 
completată de colaborarea cu cercetătorii ştiinţifici ai Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei. Rezultatele colaborării cu această prestigioasă instituţie sunt prezen-
tate în studii monografice consacrate analizei sistemelor tradiţionale şi naţionale 
de administrare în Moldova. Este autor a circa 300 de lucrări, printre care 26 
monografii, materiale didactice, broşuri, articole ştiinţifice. A participat activ la 
diverse conferinţe universitare, interuniversitare, republicane şi internaţionale, 
fiind unul din organizatorii Simpozionului internaţional „Problemele filosofiei 
educaţiei”.  

Pe parcursul activităţii şi-a dezvoltat competenţele metodico-didactice în 
cadrul stagiilor pedagogice în instituţiile de învăţământ superior din Rusia, 
Portugalia, Belgia, Olanda. 

Din anul 2001 S. Roşca este titular la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă”, Catedra ştiinţe filosofice şi economice, unde a fost şef de catedră, 
profesor universitar10.  

 

 
 

S. Roşca alături de membrii Catedrei de ştiinţe filosofice şi economice.  
Foto din arhiva catedrei.  

 
În calitate de şef de catedră, profesorul S. Roşca, împreună cu membrii 

catedrei, a elaborat şi a editat programe analitice la cursurile de filosofie, istoria 
filosofiei, logică, istoria religiilor etc. În colaborare cu membrii catedrei a 

                                                 
10

  Date din dosarul personal al dlui Roșca Sergiu. 
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cercetat şi a publicat studii în care a fost subliniată conexiunea problematicii 
filosofice cu cea de logică şi pedagogie, demonstrând interdependenţa şi 
întrepătrunderea conceptuală dintre aceste domenii.  

 

    
 

A fost autorul şi redactorul ştiinţific a unui şir de lucrări colective, cum ar 
fi: „Din istoria gândirii socio-umane”, „Filosofia din Europa Occidentală, sec. 
18-19”, „Problema educaţiei în filosofie”, „Dimensiuni axiologice în formarea 
viitorilor pedagogi”, „Ştiinţe filosofice şi politice” etc.; autorul monografiilor „Titu 
Maiorescu – filosof, pedagog şi om politic”11, „Din istoria gândirii filosofice”12, 
„Studii, cugetări, viziuni”13, „Formarea concepţiei ştiinţifice despre lume a 
tineretului” ş.a. 

 

     

                                                 
11

  Roșca Sergiu, Cușcă Valentin. Titu  Maiorescu – filosof, pedagog și om politic. Chișinău: 

Tipografia din Leova, 1996,  94 p. 
12

   Roșca Sergiu. Din istoria gândirii filosofice. Chişinău: Secţia Editare a Academiei de Administrare 

publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova, 1998. 
13

   Roșca Sergiu. Studii, cugetări, viziuni. Chișinău: Tipografia UPS ,,Ion Creangă”, 2005. 
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Întreaga sa activitate ştiinţifică a fost îndreptată, în mod special, spre stu-
dierea problemelor ce ţin de istoria gândirii filosofice, filosofia socială, problema 
rolului ştiinţei, problema omului, probleme filosofice ale educaţiei, instruirii, 
culturii, libertăţii etc. 

Analizând problemele ce ţin de rolul omului în societate, S. Roşca era convins 
că „omul este capabil pentru o dezvoltare permanentă, pentru un progres continuu 
şi este apt să-şi aplice capacităţile pentru a-şi atinge cu succes scopurile 
determinate de însăşi esenţa sa”14. Fiind o fiinţă creatoare şi înzestrat cu raţiune, 
omul produce valori materiale şi spirituale, creează şi dezvoltă cultura. Cultura 
relaţiilor, a conduitei umane, existând ca un sistem de valori, norme şi reguli 
caracteristice societăţii, se manifestă prin modul de gândire, prin caracterul 
relaţiilor dintre persoane, prin formele de acţiune şi comportare a oamenilor şi aici, 
credea autorul, un rol important revine educaţiei tinerii generaţii. 

În lucrările sale, autorul a acordat o atenţie sporită problemei formării şi 
educării tinerei generaţii, fiind de părerea, că procesul de organizare a educaţiei 
este un aspect foarte complicat: „Profesorul şi şcoala sunt obligaţi să cultive 
copilului capacitatea de a gândi. Misiunea lor constă în a-i da posibilitate 
copilului să acumuleze un anumit volum de cunoştinţe şi de a-1 învăţa să-şi 
completeze de sine stătător cunoştinţele intelectuale. Procesul de educaţie are 
menirea de a pregăti generaţia în creştere către o viaţă liberă şi creatoare”15. 

Fiind preocupat de problema pregătirii specialiştilor cu studii superioare, 
S. Roşca era convins că specialistul din orice domeniu, pentru a fi apt să-şi 
desfăşoare activitatea, trebuie să obţină un complex de competenţe teoretice şi 
abilităţi practice, căci specialitatea reprezintă o ramură a ştiinţei, a tehnicii, a 
artei etc.16 şi aici un rol important revine studierii ştiinţelor socioumane.  

În lucrările sale, prof. univ. S. Roşca sublinia că ştiinţele socioumane au 
drept scop dezvoltarea la cei instruiţi a calităţilor necesare unui specialist în 
relaţiile interumane17. Oportunitatea de a însuşi politologia, filosofia, psihologia, 
sociologia, etica comunicării, filosofia culturii etc. îi oferă studentului, deci 
viitorului specialist, un volum de cunoştinţe, principii, scopuri, idealuri şi viziuni.  

Vorbind despre pregătirea tinerilor specialişti, S. Roşca a acordat o atenţie 
specială instruirii cadrelor didactice cu studii superioare. Potrivit lui, în forma-
rea culturii pedagogilor şi la pregătirea lor intelectuală un loc important revine 
studierii filosofiei: „Filosofia este necesară fiecărei personalităţi, fiindcă nici un 

                                                 
14

  Roșca Sergiu. Unele aspecte ale problemei omului. În: Administrarea publică,  nr. 1, 2000, p. 69. 
15

  Roșca Sergiu. Unele aspecte ale problemei omului. În: Studii, cugetări, viziuni. Chișinău: 

Tipografia UPS ,,Ion Creangă”, 2005, p. 194. 
16

  Roșca Sergiu, Stefanov Nicolae. Studiile universitare: probleme, tendinţe și perspective. În: 

Administrarea publică, nr. 3-4, 2000, p. 117. 
17

  Roșca Sergiu, Stefanov Nicolae. Rolul știinţelor socio-umane în pregătirea funcţionarilor publici. 

În: Administrarea publică,  nr. 1, 2001, p. 58. 
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om nu se poate lipsi de idei şi reprezentări, care reflectă atitudinea lui faţă de 
lume şi a lumii faţă de el ca fiinţă umană”18. 

Pentru profesorul S. Roşca, niciun om nu se poate lipsi de idei şi repre-
zentări, care reflectă atitudinea lui faţă de lume şi a lumii faţă de el ca fiinţă 
umană. Profesorul S. Roşca era convins că cunoaşterea filosofiei este indispen-
sabilă tuturor specialităţilor, în mod special, celor pedagogice.  

Pentru Domnia Sa, educaţia şi instruirea unui specialist apt să gândească 
universal şi să acţioneze concret nu este posibilă fără o fundamentare teoretică. 
De aceea, vocaţia profesională, competenţa judecăţii valorice sunt obligatorii în 
activitatea didactică. Studenţii de astăzi, susţinea S. Roşca, trebuie pregătiţi 
pentru a se putea orienta nu doar în concepţiile existente, dar şi în cele de viitor, 
în care se vor realiza ca pedagogi profesionişti. 

După părerea lui, la etapa contemporană există o mare necesitate în 
studierea filosofiei. Fiecare specialist din orice domeniu, orice intelectual trebuie 
să aibă şi o pregătire filosofică, care l-ar ajuta să pătrundă mai adânc în esenţele 
specialităţii sale. Cunoaşterea filosofiei contribuie la lărgirea viziunii persona-
lităţii, la formarea unui sistem analitic de cugetare. De aceea, studentul, 
audientul, masterandul, doctorandul de astăzi, specialistul de mâine trebuie să 
devină un adevărat intelectual, să poată cugeta logic, raţiona, discuta, polemiza, 
argumenta, să poată selecta, sintetiza ideile principale şi împărtăşi discipolilor şi 
colegilor săi. 

Un alt aspect al influenţei filosofiei asupra formării viitorului pedagog, în 
viziunea profesorului S. Roşca, este funcţia ei de a modela conştiinţa şi, în primul 
rând, de a dezvolta gândirea critică. Filosofia învaţă a cugeta, a lua atitudine faţă 
de oameni, evenimente, lucruri, fapte prin prisma celor mai înalte criterii şi 
norme ale culturii spirituale. S. Roşca sublinia că prin intermediul filosofiei 
contribuim la formarea conştiinţei umane, la dezvoltarea gândirii logice, îi învă-
ţăm pe studenţi să dialogheze şi să comunice argumentat. Orice pedagog, orice 
intelectual trebuie să aibă o pregătire filosofică care să-l ajute să pătrundă mai 
adânc în esenţele specialităţii sale.  

După S. Roşca, de nivelul de pregătire a cadrelor didactice depinde şi 
situaţia în alte domenii, cum ar fi instruirea, pregătirea etico-morală, social-
politică şi în mod direct – pregătirea intelectuală a societăţii19. În viziunea lui, 
pedagogul de astăzi trebuie să aibă o pregătire multilaterală, inclusiv filosofico-
metodologică.  

Astfel, doctorul habilitat în filosofie, profesorul universitar S. Roşca şi-a 
consacrat întreaga viaţă şi activitate didactică, metodică şi ştiinţifică problemei 

                                                 
18

  Roșca Sergiu. Rolul filosofiei în instruirea viitorilor pedagogi. În: Dimensiuni axiologice în 

formarea viitorilor pedagogi. Chișinău: Tipografia UPS ,,Ion Creangă”, 2007, p. 5. 
19

  Roșca Sergiu. Studiile universitare: probleme, tendinţe și perspective. În: Studii, cugetări, viziuni. 

Chișinău: Tipografia UPS „Ion Creangă”, 2005, p. 232. 
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educaţiei şi pregătirii tinerei generaţii şi a tinerilor specialişti, în special peda-
gogi, prin prisma valorilor general-umane.  

A fost cel care a ştiut să îmbine armonios activitatea de cercetare ştiinţifică 
cu cea pedagogică, drept pentru care profesorul universitar Sergiu Roşca a fost 
posesorul multiplelor diplome de onoare, a Ordinului „Insigna de Onoare”, 
medaliilor „Pentru vitejie în muncă” şi „Veteran al muncii”. 

Sergiu Roşca a lăsat în urma sa o operă şi o activitate demnă de urmat. Tot 
ce a făcut a izvorât din străfundurile unui suflet cuprins de dragoste pentru 
oameni. Fiind înzestrat cu un dar pedagogic deosebit, s-a bucurat de stimă şi 
respect atât din partea studenţilor, cât şi din partea colegilor săi.  
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OTILIA STAMATIN – PEDAGOG ŞI PSIHOLOG CU PERFORMANŢE 
REMARCABILE, PATRIOT ÎNFLĂCĂRAT AL NEAMULUI 

 

 
Elena SIREŢANU-ROMAN 

 
 

ABSTRACT 
Dr. conf. univ. Otilia Stamatin is an energetic, enthusiastic, creative 

personality, confident in her own powers and with a huge desire to contribute to 
the country's prosperity. She is a model of beauty and intelligence, courageous 
and persevering, with a sense of dignity and fairness, a strong and original 
personality, with a huge responsibility for everything that takes place in the 
country – a model worthy to be followed by the young generations, a personality 
that emanates warmth and kindness. Otilia Stamatin is a scholar of research in 
the field of psychology, author of many methodological-scientific works, 
conceptually practical, being an inextricable practical psychologist. 

Keywords: psychology, enthusiasm, creativity, courage, perseverance, 
responsibility.  

 
Sunt nespus de recunoscătoare şi mândră pentru faptul că mi s-a oferit 

marea onoare de a descrie viaţa şi activitatea Otiliei Stamatin, doctor în 
psihologie, conferenţiar universitar la Catedra de psihologie a Facultăţii de 
Psihologie şi Psihopedagogie Specială a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău, profesor la Academia de Administrare Publică pe lângă 
Preşedintele Republicii Moldova, şefă a Laboratorului de cercetări psihologice 
în domeniul psihologiei aplicate, veteran al muncii pedagogice din Republica 
Moldova. Propunerea de a scrie aceasta scurtă biografie a venit din partea dnei 
Valentina Ursu, coordonatoarea volumelor dedicate profesorilor Facultăţii de 
Istorie a Universităţii Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău. 

 Otilia Stamatin este o personalitate energică, plină de entuziasm, cu 
demnitate, creativă, cu încredere în puterile proprii şi cu o dorinţă enormă de a-
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şi aduce contribuţia la prosperarea ţării. Dumneaei nu mi-a fost profesor, dar 
fiind şefă de grupă, activistă în cadrul facultăţii şi institutului, am cunoscut-o ca 
pe un model de frumuseţe şi intelegenţă, curajoasă şi perseverentă, cu simţul 
demnităţii şi corectitudinii, o personalitate puternică şi originală, cu o responsa-
bilitate enormă pentru tot ce se petrece în ţară, într-un cuvânt – un model demn 
de urmat de generaţii. Dumneaei emana căldură şi bunătate. Cu o invidie pozi-
tivă îi urmăream pe acei studenţi, cărora le surâse norocul s-o aibă ca profesoară. 

 
Schiţă biografică 

Într-o primăvară frumoasă, la 26 martie 1937, într-un sat pitoresc din 
sudul Moldovei, Baurci-Moldoveni, judeţul Cahul, în familia pedagogilor 
Daniel Furman şi Elena Talpizov (Furman) s-a născut pionierul psihologiei 
aplicate din ţară, Otilia Stamatin (Furman).1 

S-a născut într-o familie de pedagogi, din cei mai gospodari oameni ai 
satului, unde munca era pusă la loc de cinste. Domniei Sale dragostea de muncă 
i-a fost implantată odată cu laptele mamei. Dragostea de muncă a însoţit-o 
mereu şi continuă s-o însoţească şi în prezent. Aceasta s-a străduit s-o educe tu-
turor ce i-au fost în preajmă şi, în primul rând, propriilor copii. 

Fiind unicul copil în familie, îşi aminteşte cu drag de părinţii care i-au 
determinat viitorul. ,,Profesia mi-am ales-o fiind influenţată de părinţi, care 
toată viaţa au lucrat ca profesori şi care s-au bucurat de mare stimă la colegi, 
elevi, părinţii acestora, în comunitate. Cu ei oamenii de rând permanent se 
consultau în situaţii dificile. Munca lor a fost apreciată şi cu distincţii: mama a 
fost decorată cu medalia ,,Gloria Muncii”, tata a fost eminent al învăţământului 
public, decorat cu Diploma de Onoare a Preşedintelui Sovietului Suprem al 
RSSM. Una din străzile centrale ale satului Gura-Bâcului, unde tatăl meu a 
lucrat director de şcoală 28 de ani, îi poartă numele”2. Dar, dna Stamatin nu uită 
să-şi amintească cu regret şi de faptul că tatăl ei, fiind absolvent al instituţiei de 
învăţământ din Iaşi, în cadrul căreia funcţiona catedra militară, deşi niciodată n-
a fost încorporat în armată, n-a luptat contra nimănui, permanent a fost 
terorizat ca ofiţer român, ca fecior de culac. El şi-a trăit viaţa într-un stres 
permanent. Ca urmare, a decedat la 60 de ani de cancer, în pofida faptului că 
avea o moştenire genetică foarte puternică şi a fost foarte bine pregătit fizic.3 

Aceasta, cu părere de rău, a fost realitatea sistemului autoritar din epoca 
socialistă, unde domina ideologia comunistă. 

                                                 
1
  Otilia Stamatin. Dosar personal. Departamentul Resurse umane a UPS „Ion Creangă”, p. 3. 

2
  Liuba Petrenco. Din memoriile conf.univ., dr. Otilia Stamatin. În: Sergiu Musteaţă (Ed.). O istorie 

multidimensională a carierelor universitare: instituţii, reţele sociale, biografii. Chișinău: ARC, 

2017, p. 276  
3
  Interviu cu Otilia Stamatin, realizat la 19 noiembrie 2018. 
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Rudele îşi amintesc cu respect de tatăl dnei Otilia Stamatin şi de dum-
neaei: ,,Era fala neamului, cărturarul satului şi în faţa lui toţi îşi scoteau căciula, 
iar Otilia – o frumuseţe de fată educată şi cultă”4, relatează colega de grupă, 
Ana Arnaut-Furman, profesoară de istorie şi ştiinţe socioumane în gimnaziul 
,,Ion Neculce” din satul Baurci-Moldoveni.  

O tradiţie a devenit în neamul Furman, la care participă şi dna Otilia 
Stamatin cu familia, an de an de a se întâlni la o masă de sărbătoare, unde se 
bucură de succesele tuturor rudelor, sătenilor şi ţării. Dar nu uită să-şi amintească 
şi de tragediile deportărilor şi de cei care nu s-au mai întors în rândurile lor. 

Neamul Furman a avut foarte mult de suferit în urma deportărilor. 
 

 
 

Otilia Stamatin în mijlocul rudelor. Foto din arhiva familiei. 

 
De asemenea, în gimnaziul din Baurci-Moldoveni activează un muzeu al 

satului, unde figurează cu părinţii printre persoanele cu care se mândreşte satul. 
Tatăl dumneaei a fost primul director al şcolii, iar mama – filolog, învăţătoare 
de limba germană. 

Otilia Stamatin face parte din acea generaţie a cărei viaţă şi activitate au 
trecut prin diverse perioade istorice: până la război, perioada războiului, foamete, 
deportări, socialism, transformări democratice. Aceasta a influenţat mult şi 
formarea ei ca personalitate. 

Dumneaei, în interviu, menţionează că a avut o copilărie foarte grea, dar a 
simţit o dragoste nemărginită din partea părinţilor, care i-au dat şi o educaţie 
aleasă prin exemplele proprii de a iubi şi a ajuta oamenii. ,,Chiar dacă unul îţi 
face rău”, o învăţa tata, „vor fi alţii zece care îţi vor face bine”. Aceste învăţăminte 

                                                 
4
  Interviu cu Ana Arnăut-Furman, locuitoare a s. Baurci-Moldoveni, realizat la 20 octombrie 2018. 



363 
 

au ajutat-o în viaţă. ,,Dragostea de oameni”, afirmă dna Otilia Stamatin, „mi-a dat 
puteri ca să muncesc mereu printre oameni, mi-a dat încredere în viaţă, mi-a dat 
puteri ca să trăiesc până la vârsta aceasta onorabilă”.5 

Pragul şcolii din satul natal, Baurci-Moldoveni, Cahul, Otilia Furman 
(Stamatin) îl păşeşte în toamna anului 1943 şi absolvă aceasta instituţie în 1950. În 
clasa a 8-a învaţă la şcoala nr.1 de fete din Chişinău şi, concomitent, prin externat, 
termină clasa a 9-a. Şcoala medie o absolvă în anul 1952 în satul Hârbovăţ, 
raionul Bender, actualul Anenii-Noi, cu medalie de argint.6 

Având exemplul părinţilor şi visul din copilărie când jocul preferat era 
,,De-a şcoala”, dumneaei îşi continuă studiile la Facultatea de Fizică şi Matematică 
a Universităţii de Stat din Chişinău, astfel continuând dinastia de pedagogi, căreia 
i-a rămas devotată toată viaţa. Înzestrată cu aptitudini deosebite la învăţătură şi 
dornică de a fi cât mai repede de folos societăţii învaţă un an 1952–1953, apoi timp 
de doi ani 1953-1955 a trecut programa anilor II–IV la Universitatea Pedagogică 
de Stat.  

 
Debutul didactic. Activitatea profesională 

După absolvirea facultăţii în 1955, influenţată 
de profesorii Andrunachevici, Volcov, Şterental, care 
s-au dovedit a fi adevăraţi oameni şi patrioţi, deşi era 
căsătorită cu un chişinăuian, a insistat să fie reparti-
zată în satul Gura-Bâcului, raionul Bender, ca profe-
soară de fizică şi matematică, unde a desfăşurat şi o 
vastă activitate de voluntariat, de care îşi aminteşte 
cu plăcere. 

,,Pentru vârstnici, organizam grupuri de lichidare 
a analfabetismului, pentru tineret – diferite cercuri pe in-
terese, organizam concerte, spectacole, am reuşit să şco-
larizez toţi copiii din sat”, ‒ îşi aminteşte O. Stamatin7. 

Munca cu dăruire de sine, firea ei inteligentă şi 
sociabilă, care mereu era în căutare, mereu încadrată în diverse activităţi, a fost 
observată de organele de conducere a tineretului şi este invitată la început să 
activeze în Comitetul raional al Comsomolului din Bender, apoi, în anii 1957–
1960, la Comitetul Central al Comsomolului din Chişinău, locţiitor al şefului de 
secţie, responsabil de şcoli. În această perioadă a primit propunerea de a fi 
membru de partid, care nu admitea refuzul. Între anii 1960–1962 activează în 

                                                 
5
  Interviu cu Otilia Stamatin, realizat la 19 noiembrie 2018, Chișinău. 

6
  Liuba Petrenco. Din memoriile conf.univ., dr. Otilia Stamatin. În: Sergiu Musteaţă (Ed.). O istorie 

multidimensională a caierelor universitare: instituţii, reţele sociale, biografii. Chișinău: ARC, 

2017, p. 276. 
7
  Interviu cu Otilia Stamatin. 

Otilia Stamatin,  

tânăr specialist. 
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funcţie de şef de sector al tineretului studios a CC al UCT din Moldova.8 Aici, 
descoperind fărădelegile ce se făceau în societate şi cerându-i-se un 
comportament străin dumneaei, a insistat să plece la Institutul de Cercetări 
Ştiinţifice din domeniul şcolilor cu intenţia de a studia psihologia şi a putea veni 
mai uşor în ajutor oamenilor. În cadrul institutului făcea cercetări în domeniul 
psihologiei şi pedagogiei, pregătea material didactic pentru profesori. Astfel, şi-
a început cariera de psiholog. În acest domeniu a activat din februarie 1962 până 
în octombrie 1963, când devine aspirantă la Catedra de pedagogie a Institutului 
Pedagogic Regional de Stat Moscova. Absolvind cu succes aspirantura în martie 
1967, îşi urmează studiile de doctorat la Moscova, la Universitatea ,,Mihail 
Lomonosov”, pe care le termină în 1968 şi, în acelaşi an, de la 1 septembrie 
începe cariera de cadru didactic la Institutul Pedagogic de Stat ,,Ion Creangă” 
din Chişinău9, la Catedra de pedagogie şi psihologie, care deservea toate 
facultăţile şi era subordonată direct rectorului. 

În anul 1976, la 23 septembrie, prin concurs este înaintată la funcţia de 
lector superior al catedrei la care activa. Despre munca grandioasă depusă în 
această postură ne vorbeşte darea de seamă pe 5 ani, anexată la Dosarul 
personal. ,,Eu am condus cursurile de psihologie generală, a vârstelor şi psiho-
logia pedagogică. De asemenea, am realizat cursurile speciale „Bazele psiho-
pedagogice de profilaxie şi înlăturare a problemelor în educarea şcolarilor 
dificili””. „În medie, pe an am făcut 860-890 ore.”10 

Activitatea O. Stamatin nu se limita numai la desfăşurarea lecţiilor, dar 
continua cu lucrul de perfecţionare la cursuri speciale de psihologie, cu elevii 
dificili, colaborând cu învăţătorii din şcoli. Împreună cu studenţii, elabora 
prezentări la psihologia generală şi pedagogică, materiale pentru cabinet. 
Muncea mult şi la pregătirea studenţilor pentru practicile pedagogice, pentru 
participarea la conferinţe ştiinţifice. 

Dovadă că era un om îndrăgostit de profesia sa, dar şi dornic de a ajuta pe 
cel ce are probleme în educaţia copiilor, este şi programa televizată „Uni-
versitatea părinţilor”, prezentată de dumneaei. Pe lângă toate acestea, începând 
cu anul 1976, a mai condus (circa 22 de ani) un detaşament mare de voluntari, 
care lucrau cu copiii delincvenţi. Această activitate a contribuit la aprofundarea 
abilităţilor profesionale ale dnei şi la o apreciere înaltă din partea Comitetului 
Central al Comsomolului, a activităţii voluntarilor cu Drapelul Roşu 
Transmisibil. 

A luat parte activă şi la conferinţele, seminarele republicane cu tematică 
psihologică. În anul 1977 a participat la Congresul unional al psihologilor.  

                                                 
8
  Ibidem. 

9
  Interviu cu Otilia Stamatin. 

10
  Otilia Stamatin, Dosar personal. Departamentul resurse umane a UPS „Ion Creangă”. 
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Din activitatea dumneaei face parte şi publicarea numeroaselor articole, 
mai mult de optzeci cu caracter psihologic şi didactic, în presa republicană şi 
unională. 

Concomitent cu munca grandioasă pe care o depunea zi de zi, îşi apro-
funda cunoştinţele în domeniul psihologiei şi pedagogiei la Institutul Pedagogic 
Regional de Stat din Moscova. Aceasta ne-o confirmă Certificatul de candidat în 
ştiinţe pedagogice N004941, care i s-a înmânat la 4 august 1982 de către Minis-
terul Învăţământului mediu şi superior al URSS.11 

La şedinţa catedrei din 20 septembrie 1982, unde s-a discutat realegerea 
dnei Stamatin la funcţia de lector superior, colegii Catedrei de pedagogie şi 
psihologie îşi expun recunoştinţa şi aprecierea muncii candidatului în ştiinţe 
pedagogice. Ion Hangan remarca: ,,Eu nu sunt psiholog, dar asistând la multe 
lecţii ale Otiliei Stamatin pot să confirm că timp de 11 ani m-am convins că ea 
foarte conştiincios lucrează şi îşi cunoaşte profund obiectul. Toate lecţiile le 
realizează fără conspect. Este un bun orator. Este comunicabilă şi uşor contac-
tează cu oamenii. La cursurile de perfecţionare a managerilor şi învăţătorilor 
din şcoli ei totdeauna întreabă: „Da Stamatin v-a fi?”. Este un pedagog format, 
cu o bogată experienţă de muncă”.12 

Vasile Cojocaru, şeful Catedrei, s-a exprimat: „Ca pedagog Otilia Stamatin 
a atins demult culmea maturităţii. Este un mare propagandist al ştiinţei, care se 
bucură de autoritate binemeritată în rândurile studenţilor. E un bun organiza-
tor. Cu colectivul găseşte limbă comună. Chiar de apar situaţii de conflict 
dumneaei ştie să aplaneze situaţia. Într-un cuvânt, ştie să trăiască şi să lucreze 
în colectiv. Dorinţa mea e ca să editeze a 5-a lucrare pentru a fi posibil să fie 
înaintată ca docent”. 13 

Dorinţa şefului Catedrei s-a îndeplinit pe data de 22 iunie 1989, când prin 
hotărârea N709/D a Ministerului Învăţământului mediu şi superior al URSS, a 
Comisiei Superioare de Atestare de la Moscova, Otiliei Stamatin i se conferă 
titlul ştiinţific de docent al catedrei de psihologie (Certificat de docent N012912 
din 22 iunie 1989 eliberat de Ministerului Învăţământului mediu şi superior al 
URSS, Comisia Superioară de Atestare de la Moscova).14 

S-au perindat ani, au urmat încă multe şedinţe de catedră, unde dna 
Stamatin a fost apreciată cu brio, dar şedinţa catedrei din 19 februarie 2018 i-a 
rămas ca o relicvă. Atunci i s-a acordat, pe lângă multele titluri ce le deţine, titlu 
onorific „Professor Emeritus”, o apreciere înaltă pentru o muncă remarcabilă. 
Această înaltă distincţie i-a fost înmânată de rectorul UPS „Ion Creangă”,          
dl Nicolae Chicuş, care şi-a exprimat profunda recunoştinţă pentru munca 

                                                 
11

  Curriculum Vitae Otilia Stamatin.   
12

 Otilia Stamatin, Dosar personal. Departamentul resurse umane a UPS „Ion Creangă”. 
13

  Ibidem. 
14

  Interviu cu Otilia Stamatin. 
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îndelungată şi rodnică în domeniul învăţământului universitar, pentru activi-
tatea ştiinţifico-practică prodigioasă şi contribuţia substanţială la pregătirea 
specialiştilor de înaltă calificare, pentru onestitatea, perseverenţa, valorile 
omeneşti ce le-a manifestat pe tot parcursul activităţii. 

Cuvinte de mulţumire la adresa dnei O. Stamatin pentru munca depusă 
au adresat mai mulţi colegi, printre ei şi şeful Catedrei de psihologie, Sergiu 
Sanduleac, care i-a mulţumit pentru aportul Domniei Sale de a duce faima UPS 
„Ion Creangă” departe de hotarele ţării ca cea mai bună şi mai prestigioasă 
universitate din Moldova, pentru toate lucrurile frumoase ce le-a desfăşurat în 
cadrul universităţii şi în afara ei, pentru lucrările practico-ştiinţifice ce stau la 
baza psihologiei din ţară şi de peste hotare. Dumnealui, de asemenea, i-a dorit 
sănătate şi succese în continuare în domeniul muncii ştiinţifice, chiar dacă se va 
afla la odihna binemeritată.15 

 
Specializări, cursuri de perfecţionare 

Pentru a fi în pas cu toate descoperirile în domeniul psihologiei sociale şi 
pedagogiei, dna Otilia Stamatin nu rata nicio şansă de a merge la specializări 
sau cursuri de perfecţionare: 
 1972, 1977, 1982, 1985 – specializări în domeniul psihologiei sociale şi pedago-

gice de jumătate de an la Moscova la Universitatea de Stat „M. Lomonosov”; 
 1990, 1991, 1992 – specializări la Sankt-Petersburg, Bucureşti pe problemele 

consilierii familiei şi copiilor; 
 2002 – specializare de 6 săptămâni la Montana pe problemele democratizării 

şcolii; 
 1990, 1991 – şcoli de vară pe problemele psihoterapiei copiilor şi familiei; 
 1991, 1992 – traininguri de comunicare partenerială (Sankt-Petersburg); 
 1993 – training de consiliere a familiei, Chişinău (cu specialişti din Sankt-

Petersburg); 
 1994 – training de consiliere a familiei, Moscova; 
 2001-2003 – traininguri de democratizare a şcolii, realizate de specialiştii ameri-

cani de la Universitatea din Montana, în Chişinău; 
 2004 – training de comunicare neconflictuală cu specialişti din Ungaria, 

Chişinău; Participare la congrese şi conferinţe internaţionale pe problemele 
familiei şi educaţiei în spiritul culturii păcii: 

 1992 – Congres internaţional pe problemele educaţiei în spiritul păcii, Paris; 
 1996 – Congres internaţional pe problemele educaţiei în spiritul păcii, Lilihamer; 
 1997 – Congres internaţional, Iaşi, România; 
 1998 – Congres internaţional pe problemele educaţiei în spiritul păcii, Stockholm; 

                                                 
15

  Interviu cu Sergiu Sanduleac, realizat la 26 ianuarie 2019, Chișinău. 
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 1998 – seminar instructiv creativ de comunicare şi soluţionare a conflictelor; 
(Kartaşev) organizate de fundaţia SOROS, UPS Chişinău; 

 1999 – gestalt-terapie, Chişinău (N. Crasnopoliscaia), catedra de la UPSC; 
 2000 – Conferinţa ştiinţifico-practică „Cultura păcii în perioada stabilirii 

noosferei”; 
 2000, 2001 – Congrese internaţionale consacrate problemei culturii păcii, sporirii 

valorii familiei şi pregătirea tineretului pentru viaţa familială, Washington, Seul 
(2003), Ierusalim (2004); 

 2001–2010 – Conferinţe ştiinţifice anuale consacrate promovării culturii păcii. 
Moscova; 

 2003 – Conferinţa ştiinţifică „Aspecte psihopedagogice ale curriculumului de 
educaţie a părinţilor în Republica Moldova”; 

 2004 – cursuri la ProDidactica „Dezvoltarea gândirii critice”, „Evaluarea în 
învăţământul superior”; 

 2000 – proiect finanţat de fundaţia SOROS (conferinţă ştiinţifică); 
 2001–2003 – proiect de 3 ani cu Universitatea Boteman, statul Montana; 
 2003 – proiect finanţat de UNICEF (editare de carte şi conferinţă ştiinţifică); 
 2004 – proiect finanţat de AUF şi alte organizaţii „Tinerii schimbă lumea”; 
 2006 – Conferinţa internaţională cu tema „Cercetări şi tehnologii inovative 

performante”, Iaşi; 
 2007 – Conferinţa internaţională pe tema: „Aspecte psihosociale ale dezvoltării 

copiilor din familiile temporar dezintegrate”, Chişinău; 
 2007 – Participarea la şedinţa Sesiunii Academiei de Ştiinţe Pedagogice şi Sociale 

din Moscova cu tema „Relaţiile dintre generaţii”; 
 2007 – Simpozion internaţional „Cercetarea universitară: provocări şi perspec-

tive”, Chişinău; 
 2009 – Conferinţa internaţională „Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-

umane”, Chişinău; 
 2010 – Conferinţa ştiinţifică jubiliară „Asistenţa Psihologică, psihopedagogică şi 

socială ca factor al dezvoltării societăţii”, Chişinău, 5 noiembrie 2010; 
 2010 – Conferinţa ştiinţifică internaţională „Universitatea Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” la 70 de ani”, Chişinău, 28 – 29 octombrie 2010; 
 2010 – 2011 Programul „Pas cu Pas”, UNICEF, USM. Educaţia centrată pe 

persoană. Cursuri de formare continuă; 
 2011 – Conferinţa ştiinţifică „Teoria şi practica administrării publice”; 
 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 – Cursuri de Gestalt terapie organizate la Institutul 

de Gestalt Psihodramă din Moscova16. 

                                                 
16

  Curriculum Vitae Otilia Stamatin.   
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Participarea activă în cadrul acestor manifestări i-au dat posibilitate să se 
menţină la nivelul de persoană pregătită în domeniul psihologiei sociale şi 
pedagogiei. 

 
Activitatea managerială 

Înaltul profesionalism şi capacităţile organizatorice demonstrate ca lector 
superior şi ca activist în cadrul institutului şi în afara lui au determinat numirea 
dnei O. Stamatin în funcţia de decan interimar al Facultăţii de Istorie şi 
Pedagogie, care a înscris astfel o pagină frumoasă în istoria facultăţii de la 
17.12.1983 până pe 08.09.1985.17 

„Această perioadă scurtă, – ne comunică în interviu Otilia Stamatin, – a 
fost pentru mine o şcoală. Am avut plăcerea să lucrez cu cadre istorice foarte 
bine pregătite, oameni cumsecade care îşi făceau conştient datoria, studenţi 
capabili, dornici de cunoştinţe. Anume aici am învăţat multe lucruri, am înţeles 
încă odată că dacă cunoşti istoria poţi prevedea viitorul şi percepe legea dezvol-
tării societăţii. După posibilităţi m-am străduit să aplic la facultate în comuni-
care stilul de colaborare, în loc de stilul de luptă, cum eram educaţi. La orele de 
informaţie politică, ce se desfăşurau în fiecare zi de luni, am recomandat, în 
orice grupă, să se discute şi probleme referitoare la educaţie. Eu socot că am avut 
contacte bune cu istoricii, atât cu profesorii, cât şi cu studenţii. Un fost student 
mi-a spus că şi-a numit fetiţa cu numele meu. Sunt mulţumită că aici am 
cunoscut oameni de omenie, pe care mult îi stimez şi printre ei este şi Rectorul 
Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, dl Nicolae Chicuş, faţă de care 
am un respect deosebit.  

Sunt o persoană pacifistă, nu cred că poate să vină cineva să spună că i-am 
făcut ceva rău. Soţul adesea îmi spunea: „Tu şi noaptea visezi să vină cineva să-l 
ajuţi”. Dar mai ştii, sunt om, poate din greşeală, fără să-mi dau seama, am obij-
duit vreo persoană. Dar nu sunt mândră, pot să-mi cer scuze, să mă ierte dacă 
nu l-am înţeles şi i-am produs o durere sufletească.  

Ce sfat aşi da în prezent istoricilor: să studieze mai aprofundat cursul de 
„Comunicare partenerială, nonviolentă”. Astfel, cunoscând mai bine modul de 
comunicare cu masele vor duce mai uşor în rândurile lor adevărul istoric şi cei 
ce azi nu sunt cu noi îi vom avea mâine parteneri. Aceasta este marea lor 
misiune istorică.”18 

Un mare merit în activitatea dnei Stamatin este şi faptul că i-a revenit 
misiunea de a fonda Facultatea de Pedagogie şi Psihopedagogie Preşcolară în 
anul 1987, ocupând postul de decan de la 08.09.1987 până la 18.01.1989.19 Noua 
facultate şi-a început activitatea cu profesori bine selectaţi dintr-un număr mare 

                                                 
17

  Interviu cu Sergiu Sanduleac. 
18

  Ibidem. 
19

  Liuba Petrenco, op. cit., pp. 292-293.
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de pretendenţi, profesori calificaţi, conştiincioşi, entuziaşti, cu încredere în 
puterile proprii. Înţelegerea şi susţinerea reciprocă dintre pedagogi, talentul 
studentelor (erau numai fete) a dat posibilitate noii facultăţi să ocupe locul I pe 
institut în multe domenii.20 Aici trebuie de menţionat şi rolul dnei Otilia Stamatin, 
care ştia cum să consolideze colectivul, să-l susţină, să-l încurajeze şi să-i fie un 
exemplu viu.  

O filă importantă în viaţa şi activitatea conferenţiarului universitar Otilia 
Stamatin şi în istoria Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” este numirea 
dumneaei, la 18.01.1989, în postul de decan la Facultatea de Perfecţionare a 
Cadrelor Didactice, în cadrul căreia, la iniţiativa dumneaei, pentru prima dată în 
ţară, s-a desfăşurat pregătirea şi recalificarea cadrelor de conducere din 
instituţiile preuniversitare de învăţământ21. 

Tot în această perioadă, dna Otilia Stamatin, fiind la curent cu problemele 
cu care se confrunta şcoala postsovietică în procesul reformelor, cu greutăţile 
înfiinţării liceelor, cu necesităţile elaborării noilor programe liceale, a venit şi cu 
ideea introducerii unităţii psihologului şcolar în instituţiile preuniversitare. 
Această idee nobilă, fundamentată a fost susţinută de prim-ministrul Mircea 
Druc. La adresarea dnei O. Stamatin către Ministrul Ştiinţei şi Învăţământului 
Nicolae Matcaş, în instituţiile de învăţământ preuniversitar a fost introdusă 
unitatea de psiholog şcolar în locul unităţii de instructor pentru pregătirea 
militară a băieţilor.22 

Din interviul cu dna Lilia Gorciac, discipol al conf. univ. O. Stamatin, am 
constatat următoarele: „La anunţul lansat de dna Stamatin că se va realiza 
pregătirea postuniversitară a psihologilor şcolari din rândurile pedagogilor, au 
venit o mulţime de specialişti care aveau marea dorinţă de a îmbrăţişa o nouă 
profesie, nu pentru că nu aveau ce lucra, nu pentru că voiau să plece din şcoală, 
dar pentru că doreau să îmbunătăţească procesul de învăţământ, pentru că 
considerau că psihologul în şcoală este foarte necesar, este prima persoană care 
ar veni în ajutor atât copiilor, pedagogilor, cât şi părinţilor. În septembrie 1989 a 
fost creată prima grupă de psihologi şcolari. Suportul statului a fost mic, dar 
decanul facultăţii, dna Otilia Stamatin, datorită relaţiilor personale, a găsit mij-
loace pentru a desfăşura procesul de învăţământ. A convins Ministerul Învăţă-
mântului să finanţeze profesorii ce prezentau lecţii în institut. A dus grupele 
câte o lună, două luni şi jumătate în cele mai renumite universităţi din Bucureşti 
şi Sankt-Petersburg, pentru ca studenţii să acumuleze cât mai multe cunoştinţe 
de la specialişti de talie mondială în domeniul psihologiei sociale, în problemele 
formării personalităţii, motivaţiei, valorilor etc.”23 

                                                 
20

  Interviu cu Otilia Stamatin.
 

21
  Ibidem. 

22
  Ibidem. 

23
  Ibidem. 
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Pregătirea psihologilor şcolari a fost un mare succes în sistemul educaţio-
nal. Despre această victorie, dna Lilia Gorciac spune: „Vreau să mai menţionez 
încă o dată acel pas făcut de dna O. Stamatin cu mulţi ani în urmă, acea viziune, 
acele capacităţi de a simţi, de a prevedea rolul psihologului în societatea de 
astăzi, tumultoasă şi complicată, acel pas care a deschis nişte porţi extrem de 
importante pentru întreaga ţară. Se ştie că în ţările europene psihologul ca şi 
avocatul este o necesitate a fiecărei familii. Şi la noi în Moldova ia amploare 
conştientizarea importanţei profesiei de psiholog, asistenţa în şcoală şi în afara 
ei, apar cabinete particulare şi în toate acestea este meritul Domniei Sale.”24  

 

 

 

Rectorul UPS „Ion Creangă” I. Borşevici (centru), decanul Facultăţii de Perfecţionare 
 a Cadrelor Didactice Otilia Stamatin (dreapta) printre primii absolvenţi  

ai noii profesii de psiholog şcolar. Foto din arhiva O. Stamatin. 

 
Începând cu anul 1993, la Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Spe-

cială apare o nouă catedră – Catedra de psihologie aplicată, având-o ca şefă de 
Catedră pe dna Otilia Stamatin timp de 16 ani, la fiecare 4 ani colegii, realegând-
o. Din interviul cu dumneaei aş vrea să evidenţiez: „Începutul a fost greu, 
deoarece la momentul înfiinţării catedrei lipseau: programele, manualele de 
psihologie aplicată, nu erau cadre, fiindcă în fosta Uniune Sovietică se făcea o 
pregătire teoretică a cadrelor de psihologie. În sistemul totalitar nu era solicitată 
psihologia aplicată. Facultatea şi-a început activitatea cu trei specialişti în dome-
niul respectiv: Otilia Stamatin, Igor Racu şi Alexandra Bolboceanu. Trecând de 
la o programă de 30 ore de predare la studenţi a psihologiei la 780 de ore, s-a 
resimţit mult lipsa cadrelor.”25  

                                                 
24

  Interviu cu Lilia Gorciac, realizat la 2 februarie 2019, Chișinău. 
25

  Interviu cu Otilia Stamatin. 
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Doar datorită colaborării strânse şi susţinerii prin exemple de perseve-
renţă şi creativitate din partea rectorului UPS „Ion Creangă” Ion Borşevici, de 
specialitate psiholog-fiziolog, a muncii asidue şi productive a dnei O. Stamatin, 
îndrăgostită de profesie şi dornică de a transmite ceva nou tinerei generaţii, 
facultatea a funcţionat fără mari probleme. 

Un rol mare în crearea programelor, cursurilor universitare l-a jucat şi 
colaborarea strânsă cu pedagogii din şcoli. Seminarele, mesele rotunde, confe-
rinţele ştiinţifico-practice organizate, i-au dat posibilitate dnei Stamatin ca să fie 
desfăşurate cursurile universitare nu numai după ultimele realizări ale ştiinţei, 
dar ţinând cont şi de exigenţele şi dificultăţile cu care se confruntau instituţiile 
de învăţământ. 

Dna Otilia Stamatin ţinea lecţii câte 10-12 ore în faţa studenţilor fără a 
obosi. Paralel, preda câte 7-8 cursuri diferite, iar unele le continuă până în 
prezent, precum: „Psihologia conducerii”, „Psihologia socială”, „Diagnostic şi 
asistenţă psihologică în armată şi penitenciare”. 

O contribuţie enormă au avut-o şi specialiştii străini ce au fost invitaţi. Astfel, 
catedra s-a dezvoltat, şi-a îndeplinit marea misiune de formare a specialiştilor cu o 
bună pregătire profesională în domeniul psihologiei aplicate şi integrarea lor 
rapidă în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi superior. 

Din rândurile primilor absolvenţi a fost completat numărul de specialişti 
de care ducea lipsă facultatea. În prezent ei reprezintă toată conducerea facul-
tăţii: Perjan Carolina, decanul facultăţii; Verdeş Angela, prodecanul facultăţii; 
Sanduleac Sergiu, şef de catedră; Ion Negură, ex-şef de catedră etc.26 

Tot la facultate, absolvenţilor li s-au creat condiţii de a susţine teze de 
doctor în psihologie. Majoritatea au posibilitate să lucreze în universităţi, în 
business etc. 

Dna Otilia Stamatin se mândreşte că în pofida greutăţilor ce persistau, a 
reuşit să pregătească psihologi care fac faţă cerinţelor. „Dacă o parte activează 
în universităţi, apoi cea mai mare parte, care este foarte importantă, lucrează în 
instituţiile de învăţământ preuniversitar şi depun o muncă asiduă la formarea 
personalităţilor puternice şi cu verticalitate, promovează valorile general-umane 
şi dezvoltă spiritul patriotic la tânăra generaţie.”27 

Otilia Stamatin, fiind un om bine organizat, a găsit timp, ca la volumul de 
muncă ce-l avea să prezinte cursuri şi la Academia de Administrare Publică de 
pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, unde îşi făceau studiile toţi func-
ţionarii publici. Aici dumneaei a acumulat practică de psihologizare a persoa-
nelor de conducere în administraţia publică, de familiarizare a audienţilor cu 
problemele şcolii de astăzi şi cu modalităţile eficiente de implicare a instituţiilor 
statale şi a comunităţii în soluţionarea lor. 

                                                 
26

  Interviu cu Carolina Perjan, realizat la 29 ianuarie 2019, Chișinău. 
27

  Interviu cu Otilia Stamatin. 
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Concomitent cu munca grandioasă ce o desfăşura la facultate, din cauza 
lipsei specialiştilor, în perioada 1993–1998 dna Stamatin a îmbinat funcţia de şef 
Catedră psihologia aplicată în cadrul UPS „Ion Creangă” cu predarea mai 
multor cursuri de psihopedagogie şi psihologie a şcolii superioare pentru profe-
sorii altor instituţii superioare de învăţământ: ULIM, Universitatea Cooperatist-
Comercială, Academia de Poliţie etc.28 

 
Activitatea ştiinţifică 

Otilia Stamatin a dat dovadă de capacităţi formidabile de a îmbina acti-
vitatea didactică cu cea ştiinţifică. Dumneaei menţionează: „Activitatea de 
cercetare am început-o în anul 1962 în calitate de colaborator ştiinţific la insti-
tutul de cercetări în domeniul pedagogiei şi psihologiei al Ministerului Învăţă-
mântului”.29 

Totuşi un avânt al activităţii ştiinţifice a fost absolvirea aspiranturii în 
domeniul pedagogiei la Moscova, la 22 iunie 1989, când prin hotărârea Comite-
tului de Stat al Învăţământului Public din URSS i se conferă titlu ştiinţific de 
docent al catedrei psihologie”.30 

O. Stamatin a scris 156 de lucrări ştiinţifice, printre care monografia „Struc-
tura şi dinamica procesului formării onestităţii la elevii claselor superioare”. A 
fost coordonatorul mai multor culegeri: „Fundamente psihopedagogice ale 
prevenirii şi combaterii violenţei în sistemul educaţional” (2014); „Diminuarea 
violenţei în sistemul educaţional: probleme şi perspective de soluţionare” 
(2012); „Ştiinţa psihologică: progres, probleme şi perspective” (1996); „Integrarea 
psiho-socială a copiilor din familiile temporar dezintegrate” (2009); „Aspecte 
psihopedagogice ale curriculumului de educare a părinţilor în RM”; coordonator 
la cărţile „Dragostea, familia, viaţa” (2000) şi „Eu şi universul meu” (2002) 
(traduse din limba rusă şi adaptate la populaţia din Moldova); coordonator şi 
redactor ştiinţific al ediţiei traduse din engleză în română a lucrării lui Marshall 
B. Rosenberg „Comunicarea nonviolentă” (2005) etc. 

Pentru merite deosebite în domeniul ştiinţei, în anul 2000 a fost aleasă 
membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Pedagogice şi Sociale din Moscova, 
iar în 2001 ‒ membru titular al aceleiaşi academii. De asemenea, graţie meritelor, a 
fost aleasă şi membră a colegiului de redacţie al Revistei de psihologie şcolară din 
România.31 

Este necesar de menţionat şi activitatea ca şefă a Laboratorului de cercetări 
ştiinţifice în domeniul psihologiei aplicate, începând cu anul 2000 până în 
prezent. Dumneaei afirmă: ,,În această perioadă am participat la patru concur-

                                                 
28

  Curriculum Vitae Otilia Stamatin.  
 

29
  Interviu cu Otilia Stamatin. 

30
  Otilia Stamatin, Dosar personal. Departamentul resurse umane a UPS ,,Ion Creangă”. 

31
  Ziarul ,,Univers Pedagogic”, 5 octombrie 2017.  
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suri organizate de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi în cadrul laboratorului am 
câştigat patru proiecte. În perioada 2000–2005 laboratorul a lucrat asupra temei 
„Aspectele psihopedagogice ale curriculumului de educaţie a părinţilor în 
Republica Moldova”. Din 2006 până în 2010 tema de cercetare a laboratorului a 
fost „Fundamentarea teoretico-aplicativă a formării resurselor umane în dome-
niul asistenţei psihopedagogice a familiei”. Din 2011 până în 2014, membrii 
laboratorului au lucrat la tema „Fundamente psihopedagogice ale prevenirii şi 
combaterii violenţei în sistemul educaţional.” Actualmente, din 2015, lucrăm 
asupra problemei „Formarea iniţială şi continuă a psihologilor în domeniul 
protecţiei copilului faţă de violenţă”. 32 

O. Stamatin conduce teze de licenţă, masterat şi doctorat pe problematica 
psihologiei conducerii, psihologiei educaţiei în şcoală, armată, instituţii peniten-
ciare.33 

 
Activitatea socială 

Datorită entuziasmului şi capacităţilor sale organizatorice, O. Stamatin a 
deţinut funcţii şi în organele elective de stat ca membră a Comisiei de revizie a 
Comitetului raional al Comsomolului din oraşul Bender, între anii 1955–1956, 
1956–1957 – membră a Comitetului raional al Comsomolului.34 

Începând cu 1957–1959 – membră a Comitetului Central al Comsomolului 
din Moldova, 1959–1960 – membră a Comitetului republican al Sindicatelor 
lucrătorilor din învăţământ.35 

În perioada 30.12.2008 – 06.2013 a activat ca membru al Consiliului Naţional 
de Atestare şi Acreditare în Comisia de Acreditare a organizaţiilor din sfera 
ştiinţei şi inovării. 

Din 2001 până în prezent activează ca membru al Comisiei pentru Proble-
mele Graţierii Persoanelor Condamnate pe lângă Preşedintele Republicii Moldo-
va. Ca un fir luminos în activitatea O. Stamatin este participarea din 1992 până în 
2014 ca membru al Mişcării Internaţionale „Pedagogii pentru Pace şi Înţelegere 
Reciprocă”. Paralel la această mişcare internaţională, dumneaei conduce organi-
zaţia nonguvernamentală republicană „Pedagogi pentru pace şi înţelegere 
reciprocă” şi este preşedintele mişcării respective.36 Mişcarea a avut un răsunet 
viu în întreaga Europă şi în Rusia.  

Participă la Conferinţe şi Congrese europene şi mondiale consacrate 
educaţiei tineretului pentru pace. Dumneaei este un mare activist al promovării 
culturii păcii. 

                                                 
32

  Interviu cu Otilia Stamatin. 
33

  Otilia Stamatin. Dosar personal. Departamentul resurse umane a UPS „Ion Creangă”. 
34

  Curriculum Vitae Otilia Stamatin.   
35

  Ibidem.  
36

  În: ,,Univers Pedagogic”, 5 octombrie 2017. 
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Aprecierea muncii  
Activitatea îndelungată pedagogică începută în calitate de învăţătoare de 

fizică şi matematică în anul 1955 şi continuată cu anul 1968 ca lector, lector 
superior, decan interimar, decan, şef de catedră, conferenţiar universitar, la 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” a fost apreciată printr-un 
respect bine meritat din partea tuturor: elevilor, studenţilor, cadrelor didactice, 
colegilor şi tuturor celor ce au cunoscut-o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rectorul Academiei de Administrare Publică Mihail Platon  
îi înmânează doamnei Otilia Stamatin Diploma de Onoare, 21 mai 2003. 

 
Pentru merite deosebite în activitatea didactică şi socială timp de 63 de 

ani, dintre care 50 dedicaţi activităţii didactice, ştiinţifice şi manageriale în 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Otilia Stamatin a fost apreciată 
şi de către organele de conducere de stat şi ale Universităţii, cu diplome de 
onoare şi scrisori de recunoştinţă, decoraţii: medalia „Veteran al Muncii” (1985), 

Colaborator Emerit al A.S.D.A.P. (mai 1997); Diplomă de onoare, pentru 
activitatea fructuoasă şi contribuţia adusă la pregătirea cadrelor din 
administraţia publică (21 mai 2003). Medalia „Meritul Civic” a Republicii 
Moldova i s-a acordat pentru aportul considerabil în muncă şi cu ocazia 
împlinirii vârstei de 70 ani (2008). La 14 iulie 2016 prin Decretul Preşedintelui 
Republicii Moldova i s-a conferit Titlul Onorific „Om Emerit”, iar la 19 februarie 
2018 titlul Onorific de „Professor Emeritus”37. 

 

                                                 
37

  Interviu cu Otilia Stamatin. 
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O apreciere de la OM către OM 
Eu sunt de părere că cea mai înaltă distincţie cu care se poate mândri un 

OM este aprecierea discipolilor, oamenilor cu care a colaborat, i-a cunoscut, le-a 
întins o mână de ajutor la nevoie, i-a încurajat etc. O astfel de apreciere bine 
meritată o are şi dna Otilia Stamatin. 

Iată câteva gânduri din interviuri cu cei ce o cunosc pe dna Stamatin:  
Carolina Perjan, doctor în ştiinţe psihologice, decanul Facultăţii de Psihologie şi 
Psihopedagogie Specială menţionează: „Eu aş numi-o pe dna Otilia Stamatin 
părinte intelectual, pentru că, fiind studentă, m-a impresionat cu personalitatea 
ei: atâta charismă, atâta înţelepciune, înţelepciune ca profesionist, dar şi ca per-
sonalitate. Mulţi ani ne cunoaştem, dar şi până în ziua de astăzi o numesc 
părinte spiritual pentru faptul că ea a spus în felul următor: „Copiii sunt mai 
sus ca părinţii, dintr-un singur fapt că ei pleacă de pe umerii părinţilor.” Aceas-
ta mi-a rămas în memorie şi într-adevăr, toţi ce i-am fost în preajmă au urcat în 
sus de pe umerii dumneaei. O apreciez enorm pentru sufletul ei plin de 
bunătate, de deschidere, de binefacere. Pot vorbi multe despre dumneaei, dar aş 
puncta anume ceea ce am învăţat, ce am preluat. De la părinţi preluăm ceea ce 
ne place, ne pare că e mai bun, ceea ce ne face pe noi să fim mai buni, să fim 
personalităţi. Ca de la un părinte am preluat dorinţa de a cunoaşte cât mai 
multe, de a cunoaşte oamenii, de a crea ceva nou atât în domeniul profesional, 
cât şi personal, de a putea susţine pe ceilalţi, de a le veni în ajutor.  

Ca exemplu ne este şi faptul că dumneaei a fost prima care a strâns grupu-
şorul de psihologi de la noi din Republica Moldova şi le-a dat posibilitatea de a 
cunoaşte calea spre sufletele oamenilor, de a studia, de a fi printre primii în 
activităţile de voluntariat, s-o canalizeze, s-o fructifice în acea direcţie pozitivă 
care m-a format ca personalitate, ca specialist, pentru care îi mulţumesc şi cu 
plecăciune şi respect în faţă-i mă închin. N-am să uit niciodată cum, cu plăcere, 
lucram la catedră până seara târziu, uneori toată noaptea ca să realizăm diverse 
proiecte, să facem prezentări PowerPoint şi alte materiale.  

În aceste momente eu vedeam alături un om puternic, un model, pe care 
voiam să-l urmez, să-i semăn în toate. Şi l-am urmat, mi-am continuat studiile, 
am început să activez la catedră, unde am cunoscut-o pe dna Otilia Stamatin în 
rol de şefă de catedră. Şi evident, aceasta va spune-o fiecare, nu doar eu, că dna 
Stamatin a fost un şef de catedră ideal, un conducător, un lider adevărat. Ea a 
ştiut să facă coeziunea grupului, să ne adune pe toţi şi să ne formeze ca perso-
nalităţi. Domnia sa cunoştea problemele fiecăruia din noi, ne ajuta, ne susţinea, 
dar totodată ne punea să muncim, fiindcă principiul său era: „Munca îl cultivă 
pe om.” A muncit foarte mult, s-a dedicat muncii, uneori, în detrimentul fami-
liei. A fost devotată muncii sale şi practic toată viaţa a petrecut-o în universitate, 
şi tot aici sute de nopţi nedormite. A muncit până în ultimul moment fără a ceda, 
cum se spunea pe timpul Uniunii Sovietice „Stahanovist”. I-am fost alături în ulti-
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ma decadă a activităţii sale. Mă uimea multitudinea de activităţi frumoase pe care 
le realiza, atât practice, cât şi ştiinţifice. Tot în această perioadă, fiind şefă a Labora-
torului ştiinţific, am cunoscut-o şi în rol nu numai de conducător, cadru didactic, 
dar şi ca cercetător ştiinţific. Aici am avut fericita ocazie să conlucrez şi să preiau 
de la dumneaei experienţa pe care o împărtăşea, cu mare drag, atât cu mine, cât şi 
cu ceilalţi ce-i avea în preajmă. În acest răstimp i-am citit şi i-am studiat mai pro-
fund lucrările, ca apoi să pot mai uşor să mă încadrez, alături de dna Otilia Sta-
matin, la lucrări comune, să organizăm conferinţe, ca cea din 2016, pe care o socot 
cea mai productivă, dintre ultimele petrecute.”38 

O problemă arzătoare care o preocupa pe doamna Otilia Stamatin în ultima 
perioadă a fost problema combaterii violenţei în sistemul educaţional. Dumneaei 
foarte bine a surprins problema în Republica Moldova şi a identificat persoanele 
care pot s-o soluţioneze, demonstrând, totodată, cât de adâncă este ea în ţară. Pe 
lângă toate, Domnia Sa a fost şi un patriot adevărat şi continuă să fie. Aceasta o 
confirmă şi ultima lucrare de valoare „Eu şi universul meu: o cale spre dragoste”, 
unde se vede dorinţa enormă a dnei Stamatin de a prelua experienţa cercetărilor 
ştiinţifice de peste hotare, de a extrage tot ce este de valoare, este bun şi poate fi 
fructificat şi adus în ţară, spre binele tinerilor, familiei. Dumneaei a contribuit 
mult la apariţia acestei cărţi. Aceasta o confirmă şi frumoasele cuvinte ale lui 
Joon Ho Seuk, preşedinte al Fundaţiei Internaţionale pentru Educaţie, directorul 
proiectului „Eu şi universul meu”: „Exprim consideraţiune faţă de profesorul 
Otilia Stamatin, doctor în ştiinţe psihologice, şeful Catedrei de psihologie 
aplicată a UPS „Ion Creangă”, căreia i-a revenit rolul principal pentru elabora-
rea ediţiei în limba română în Moldova. Sper că această carte, ce a inspirat şi a 
bucurat mii de elevi şi profesori din alte ţări, să contribuie şi la formarea 
caracterului tinerei generaţii din Moldova.” 39 

Frumoase cuvinte în adresa doamnei Otilia Stamatin a exprimat şi doamna 
Lilia Gorciac, psiholog la Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor şi poten-
ţialelor victime ale traficului de fiinţe umane. Dumneaei face parte din prima 
grupă de psihologi şcolari, care au răspuns la chemarea O. Stamatin şi au venit 
să îmbrăţişeze o nouă profesie, care o considerau foarte necesară societăţii, dar 
mai cu seamă utilă elevilor, profesorilor, părinţilor.40 L. Gorciac îşi aminteşte: 
„Eram o grupă de 30 de oameni şi toţi veniţi, la îndemnul sufletului, de a studia 
ceva nou şi de a fi de folos ţării. Aceasta ne-o demonstrează şi faptul că nimeni 
n-a plecat din grupă, cu toate că am trecut prin multe încercări până am primit 
cunoştinţele dorite. Ciclul de lecţii în Chişinău, unde cu nesaţ, ca nişte copii, cu 
toate că toţi eram trecuţi de 30 de ani şi toţi aveam o bogată experienţă de viaţă 
şi pedagogică, sorbeam orice cuvânt ce ieşea din gura dnei Otilia Stamatin şi 
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  Interviu cu Carolina Perjan, realizat la 29 ianuarie 2019, Chișinău. 
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  Ibidem. 
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  Interviu cu Lilia Gorciac, realizat la 2 februarie 2019, Chişinău. 
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profesorilor invitaţi din Rusia şi România. Apoi studiile în Sankt-Petersburg şi 
Bucureşti, unde eram adevăraţi studenţi. La rugămintea dnei Stamatin nouă ni 
se predau atât ore teoretice, cât şi lecţii practice. Datorită dnei Otilia Stamatin, 
care s-a înţeles cu rectorii universităţilor, am locuit în căminele studenţeşti. 
Singuri ne pregăteam de-ale gurii, după ce veneam de la 14 ore de studii, dar 
nimeni nu se jeluia că este obosit. Am devenit un tot întreg şi anume datorită 
voinţei, tăriei de caracter a dnei Stamatin. Dumneaei era cu noi în fiecare zi, la 
toate lecţiile şi conspecta cu noi ca un student ordonat. Făcea aceasta cred din 
respect faţă de colegii săi şi pentru a demonstra nouă interesul faţă de ceea ce 
spun profesorii, şi a ne arăta nouă cum trebuie să însuşim şi să lucrăm până la 
final. Iar după orele 24oo, la cina târzie, discutam materialul ce l-am trecut. La 
instituţiile de bază din Sankt-Petersburg şi la clinicile de nevroze am studiat 
metodele principale de lucru cu persoanele ce au depresii, cu pacienţii cu 
nevroze, am învăţat tehnici de lucru etc. Prin aceste studii au fost puse bazele 
noii specialităţi şi am crescut profesional. De multe ori în metrou adormeam, iar 
dumneaei avea grijă să ne trezească şi să ne spună că am ajuns. M-a încântat 
întotdeauna voinţa sa şi ca o şcolăriţă vream să iau de la dumneaei cât mai 
multe. Adesea mă gândeam, cum găseşte atâta energie.  

După ce am revenit acasă am avut lucrările de curs. Eu am avut marele 
noroc ca lucrarea de curs s-o am la dna Otilia Stamatin. Şi pentru mine a mai 
fost încă o descoperire extraordinară. La fiecare întâlnire cu dumneaei, plani-
ficam şi analizam lucrul făcut, apăreau idei şi mai frumoase. Dna era şi rămâne 
atât de creativă, încât mă gândeam că n-am să mai termin niciodată lucrarea, 
dar îmi plăcea ideea şi continuam s-o perfecţionez. M-am bucurat mult de o lu-
crare, despre care dumneaei spunea că încă puţin şi scriu doctoratul. Era o 
plăcere să lucrezi cu dumneaei, pentru că niciodată nu obosea, niciodată nu se 
plictisea şi niciodată nu apărea problema că nu are timp sau nu ştie ceva. Ce ne 
plăcea nouă îndeosebi la dna Otilia Stamatin, având absolvită prima facultate 
matematica, deţinea şi deţine o logică extraordinară şi capacităţi de a convinge. 
Are o manieră proprie numai dumneaei: dacă are o idee, are o teză, are un 
concept, ea ştie de ce îl are şi îl converteşte pe oricine că ideea ei are dreptul la 
viaţă. Extrem de mult ne plăcea nouă acest fel de a fi, această capacitate de a 
avea o poziţie civică foarte bine determinată. Aici este vorba şi de pilonul moral 
pe care îl avea, de a fi puternică, sinceră, de a putea spune şi a vrea să spună 
adevărul. Şi aici iarăşi se îmbina în persoana sa pedagogul cu psihologul. Eu 
cred că aceasta constituie cea mai mare valoare a măriei sale ‒ OMUL cu literă 
mare, om cu poziţie civică.  

Aceasta am observat-o noi în procesul lucrului, ca la orice problemă la 
care nu puteam găsi răspuns, cine nu s-ar fi adresat, era susţinut, îndrumat, 
ajutat. Observam că dumneaei este cu un pas înainte, că poate simţi lucrurile 
foarte bine. Dna Otilia Stamatin ne-a devenit cel mai mare şi mai bun prieten, 
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de aceia când ne întâlnim prima noastră întrebare este „Te-ai întâlnit cu Otilia? 
Ai văzut-o pe Otilia? Cum se simte? Ce mai face?” Doresc să vă mai comunic că 
dna Stamatin îmi este scumpă şi dragă, şi că până astăzi sunt îndrăgostită de ea, 
o spun aceasta sincer, din suflet şi nu pentru public, dar pentru că vă cunosc pe 
Dvs., dar şi pentru faptul că eu în viaţă am devenit un psiholog practic datorită 
sentimentului pe care mi l-a altoit. Consider că sunt datoare să-i îndreptăţesc 
aşteptările.  

Ţin să mai subliniez că în relaţia Om-Om o foarte mare importanţă o are 
valoarea. Dumneaei vorbea totdeauna de valoare. De aceea, când rostesc cuvân-
tul valoare, imediat se asociază cu dna Otilia Stamatin. Pentru mine, Otilia 
Stamatin – OMUL este şi acel început pus în şcoala psihologiei practice, pentru 
că era una să studieze teorie şi să fie profesori buni, şi absolut altceva să înveţi 
psihologii să fie practicieni, să li se dea baza consilierii psihologice, baza 
terapiilor, baza tehnicilor de consiliere şi terapie, care era ceva absolut nou 
pentru toate fostele republici din componenţa URSS, cu atât mai mult pentru 
Republica Moldova.”41 

Cu un respect şi cu o dragoste din suflet ne comunică ale sale sentimente 
faţă de „Decăniţa mea”, cum îi place adesea s-o numească pe dna Otilia Stamatin, 
fostul discipol, şeful cursului, în prezent profesor universitar la USM, doctor în 
psihologia sportului, Om şi antrenor emerit, dl Boris Boguş: „E ştiut că profe-
sorul adevărat nu este bun şi mare, marele profesor nu este cel care învaţă, dar 
cel de la care se învaţă. Prin felul ei de a fi, dna Otilia Stamatin, cu adevărat, este 
un mare profesor, de ce? Un profesor bun explică, un foarte bun profesor de-
monstrează, iar un mare profesor inspiră. Dumneaei ne-a inspirat atunci, după 
ce a fost proclamată independenţa Republici Moldova, ne-a inspirat că noi 
putem face şi suntem capabili şi avem datoria să ducem bucata aceasta de 
pământ, s-o aranjăm în rândul ţărilor cu standard de viaţă socio-economic 
foarte ridicat. Deci, ne-a inspirat această încredere, ne-a dus peste tot pentru a 
căpăta cunoştinţe, ne-a dus la cele mai valoroase universităţi în domeniu din 
Bucureşti şi Sankt-Petersburg. Să organizezi 126 de studenţi, să-i cazezi, să 
găseşti cei mai buni profesori să le predea lecţii, atât teoretice, cât şi practice, să 
găseşti resurse materiale, aceasta nu putea oricine.  

Dumneaei se străduia să ne dea cât mai multe cunoştinţe. Făceam câte 7-8 
perechi pe zi. Zâmbetul ei cu care întra în auditoriu ne dădea mereu puteri. Aşa 
că pentru mine Otilia Stamatin este o relicvă a pedagogiei noastre, fiindcă 
personalitatea Domniei Sale a fost educată în dimensiunea demnităţii, precum 
spunea şi Grigore Vieru: „A lupta pentru demnitate, e ca şi cum ai merge la 
război în fiecare zi. Şi de unde să luăm lecţii de demnitate? De la iarbă.” Iată ea, 
prin felul ei de a fi, prin exemplul ei, a respectat întocmai legea de aur a edu-
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caţiei, care spune că distanţa dintre vorbă şi faptă trebuie să fie egală cu zero. 
Iată, Domnia Sa, pentru aceasta, cu adevărat, merită să-şi găsească un loc privi-
legiat în istoria pedagogiei Republicii Moldova de până şi după independenţă.  

Făcând studii matematice, doctoratul la Moscova, a acumulat profunde 
cunoştinţe, dar pe lângă asta, a avut, are şi continuă să aibă acea armatură mora-
lă care, dacă lipseşte, moleşeşte inteligenţa. Domnia Sa şi-a fortificat personali-
tatea, cred eu, că în cel mai nobil altar unde se plăzmuieşte o fiinţă umană cu 
triada: binele, frumosul şi adevărul. Dumneaei, identificându-şi personalitatea în 
aceste dimensiuni, ne-a transmis şi nouă lucruri care vor rămâne în propria 
conştiinţă a mea, şi nu numai a mea. Eu sunt convins, ca nişte repere care de 
fiecare dată îmi zic: „Dar ce-ar zice dna Otilia Stamatin?” Aşa că, decăniţa mea 
este un focar veşnic în fiinţa mea proprie şi nu ştiu dacă există vreun student 
căruia i-a fost profesoară, să vorbească ceva negativ, fiindcă Domnia sa a fost 
corectă cu toţi, dar cel mai important – corectă cu ea însăşi. De fiecare dată când 
o felicit cu diferite ocazii o fac din tot sufletul, nu ca o datorie, fiindcă dumneaei 
mi-a marcat nişte jaloane care m-au ajutat să cresc, să iau un doctorat, adică 
meritul ei este incontestabil în ceea ce s-a produs în cariera mea de cercetător, 
de profesor universitar şi în felul de a comunica şi colabora cu societatea, cu 
oamenii, studenţii, tinerii, discipolii etc. Dna O. Stamatin a fost un vulcan de 
energie, un vulcan de putere, pe care o transmitea fiecăruia din noi, nu aşa ca 
să-l apese, dar ca să-l ridice. Ea pe nimeni, cred, n-a supărat, dar la fiecare a pus 
câte o rază de lumină în suflet.”42 

Cu simpatie şi-a exprimat sentimentele faţă de doctorul în psihologie 
Otilia Stamatin şi decanul Facultăţii de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, 
Sociologie şi Asistenţă Socială a USM din Chişinău Vladimir Guţu, profesor 
universitar, doctor habilitat în pedagogie. Dumnealui afirmă: „Percepţia mea 
despre dna O. Stamatin aş repartiza-o în două etape. Prima, de pe băncile 
studenţiei. Fiind student la IPS „Ion Creangă”, dna Otilia Stamatin mi-a predat 
psihologia. Mi s-a memorizat ca o profesoară cu tact pedagogic, amabilă, cu vi-
ziuni democratice. Acum conştientizez, deoarece pe atunci relaţiile profesor-
student erau foarte dure, nu ca în prezent, dar dumneaei era totdeauna calmă, 
nu ridica vocea, avea o atitudine binevoitoare faţă de fiecare student. Mergeam 
cu plăcere la prelegeri, fiindcă dna Otilia Stamatin ne impresiona cu cu-
noştinţele în domeniul psihologiei, capacităţile-i de predare şi cu bunăvoinţa cu 
care făcea consultaţiile cu studenţii. Pentru noi, studenţii, era o personalitate ce 
ne entuziasma mereu, profesoară de urmat şi nu de uitat”43. 

„A doua etapă este perioada când, după susţinerea doctoratului, începând 
cu anul 1987 până în 1990, timp de trei ani am fost colegi de catedră, la IPS „Ion 
Creangă”. Drept coleg de breaslă tot aceleaşi calităţi m-au încântat: calmă, tacti-
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  Interviu cu Boris Boguș, realizat la 7 februarie 2019, Chișinău. 
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  Interviu cu Vladimir Guţu, realizat la 13 februarie 2019, Chișinău. 
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coasă cu colegii, deschisă spre inovaţii, spre schimbare. Era un mare susţinător 
şi îndrumător al profesorilor tineri şi un consultant fără seamăn al studenţilor, 
un mare propagandist al psihologiei în mase, un mare prieten al pedagogilor 
din şcoli. De asemenea, dna Otilia Stamatin era şi un mare activist, dar care se 
străduia să nu bată la ochi, să nu ceară remunerare pentru munca efectuată. 
Calităţile acestea sunt rare la oameni. M-a frapat şi faptul că dumneaei avea 
punctul său de vedere, dar niciodată nu-l impunea colegilor, bătând cu pumnul 
în masă că este corect, avea răbdare să convingă, să aştepte ca omul să înţeleagă 
adevărul singur, ţinea cont totdeauna de părerile colegilor. 

În viziunea mea, dna O. Stamatin era şi este un adevărat patriot. Acest 
lucru l-am observat în perioada mişcării naţionale din republică. Dumneaei a 
susţinut mişcarea chiar din prima zi, dar era foarte tacticoasă, analiza foarte 
minuţios orice eveniment ce se petrecea, orice cuvânt ce se spunea, nu mergea 
dintr-o extremă în alta, cum o făceau unii colegi de-ai noştri, azi cu mişcarea şi 
mâine contra. Dna Stamatin analiza, apoi lua decizii. 

De asemenea, mi-a plăcut mult şi faptul că plecând să activez la USM, 
relaţiile noastre au continuat la nivel profesional. Eu apelam la dumneaei ca să 
recenzeze tezele de doctor ale doctoranzilor mei şi invers. E ştiut că dna Otilia 
Stamatin este un mare cercetător în domeniul psihologiei, autor al multor lucrări 
metodico-ştiinţifice, care, cred că este părerea tuturor psihologilor, sunt nişte cărţi 
de căpătâi, lucrări conceptual practice, metodice, fără sofisticări teoretice. În 
psihologie avem foarte multe lucrări, dar e foarte greu să pătrunzi esenţa, teorie 
curată fără practică. Dumneaei a fost şi este un psiholog practic de neîntrecut. O 
personalitate în domeniul psihologiei. Convins fiind că exprim asentimentul a 
sute şi sute de cadre didactice şi manageri şcolari din ţară care o cunosc şi o 
respectă pe profesoara Otilia Stamatin, o asigurăm şi în continuare de tot res-
pectul, urându-i sănătate şi putere de muncă, pentru a o avea alături de şcoala 
naţională, instituţie căreia Otilia Stamatin i-a închinat întreaga viaţă.”44 

În viziunea mea se mândreşte că o cunoaşte pe doamna Otilia Stamatin 
toată pleiada de discipoli de la facultate, din întreaga UPS „Ion Creangă”, din 
întreaga republică şi de peste hotarele ei, toţi cei ce nu i-au fost discipoli, dar au 
avut onoarea de a o cunoaşte şi de ai studia lucrările.  

 
Familia 

Să vorbeşti despre viaţa unei personalităţi, a unui „Om” cu literă mare, 
care a dăruit mereu şi continuă să dăruiască dragoste, bunătate, înţelepciune 
tuturor, şi să nu vorbeşti şi despre familia ei minunată este un păcat – familia 
unde dna Otilia Stamatin împreună cu soţul, Anatol Stamatin, de profesie 
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  Interviu cu Vladimir Guţu. 
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medic, doctor în medicină, au crescut şi au educat trei copii, un fecior şi două 
fiice. Dragostea şi armonia, pacea şi voia bună au dominat între ei. 

Feciorul Rodion a absolvit la Moscova Universitatea „Patrice Lumumba”, 
Facultatea de Fizică şi Matematică. Lucrează în calitate de inginer şi de manager 
la întreprinderea „Moldpresa” din Chişinău. 

Fiica Olga a urmat profesia tatei. Este medic, doctor în medicină, lucrează 
în Cluj, România. 

Fiica Elena a îmbrăţişat profesia mamei. A absolvit Colegiul Pedagogic şi 
UPS „Ion Creangă” din Chişinău, Facultatea de Filologie. Face masteratul în 
relaţii internaţionale la Academia de Administrare Publică. A susţinut teza în 
relaţii internaţionale. Deţine titlul de doctor în politologie. Mulţi ani a lucrat ca 
profesoară de limbi străine în licee şi la Universitatea de Stat din Moldova. Cu-
noaşterea multor limbi străine i-a permis să activeze la Reprezentanţa Consiliului 
Europei din Republica Moldova ca şefa Secţiei protocol, specialist-coordonator 
pentru relaţii internaţionale la Aeroportul Internaţional Chişinău. În prezent este 
traducător pentru delegaţiile străine la întrevederile cu reprezentanţii 
Guvernului Republicii Moldova. 

Dna Otilia Stamatin este şi o bunicuţă bună, căreia îi creşte inima ca o 
pâine caldă când vorbeşte despre nepoţei. Domnia Sa este mândră de realizările 
lor. Dan, nepotul mai mare, este medic în Cluj. Tot în acest oraş sunt studenţi 
nepoţica Olga şi nepoţelul Sorin, iar nepoţelul Alexandru îşi face studiile la 
Universitatea Tehnică din Chişinău. Toţi sunt bucuria cea mare a bunicii. 

 

 
 

Doamna Otilia Stamatin cu nepoţica Olga. Foto din arhiva familiei. 
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Dna Otilia Stamatin menţionează cu regret că a acordat puţină atenţie 
familiei, dar a avut noroc de o mamă soacră de aur, Olga, mamă adevărată, care 
a ştiut să ţină focul din vatră mereu aprins, să aibă grijă, cum n-ar fi putut avea 
grijă altcineva de copii, de soţ, de întreaga familie. „Am iubit-o şi am stimat-o, 
fiindcă eu îmi puteam face meseria, iar ea îmi ducea gospodăria. Mama Olga 
pentru mine şi familie a fost un dar de la Dumnezeu.”45 

  

 
 

Otilia Stamatin şi soţul Anatol la o nuntă. Foto din arhiva familiei. 

 
Copiii au înţeles-o şi au iertat-o pentru puţinul timp petrecut împreună, 

fiindcă ei înţelegeau că, pe lângă faptul că le este mamă, Dumneaei mai este 
cetăţean al ţării dragi, faţă de care trebuie să-şi îndeplinească cu cinste funcţia 
deţinută. Ei i-au acordat şi au continuat să-i acorde toată dragostea şi respectul 
ce poţi să-l dai din toată inima cu căldură MAMEI. 
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ABSTRACT 
STAVILA Ion is a Moldovan diplomat and university lecturer. He is a 

graduate of the Faculty of History of the Moldova State University (1976-
1981) and of Moscow State University (1984-1987). He received his Ph.D. in 
French history at the Moscow State University in 1988. He has the diplomatic 
rank of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary. From 2016, he is 
Ambassador-at-large at the Ministry of Foreign Affairs and European Inte-
gration of the Republic of Moldova. Ion Stavila was Senior lecturer and Depu-
ty Dean of the Faculty of History and Ethno-Pedagogy at the Chisinau State 
Pedagogical Institute (1987-1991), as well at the Chair of Contemporary and 
Modern History Department of Moldova State University, (1991-1992). He 
started his diplomatic career in 1992. He served as Ambassador to several 
countries, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of Moldova 
(2001-2004), Deputy Minister for Reintegration (2006-2009), and Head of 
the Bureau for Reintegration within the State Chancellery of the Republic of 
Moldova (2009-2010). Ion Stavila is the author of around 20 articles related to 
history, international relations and conflicts resolution. 

Keywords: contemporany, history, erudite, perceverance, minister, 
diplomat, ambassador. 
 
Ion Stăvilă s-a născut la 9 octombrie 1958 în satul Jora de Jos raionul Orhei 

într-o familie de ţărani-colhoznici, fiind penultimul din cei cinci copii. Tatăl lui a 
fost lemnar, cu patru clase „la români”, mama – lucrătoare în câmp, analfabetă. În 
anul 1976 a absolvit şcoala medie din sat cu medalie de aur, fiind unul dintre 
puţinii copii de ţărani din sat care a putut înregistra o atare frumoasă 
performanţă la învăţătură. În acelaşi an a susţinut cu succes un singur examen 
de admitere la Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Chişinău, pe care 
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a absolvit-o în anul 1981, obţi-
nând o diplomă cu menţiune. 
Ion Stăvilă a fost un student 
străduitor şi un fruntaş al vieţii 
obşteşti de la facultate, benefi-
ciind toţi cei cinci ani de bursă 
lunară majorată – 50 de ruble 
care pe timpurile celea erau 
„bani buni”. Remarcând trage-
rea deosebită spre ştiinţă a 
acestui tânăr student venit de 
la ţară, profesorul de etnografie 
Visarion Totrov (osetin de origine) i-a făcut lui Ion Stăvilă o propunere generoasă 
de la care „nu putea să refuze” – să se transfere de la anul trei, împreună cu 
colegul său Valeriu Matei/Maticiuc, la Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat 
„M.V. Lomonosov” din Moscova. Din cauza unor circumstanţe (ne)fericite, însă 
procedurile de rigoare pentru efectuarea transferului la Moscova nu au putut fi 
îndeplinite în termenii stabiliţi, de aceea el a fost nevoit să rămână la Chişinău. 
Lucru pe care, după cum mărturisea el însuşi, nu l-a regretat, având în vedere 
faptul că, din ”propria prostie”, îşi schimbase opţiunea de specializare la 
Universitatea din Moscova: în loc de etnografie trebuia să meargă la „Istoria 
Partidului”.  

Între timp, pe Ion Stăvilă îl „remarcase” profesorul Alexandru Moşanu, pe 
când era şef al Catedrei de istorie modernă şi contemporană a Facultăţii de Istorie, 
care, gândindu-se la succesori, li-a spus „părinteşte” lui Ion Stăvilă şi lui Vladimir 
Solonari, încă pe când aceştia erau studenţi la anul trei, că intenţionează să-i trimită 
imediat după anul cinci la aspirantură/doctorantură la Universitatea „M. Lomo-
nosov” din Moscova pentru a trece o specializare în istoria contemporană 
universală. În ultimul moment, pe unicul „loc recomandat”, în 1981 la Moscova 
a plecat doar V. Solonari, I. Stăvilă fiind „nevoit” să meargă la Institutul Peda-
gogic de Stat „Ion Creangă” din Chişinău (IPS).  

Astfel, prin aşa-zisul „sistem de repartizare” existent în timpul sovietic, în 
anul 1981 Ion Stăvilă a fost angajat ca lector la Catedra de istorie universală a 
Facultăţii de Istorie şi Pedagogie a IPS „Ion Creangă” din Chişinău, imediat 
după absolvirea Facultăţii de Istorie a USM. Acest eveniment remarcabil în 
viaţa sa, Ion Stăvilă îl datorează profesorului Alexandru Moşanu, pe care l-a 
considerat ca mentorul său, care i-a marcat puternic destinul. Anume profesorul 
Moşanu a fost cel care l-a recomandat pe Ion Stăvilă profesorului Eugen Certan, 
pe atunci şef al Catedrei de istorie universală a IPS, pentru a fi angajat în calitate 
de lector la catedra dată. De fapt, profesorul Eugen Certan a fost cel dintâi care 
l-a rugat pe profesorul Moşanu, cu care au fost colegi de serviciu în cadrul 
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Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, să-i recomande un 
„băiat bun” pentru a ţine cursul normativ de Istorie contemporană a ţărilor 
Europei şi Americii după cel de-al Doilea Război Mondial. Apropo, prin aceiaşi 
„relaţie interpersonală”, un an mai târziu, la aceiaşi catedră a fost angajat un alt 
„băiat bun”, Ion Varta, şi el discipol al profesorului Moşanu, pentru a ţine 
cursul normativ de Istorie modernă a ţărilor Europei şi Americii. Spre deosebire 
de alţi tineri specialişti, angajaţi la catedre ca asistenţi imediat după absolvirea 
facultăţii pentru a realiza seminare/lecţii practice la cursurile teoretice ţinute de 
profesori cu experienţă de predare – docenţi/conferenţiari şi profesori, lui Ion 
Stăvilă i-a fost „încredinţat” ca lector să ţină şi prelegeri la unul dintre cele mai 
„incomode” cursuri de istorie – istoria contemporană a ţărilor Europei şi 
Americii după cel de-al Doilea Război Mondial, având în vedere că, din punct 
de vedere cronologic, acesta se extindea permanent „până în zilele noastre”, 
făcând ca manualele respective, scrise la Moscova, să se „învechească” pe an ce 
trecea. Or, acest factor obiectiv ridica în faţa „titularului” acestui curs o sarcină 
deloc uşoară de a scrie în continuare cursul de lecţii pentru o serie întreagă de 
ţări, ca supliment la manualele care se învecheau „văzând cu ochii”.  

În afară de acest factor obiectiv, o adevărată sfidare în faţa unui lector 
începător cum era I. Stăvilă 
a constituit-o şi faptul că 
cursul care i s-a „încredin-
ţat” era destinat studenţilor 
din anii patru şi cinci, adică 
„lupilor bătrâni”, în două 
limbi – română şi rusă. Ştiu 

bine că printre primii săi studenţi erau câţiva mai în vârstă ca el sau de o seamă 
cu el, printre care era şi umila persoană a subsemnatului. Cei mai mulţi dintre 
noi l-au admirat „de la prima vedere” pentru „tinereţe” şi pentru maniera sa de 

predare netradiţională prin 
care ne încuraja să percepem 
printr-o prismă critică, aşi zice 
chiar carteziană, fenomenele 
istoriei contemporane, unele 
dintre ele s-au desfăşurat în 
timpul vieţii noastre. Am 
observat deja atunci în acel 

tânăr lector de la Catedra de istorie universală un pedagog de vocaţie, care îşi 
iubea mult meseria, fiind dispus să transmită cu multă generozitate cunoştinţele 
sale studenţilor pentru a contribui efectiv la formarea lor profesională. Ştiu bine 
cu câtă mândrie şi satisfacţie sufletească vorbea mai târziu Ion Stăvilă despre 
discipolii săi care au reuşit să se afirme cu succes în cariera lor profesională, 
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prin susţinerea tezelor de doctorat, publicarea unor monografii şi manuale etc. 
De cele mai dese ori menţiona numele lui Oleg Serebrian, care a reuşit să facă o 
carieră fulminantă în ştiinţă, pedagogie, diplomaţie şi literatură. 

După trei ani de „rodaj profesional” la IPS „Ion Creangă” de la Chişinău, 
în anul 1984 Ion Stăvilă este trimis să-şi continue studiile la aspirantura 
Universităţii de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova, considerată de mulţi drept 
un „Harward sovietic”. Acolo a avut norocul de a-l avea conducător ştiinţific pe 
profesorul Vladislav Pavlovici Smirnov, sub îndrumarea căruia a reuşit să 
susţină cu succes în termenii stabiliţi, în 1988, teza de candidat/doctor în ştiinţe 
istorice pe tema «Внутренняя политика правого блока и борьба партий во 
Франции (1929-1932 гг.). Consiliul ştiinţific al Facultăţii de Istorie a Univer-
sităţii de Stat din Moscova i-a recomandat teza spre publicare. Or, Ion Stăvilă, 
fiind un perfecţionist „incorigibil”, în dorinţa de a-şi „lustrui” lucrarea înainte 
de a o prezenta la vreo editură, nu a mai reuşit să se încadreze vremurilor: între 
timp s-a prăbuşit Uniunea Sovietică, împreună cu Partidul Comunist şi cu 
ideologia sa marxist-leninistă. Este adevărat că Ion Stăvilă, personal nu a avut 
de „suferit” de pe urma acestei „catastrofe geopolitice”: el nu a fost membru de 
partid şi nu a ocupat funcţii de răspundere. Dimpotrivă, în cei trei ani de aflare 
la Moscova în „epoca perestroikăi”, a avut posibilitatea să urmărească îndeap-
roape „marea bătălie ideologică” dintre politicieni şi intelectuali pe marginea 
modelului socialist de dezvoltare al societăţii sovietice şi felului în care ar putea fi 
reconstruită Uniunea Sovietică. Evident că, aflat într-o atare „atmosferă prere-
voluţionară”, Ion Stăvilă nu a putut să nu fie „contaminat de idei revoluţionare”.  

Revenit acasă în 1988, după cei trei ani de aflare la Moscova, unde a putut 
să-şi „consolideze baza teoretico-ideologică” pentru creşterea sa profesională şi 
obştească de mai departe, Ion Stăvilă s-a reîncadrat efectiv în viaţa şi activitatea 
Facultăţii de Istorie şi Etnopedagogie şi în cea a Institutului Pedagogic „Ion 
Creangă”. A preluat cursul normativ de istorie contemporană a ţărilor Europei 
şi Americii după cel de-al Doilea Război Mondial, fiindu-i „încredinţat” şi un 
curs special de lecţii pentru anul cinci de „Istorie a mişcării muncitoreşti şi 
comuniste internaţionale” cu un „suport de curs” de opt volume academice cu 
aceiaşi denumire editate la Moscova în anii „perestroikăi”. Evident că în condi-
ţiile în care intelectualii de la Moscova şi Leningrad începuse să „zdruncine” 
bazele teoriei marxist-leniniste, iar din Constituţia sovietică dispăruse articolul 
şase „cu privire la rolul conducător al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice” 
(PCUS), introducerea unui atare curs special în programele de studii nu putea fi 
privită altfel decât ca un ”anacronism”. Spre marea bucurie a tuturor, cursul dat 
a fost suprimat, după un an de la introducerea acestuia. 

În perioada 1988–1991, Ion Stăvilă a exercitat funcţia de prodecan al Facultăţii 
de Istorie şi Etnopedagogie, fiind totodată ales „democratic” şi lider al organizaţiei 
comsomoliste a tinerilor lectori ai Institutului Pedagogic „Ion Creangă”. Aceasta 
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din urmă funcţie obştească era de fapt un tribut politic plătit regimului comunist, 
care începuse deja să se clatine puternic sub presiunea mişcărilor de emancipare şi 
renaştere naţională practic în toate republicile unionale provocate de perestroika 
lui M.S. Gorbaciov. Activitatea comsomolistă din acea perioadă de la Institutului 
Pedagogic „Ion Creangă” se debarasa încetişor de ideologia marxist-leninistă, 
căpătând treptat un caracter social-cultural. Ion Stăvilă se ocupa de organizarea 
unor dispute pe teme social-politice actuale legate de „perestroika şi transparenţa” 
lui Gorbaciov, de organizarea unor micromanifestaţii culturale în „sânul familiei” 
tinerilor lectori, de organizarea unor vizionări colective de concerte şi spectacole 
etc. Bunăoară, cu străduinţa lui Ion Stăvilă şi cu implicarea Doinei Aldea-Teodo-
rovici (Marin), pe atunci şi ea lector tânăr la Facultatea de Filologie a Institutului 
Pedagogic „Ion Creangă”, au fost obţinute invitaţii la unul din concertele lui Ion şi 
al Doinei Aldea-Teodorovici, în jurul cărora se contura deja o legendă vie. În acelaşi 
mod a fost organizată şi o vizionare colectivă a spectacolului „Aşteptându-l pe 
Godot” de Samuel Beckett, montat în scenă la Teatrul „Luceafărul” de către un 
grup de tineri actori talentaţi, proaspeţi absolvenţi ai şcolii teatrale de la Moscova, 
care au făcut furori în viaţa teatrală de atunci de la Chişinău.  

În condiţiile democratizării şi liberalizării vieţii social-politice din Moldova 
de la sfârşitul anilor ’80 – începutul anilor ’90, Ion Stăvilă a putut să se manifeste 
din plin ca un intelectual „ieşit din popor”, căruia îi păsa de tot ce se întâmpla 
în jurul lui, ca să nu fiu prea patetic, zicând că îi păsa „de soarta ţării”. În cadrul 
Facultăţii de Istorie şi Etnopedagogie era „bănuit” de cei care se temeau de 
schimbări democratice că ar fi „urzit”, împreună cu alţi tineri lectori şcoliţi la 
Moscova, printre care se numărau Gheorghe Postică, Valeriu Cavruc, Ion Varta, 
Ion Botnaru, Victor Ţvircun, planuri de „transformări revoluţionare” în procesul 
didactic. Astfel erau percepute de unii profesori cu viziuni mai „tradiţionale”, ca 
să nu zic conservatoare, tendinţa acelor tineri „mladoturci” de a moderniza pro-
cesul de predare şi de scriere a istoriei, pentru a-l adapta la şcolile istoriografice 
europene avansate şi la cele mai bune practici de predare a istoriei în şcoala 
superioară. Aceştia pledau, bunăoară, pentru trecerea de la metodica tradiţio-
nală a predării „pe ţări” la metodica învăţării istoriei „pe probleme”. Evident că 
nu era un lucru uşor de făcut şi până la urmă cred că nu a mai fost realizat, 
având în vedere că nici nu existau manuale scrise după o atare abordare 
conceptuală nouă. Or, am evocat acest exemplu pentru a demonstra cât de mare 
era dorinţa acelor tineri intelectuali de la facultate de a „primeni” învăţământul 
universitar, de altfel susţinuţi şi de mulţi profesori de şcoală mai veche, însă nu 
totdeauna ideile lor erau fezabile. 

În condiţiile perestroikăi, Ion Stăvilă, împreună cu ceilalţi membri ai corpu-
lui profesoral, a trebuit să facă faţă unui examen democratic vizând „aptitudinea 
profesională”, instituit oficial de către ministerul unional al învăţământului 
superior şi mediu de specialitate. Prin intermediul unei anchete anonime care 
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conţinea o serie întreagă de întrebări pertinente cu privire la calităţile profe-
sionale ale profesorilor, studenţii de la facultate care au jucat rolul de „examina-
tori exigenţi”, i-au dat o notă destul de înaltă. Exigent şi „veşnic nemulţumit de 
sine”, aşa cum l-am cunoscut dintotdeauna, Ion Stăvilă a considerat această 
apreciere ca pe un „compliment” care îl obliga să muncească cu o mai mare 
străduinţă pentru a-l justifica în permanenţă şi a nu dezamăgi pe nimeni.  

În aceeaşi perioadă, Ion Stăvilă, ca şi majoritatea absolută a intelectualilor 
moldoveni, a tins să ia o atitudine activă faţă de evenimentele care se 
desfăşurau în contextul procesului de democratizare a societăţii şi de renaştere 
naţională. A frecventat regulat cenaclurile literare „Alexe Mateevici” şi Marile 
Adunări Naţionale; a participat activ în dezbaterile politice pe marginea 
oportunităţii revenirii la „limba moldovenească în baza grafiei latine”, adică la 
limba română, semnând Manifestul de condamnare a aşa-ziselor Teze ale 
Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei, publicate în noiembrie 
1989. El a participat activ la constituirea, în mai 1990, a Partidului Social-
Democrat din Moldova – prima formaţiune politică de alternativă a PCUS în 
Moldova, numărându-se printre „părinţii fondatori” ai acesteia, alături de Oazu 
Nantoi, Viorel Ciubotaru, Iurie Filip şi alţii. De remarcat faptul că Congresul de 
constituire a acestui partid a avut loc în incinta Institutului Pedagogic de Stat 
„Ion Creangă” din Chişinău, bucurându-se de sprijinul curajos al rectorului de 
atunci – Ion Borşevici. În contextul pregătirilor către acest congres, Ion Stăvilă a 
publicat în ziarul „Vocea Poporului” un articol întitulat sugestiv „Ce este social-
democraţia şi are ea oare sorţi de izbândă la noi?”, denumirea acestuia fiind 
inspirată dintr-un articol scris de către Constantin Dobrogeanu-Gherea – unul 
din fruntaşii mişcării socialiste din Romania de la sfârşitul sec. XIX – începutul 
sec. XX.  

La îndemnul primului parlament moldovenesc ales în mod democratic, a 
participat activ, împreună cu alţi profesori de la facultate, la acţiunile de boico-
tare a „referendumului unional”, care s-a desfăşurat la 17 martie 1991, la care 
cetăţenii au fost întrebaţi dacă ei consideră necesară „păstrarea republicilor 
sovietice socialiste într-o federaţie nouă a republicilor suverane cu drepturi egale, 
în care vor fi garantate drepturile şi libertăţile tuturor naţionalităţilor”. Drept 
rezultat, referendumul din RSS Moldova a fost declarat nul, întrucât la acesta nu 
participaseră 70% din alegători, adică majoritatea absolută a cetăţenilor cu drept de 
vot. Voi remarca aici faptul că o situaţie similară a fost înregistrată în Ţările Baltice, 
Georgia şi Armenia. 

În anul 1991, după zece ani de activitate în cadrul IPS „Ion Creangă”, în 
contextul unor circumstanţe hazardate, Ion Stăvilă a hotărât să revină la Alma 
Mater, adică la Universitatea de Stat din Moldova, unde fusese invitat de colegii săi 
să participe la un concurs pentru alegerea în postul de şef al Catedrei de istorie 
modernă şi contemporană, la care în anul 1981 îşi susţinuse teza de diplomă, 
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refuzând practic propunerea făcută în acelaşi timp de către conducerea IPS să 
ocupe funcţia de decan al Facultăţii de Istorie şi Etnopedagogie, devenită vacantă 
între timp. Ştiu bine că făcuse acel pas cu durere în suflet pentru Institutul „Ion 
Creangă”, unde îşi începuse biografia de muncă, acest pas însă a pus începutul 
unei cotituri radicale în soarta lui de mai departe. După „înfrângerea” suferită în 
faţa unui fost profesor de-al său în concursul pentru şefia Catedrei de istorie 
modernă şi contemporană a Facultăţii de Istorie a USM, în aprilie 1992 Ion Stăvilă a 
hotărât să se angajeze în serviciul diplomatic în cadrul Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Moldova (MAE), la invitaţia insistentă a unui bun prieten de 
al său, Ion Botnaru, care plecase puţin mai devreme de la IPS „Ion Creangă”. La 
scurt timp după aceasta, în cadrul MAE se formase un grup de diplomaţi din foşti 
profesori şi absolvenţi ai Institutului „Ion Creangă”, printre care, la cei doi 
„crengişti”, Ion Botnaru şi Ion Stăvilă, se mai alăturase Victor Ţvircun, Gheorghe 
Căldare, Oleg Serebrian, Grigore Sadovici, Sergiu Stati, puţin mai târziu Veaceslav 
Iaţco, fapt care a servit ca motiv pentru unii colegi „mai spirituali” să vorbească în 
glumă despre MAE ca despre „o filială a Institutului Pedagogic „Ion Creangă”. Or, 
pentru Institutul Pedagogic „Ion Creangă” aceasta ar putea constitui un motiv de 
mândrie, având în vedere contribuţia sa valoroasă la consolidarea serviciului 
diplomatic moldovenesc cu cadre calificate. 

 

 
 

I. Stavilă la Conferinţa OSCE privind combaterea antisemitismului, Roma 2017. 
Foto din arhiva personală I. Stăvilă. 
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În serviciul diplomatic al Republicii Moldova, Ion Stăvilă a ocupat 
alternativ înalte funcţii de răspundere în aparatul central: director al Direcţiei 
Europa şi America de Nord, director al Direcţiei probleme de securitate 
europeană şi politico-militare, şef de cabinet al ministrului afacerilor externe şi 
consilier al acestuia, director al Direcţiei generale securitate internaţională, vice-
ministru al afacerilor externe. În perioada 2006–2009 a ocupat funcţia de 
viceministru al reintegrării al Republicii Moldova – un minister responsabil de 
dosarul transnistrean. În anii 1996–1999 a activat în calitate de ministru-consilier, 
şef-adjunct de Misiune în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în Regatul 
Belgiei, fiind responsabil de relaţiile cu Belgia, Ţările de Jos şi Luxemburg, dar şi 
de raporturile cu NATO în cadrul Parteneriatului pentru Pace. Era mândru că a 
putut contribui efectiv la punerea bazelor pentru 
dezvoltarea de mai departe a cooperării bilaterale 
cu aceste ţări, cu Organizaţia Tratatului Atlan-
ticului de Nord, precum şi cu Uniunea Europea-
nă. În perioada 2004–2006 a lucrat în calitate de 
şef-adjunct de Misiune în cadrul Ambasadei 
Republicii Moldova în Ucraina, ulterior, în anii 
2010–2015 fiind numit în calitate de Ambasador 
Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii 
Moldova în Ucraina, acreditat concomitent prin 
cumul în alte două ţări – Turkmenistan şi 
Uzbekistan. Îi plăcea să povestească cu mândrie 
cum a reuşit să obţină în anul 2011, în urma unei 
adresări comune cu Ambasadorul României 
Cornel Ionescu, binecuvântarea Preafericitului 
Vladimir, Mitropolitului Kievului şi a întregii 
Ucraine, deschiderea pe teritoriul Complexului 
istorico-cultural Lavra Pecerska (în rusă Киeво-Печерская лавра) a unei 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_rus%C4%83
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parohii moldo-române cu oficierea slujbei 
divine în limba română. În acelaşi context 
povestea şi despre activitatea Mitropolitului 
Kievului din secolul XVII Petru Movilă, care 
stă la începuturile mănăstirii Goloseevo, în care 
astăzi se află o comunitate numeroasă de 
călugări de origine moldovenească în frunte 
cu episcopul Isaakie (Andronic), originar din 
s. Ghiliceni, r-l Teleneşti. 

Din 2015 şi până în prezent Ion Stăvilă 
deţine funcţia de Ambasador cu misiuni 
speciale în cadrul MAEIE, responsabil de do-
sarul transnistrean şi de cel al Holocaustului. 
Ion Stăvilă a contribuit efectiv la afirmarea 
statului moldovenesc pe arena internaţională 
în primii ani de independenţă; şi-a adus o 
contribuţie valoroasă la elaborarea unor 

documente programatice şi conceptuale privind direcţiile strategice ale politicii 
externe ale ţării noastre şi politicile de reintegrare a ţării; a promovat cu ardoare 
interesele Republicii Moldova pe plan extern; are un aport remarcabil la întărirea 
relaţiilor de prietenie şi cooperare cu alte state, precum şi la adoptarea unor 
decizii importante pentru ţara noastră în cadrul unor organizaţii internaţionale, 
în particular, în OSCE. I. Stăvilă a negociat un şir întreg de documente şi tratate 
internaţionale importante privind conflictul transnistrean şi relaţiile Republicii 
Moldova cu alte state, inclusiv tratatele de prietenie şi cooperare cu Federaţia Rusă, 
Franţa, Turcia, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Ucraina şi altele.  

După ce s-a angajat în serviciul diplomatic al Republicii Moldova în anul 
1992, Ion Stăvilă nu a întrerupt relaţiile cu mediul academic şi universitar. El a 
continuat activitatea pedagogică şi de cercetare ştiinţifică, aducându-şi o contri-
buţie valoroasă la pregătirea tinerilor specialişti în domeniul diplomaţiei şi al 
relaţiilor internaţionale. Pe parcursul mai multor ani a predat la Academia de 
Administrare Publică de pe lângă Preşedinţia/ Guvernul Republicii Moldova şi 
la Universitatea de Stat din Moldova; în ultimii ani este angajat prin cumul la 
Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative a USM, unde periodic este numit 
şi preşedinte al Comisiei de stat. Ţine prelegeri în cadrul Institutului Diplomatic 
constituit recent pe lângă Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. 
Printre cursurile ţinute de Ion Stăvilă în faţa studenţilor voi menţiona: 
diplomaţia şi serviciul diplomatic, teoria şi practica negocierilor diplomatice, 
prevenirea şi soluţionarea conflictelor internaţionale, politica externă a 
Republicii Moldova.  
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Sub conducerea ştiinţifică a lui Ion Stăvilă mai mulţi masteranzi au 
elaborat şi au susţinut cu succes teze de master; este conducător de practică al 
unui număr impresionant de studenţi-stagiari şi tineri specialişti angajaţi în 
cadrul MAEIE. Este autor al câtorva articole ştiinţifice în domeniul securităţii 
internaţionale publicate în reviste şi culegeri din ţară şi de peste hotare.  

Pentru merite deosebite şi activitate prodigioasa şi îndelungată în serviciul 
public Ion Stăvilă a fost decorat cu înalte distincţii de stat şi bisericeşti, printre 
care voi menţiona ordinul 
Gloria Muncii. În semn de 
înaltă apreciere conducerea 
Institutului Pedagogic „Ion 
Creangă” l-a decorat cu 
Medalia Ion Creangă. Prin 
decret prezidenţial în anul 
2014 i s-a acordat gradul 
diplomatic de Ambasador. 

 
 
 
 
 
 
 
 



394 
 

Curriculum Vitae 
Data naşterii – 9 octombrie 1958 
Locul naşterii – s. Jora de Jos, Orhei, Republica Moldova 
Starea civilă – căsătorit, două fiice şi o nepoţică 
Grad diplomatic  – ambasador  
Grad ştiinţific  – doctor în ştiinţe istorice  
Limbi străine – franceza, engleza, rusa, ucraineana 

  
Formare profesională 

1976–1981 – Facultatea de Istorie, Universitatea de Stat din Chişinău  
1984–1987 – Aspirantura, Universitatea de Stat M. Lomonosov din Moscova, 

specializarea Istoria contemporană a Franţei  
 
Activitatea profesională 

1981–1984 – lector de istorie contemporană, Catedra de istorie universală, 
Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chişinău 

1987–1991 – prodecan, Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, Institutul Pedago-
gic de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, lector superior 

1991–1992 – lector superior, Catedra de istorie modernă şi contemporană, 
Universitatea de Stat din Moldova 

1992–1996 – director al Direcţiei Europa şi America de Nord, Ministerul Aface-
rilor Externe 

1996–1999 – ministru–consilier al Ambasadei Republicii Moldova în Regatul 
Belgiei 

1999–2001 – director al Direcţiei Probleme de Securitate Europeană şi Politico–
militare, consilier al Ministrului afacerilor externe, director al Direcţiei 
Generale Securitate Internaţională, MAE 

2001–2004 – viceministru al afacerilor externe al Republicii Moldova 
2004–2006 – şef–adjunct de Misiune, Ambasada Republicii Moldova în Ucraina 
2006–2009 – viceministru al reintegrării al Republicii Moldova 
2009–2010 – şef al Biroului pentru reintegrare, Cancelaria de Stat a Republicii 

Moldova 
2010–2015 – Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în 

Ucraina, acreditat prin cumul în Turkmenistan şi Uzbekistan 
Din ianuarie 2015 – până în prezent este ambasador cu misiuni speciale în 

cadrul MAEIE. 
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CLAVDIA STEPACHINA: FILE DIN ACTIVITATEA  
DIDACTICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ 

 

 
Valentina URSU 

 
 

ABSTRACT 
Clavdia Stepachina was the teacher and the manager who helped to 

increase the efficiency of the training of students, teachers and managers from 
different institutions in the USSR. From 1968 until his retirement he worked 
at the „Ion Creangă” State Pedagogical University in Chisinau, performing 
various functions: university lecturer, head of department, interim dean. He 
undertook a large scientific and extra-curricular activity. 

Keywords: initiative, perseverance, scientific research, civic activism. 
 

Date biografice 
Clavdia Stepachina s-a născut la 9 decembrie 1927 în loc. Troiţk, r-nul 

Kocenevo, regiunea Novosibirsk. Studiile generale le face la Şcoala medie din st. 
Kocenevo, reg. Novosibirsk, în perioada 1936–1946. După absolvirea şcolii, este 
admisă la Facultatea de Istorie a Institutului Pedagogic de Stat din Novosibirsk. 
Aici urmează concomitent şi cursul facultativ de psihologie. În anul 1950 
absolveşte facultatea, primind calificarea de profesor de istorie, precum şi dreptul 
de a prezenta şi cursul de psihologie. Este repartizată la Şcoala Pedagogică din 
Cerepanovo în calitate de profesoare de istorie.1 

În anul 1952 se strămută cu traiul în or. Chişinău. La propunerea 
Comitetului orăşenesc Chişinău al Comsomolului, este angajată în calitate de 
şefă a secţiei pioniereşti şi de masă a Palatului Pionierilor. În anul 1953, prin 
Ordinul Ministrului Învăţământului al RSSM, este transferată la Institutul de 

                                                 
1
  Arhiva UPS „Ion Creangă”, Dosar 769. 
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Cercetări Ştiinţifice al Şcolilor în calitate de cercetător ştiinţific inferior. În urmă-
torul an devine cercetător ştiinţific superior. 2 

În perioada 1963–1966 este aspirantă la Institutul de Cercetări Ştiinţifice a 
Problemelor Generale ale Educaţiei (Institutul de Teorie şi Istorie a Pedagogiei) 
al Academiei de Ştiinţe Pedagogice a URSS. Deja în anul 1967 susţine cu succes 
teza de doctor în ştiinţe pedagogice cu tema: „Educaţia patriotismului socialist 
la adolescenţi în cadrul activităţilor extraşcolare”.  

Începând cu anul 1968, va activa la Institutul Pedagogic de Stat „Ion 
Creangă” din Chişinău. Iniţial, prin concurs este angajată la Catedra de pedagogie 
şi psihologie a Institutului Pedagogic. În anul 1971 i se conferă titlul de conferenţiar 
universitar. Prin Ordinul Rectorului, în anii 1973–1974 va îndeplini funcţia de 
decan-interimar al Facultăţii de Defectologie, iar începând cu anul 1978 şi până în 
anul 1983 va fi şefa Catedrei de teorie şi metodică a muncii educative de la 
Facultatea de Istorie şi Pedagogie a IPS „Ion Creangă”. În anul 1983 este aleasă prin 
concurs în funcţia de conferenţiar universitar la Catedra bazele generale ale 
conducere din UPS „Ion Creangă”, activând până la pensionare.  

 
Activitatea ştiinţifică 

Îşi începe activitatea ştiinţifică la Institutul de Cercetări Ştiinţifice al 
Şcolilor din cadrul Ministerului Învăţământului Public din RSSM în anul 1953. 
„În perioada de activitate în cadrul institutului s-a remarcat ca un cercetător 
capabil, tenace şi activ în domeniul ştiinţelor pedagogice. În ultimii ani a între-
prins investigaţii în domeniul educaţiei patriotice a elevilor pe exemplul şcolilor 
din Moldova, care a finalizat cu susţinerea tezei de candidat în ştiinţe pedago-
gice”, se menţionează în Referinţa despre activitatea C. Stepachina semnată de 
către directorul Institutului I. Russu3.  

Va beneficia de mai multe formări. Bunăoară, în perioada 1 septembrie–31 
decembrie 1971 va urma cursul deplin al stagiului de formare continuă în 
domeniul pedagogiei în cadrul Institutului de Perfecţionare a Profesorilor 
Disciplinelor Pedagogice de la universităţi şi institute pedagogice ale Academiei de 
Ştiinţe Pedagogice din URSS. În Scrisoarea de însoţire de la finele stagiului, rectorul 
Institutului E. Kosteaşkin menţionează: „Stepachina C.I. a frecventat sistematic 
orele, a participat activ în cadrul seminarelor, a prezentat comunicări prin 
intermediul Societăţii „Ştiinţa” pentru populaţia or. Moscova. De sine stătător a 
cercetat tema: Probleme ale mişcării comuniste a copiilor din Moldova, la finele căreia a 
prezentat un referat apreciat foarte înalt de către consultantul ştiinţific V. Hancin.”4  

                                                 
2
  Ibidem, f. 1, 1a.  

3
  Referinţă pentru C. Stepachina, cercetător știinţific superior al Institutului de cercetări știinţifice al 

școlilor din 20 iunie 1968: În: Arhiva UPS „Ion Creangă”, Dosar 769, f. 11-12. 
4
  Scrisoarea de însoţire de la finele stagiului, semnată de Rectorul Institutului de Perfecţionare a 

Profesorilor Disciplinelor Pedagogice de la universităţi și institute pedagogice a Academiei de 
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De mai multe ori a fost invitată la Academia de Ştiinţe Pedagogice din 
Moscova în calitate de coautor al lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice5. A 
participat la şedinţele comisiilor ştiinţifice ale Ministerului Învăţământului al 
URSS6, la conferinţele ştiinţifico-practice organizate de Direcţia generală a 
Taberei pioniereşti unionale „Artek”7. 

Concomitent, a desfăşurat stagii în cadrul instituţiilor ştiinţifice din RSSM. 
Astfel, în perioada 16 septembrie – 15 octombrie 1986 s-a aflat la un stagiu de 
formare în cadrul Secţiei de Filosofie şi Drept a Academiei de Ştiinţe din RSS 
Moldovenească8. 

Preocupările ştiinţifice s-au axat pe studierea diverselor aspecte ale educa-
ţiei: probleme ale educaţiei patriotice, istoria mişcării copiilor din RSSM, 
orientarea profesională a elevilor, viaţa şi activitatea unor personalităţi ale vieţii 
politice şi sociale. Este autoarea unei monografii, a mai multor articole enciclo-
pedice, coautoare a culegerilor de studii, editate la Chişinău şi Moscova, a 
broşurilor. A publicat mai multe articole în revistele Култура, Ынвэцэторул сове-
тик, în ziarele Учительская газета, Вечерний Кишинёв, Советская Молдавия, 
Молодёжь Молдавии, Скынтея ленинистэ, Фемея Молдовей etc.  

A condus Laboratorul de cercetări ştiinţifice al Catedrei de teorie şi 
metodică a muncii educative Colaborarea aşezămintelor educative extraşcolare cu 
organizaţiile pioniereşti şi comsomoliste în educaţia comunistă a tinerei generaţii, 
coordonat de Institutul de Cercetări Ştiinţifice a Problemelor Generale în 
Educaţie a Academiei de Ştiinţe Pedagogice din URSS. În comun cu profesorii 
catedrei, au fost elaborate două lucrări: Probleme ale educaţiei ideologico-morale a 
pionierilor în contextul colaborării diferitor institute sociale şi Educaţia internaţională 
şi prin muncă a pionierilor.9   

A prezentat comunicări la conferinţe ştiinţifice organizate în cadrul Insti-
tutului, conferinţe republicane, desfăşurate la Chişinău, Ungheni, Ceadâr-Lunga, 
Teleneşti etc., precum şi la conferinţe unionale.  

A întreprins o vastă activitate de dirijare a investigaţiilor ştiinţifice ale 
studenţilor. A coordonat elaborarea comunicărilor şi a lucrărilor ştiinţifice a peste 

                                                                                                                                          
Știinţe Pedagogice din URSS, E. Kosteașkin, din 20 ianuarie 1972. În: Arhiva UPS „Ion Creangă”, 

Dosar 769, f. 30. 
5
  Invitaţia lui B. Șirvindt, șeful Direcţiei Pedagogia muncii cu copiii din cadrul Institutului de 

Cercetări Știinţifice a Problemelor Generale în Educaţie a Academiei de Știinţe Pedagogice a 

URSS din 26 ianuarie 1973. În: Arhiva UPS „Ion Creangă”, Dosar 769, f. 31. 
6
  Invitaţia adresată Rectorului IP din Chișinău I. Borșevici din 30 octombrie 1978. În: Arhiva UPS 

„Ion Creangă”, Dosar 769, f. 46.. 
7
  Invitaţia șefului Direcţiei generale a Taberei pionierești unionale Artek V. Nikulin din 23 august 

1982. În: Arhiva UPS „Ion Creangă”, Dosar 769, f. 59. 
8
  Extras din Ordinul nr. 53 a secţiei de Filosofie și Drept a Academiei de Știinţe a RSSM din 17 

septembrie 1986. În: Arhiva UPS „Ion Creangă”, Dosar 769, f. 62. 
9
  Raportul docentului C. Stepachina despre activitatea în perioada 1976-1981. În: Arhiva UPS „Ion 

Creangă”, Dosar 769, f. 51-53. 
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50 de studenţi. Unele dintre acestea au fost prezentate la foruri republicane şi 
unionale. Bunăoară, Badaniuc E. şi Kagan M. au prezentat comunicări la Confe-
rinţa ştiinţifică pentru colaboratorii din sistemul învăţământului profesional-tehnic 
din 21 februarie 197510. 

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost prezentate în peste 400 de luări de 
cuvânt, precum şi în cadrul mai multor emisiuni televizate, unde au fost expuse 
aspecte cu referire la educaţia în familie, educaţia morală, cultura comunicării etc.11 

 
Activitatea didactico-metodică 

Clavdia Stepachina a realizat o fructuoasă activitate didactică. În perioada 
1971–1976 a prezentat cursurile de Istorie a pedagogiei şi Pedagogie studenţilor de 
la secţia cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă de la mai multe facultăţi ale 
Institutului. Lecţiile s-au distins prin utilizarea unei game variate de metode: 
comunicări orale, discuţii, referate, elaborarea materialelor didactice, pregătirea 
comunicărilor pentru conferinţe studenţeşti. La invitaţia C. Stepachina, la cursul 
de pedagogie au sosit specialişti din Moscova şi Leningrad. A fost acordată 
atenţie lucrului individual al studenţilor prin realizarea consultaţiilor, coloc-
viilor, evaluarea lucrului cu sursele primare etc. 

 

 
 

Alături de decanul facultâţii Vl. Barbulat într-o şedinţă, 1978. 
Foto din arhiva Catedrei geografie şi patrimoniu cultural. 

 
În perioada următoare, 1976–1981, va prezenta şi alte cursuri de bază: 

Introducere în specialitate (la facultăţile de Filologie, Istorie şi Pedagogie), Istoria 
ULCT din toată Uniunea şi a Organizaţiei pioniereşti unionale (la Facultatea de Istorie 
şi Pedagogie). A elaborat două cursuri opţionale: Bazele psihopedagogice ale lucrului 
cu copiii dificili şi Bazele activităţii manageriale şi educaţionale în colectivele de muncă.  

                                                 
10

  Arhiva UPS „Ion Creangă”, Dosar 769, f. 38, f  52. 
11

  Ibidem, f. 52. 
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A coordonat practica pedagogică a studenţilor de la toate facultăţile în 
câteva perioade. 

 
 

Cu un mesaj de salut în tabăra pentru copii Строитель din Condriţa, Straşeni, alături de 
Directorul taberei Al. Şciogolev şi instructoarea superioară de pionieri A. Bolucencov, 1980. 

Foto din arhiva A. Bolucencov. 

 
Începând cu anul 1983 şi până în 1992 a prezentat cursuri managerilor 

instituţiilor de învăţământ preuniversitar. 
 

 
 

Oaspete la sărbătoarea primului sunet în şcoală, 1979. Foto din arhiva facultăţii. 
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Activitatea obştească 
A îndeplinit numeroase funcţii obşteşti: membru al Biroului Comitetului 

raional Lenin al Komsomolului din or. Chişinău (1952–1954); membru al Comi-
tetului orăşenesc al Komsomolului din Chişinău (1953–1956); membru al Comi-
siei Comitetului Central al Komsomolului din Moldova (1953–1957); preşedinte al 
Secţiei ştiinţifico-metodice a filialei orăşeneşti şi a Societăţii republicane Ştiinţa 
(1969–1981)12; secretar al organizaţiei partidului comunist al Facultăţii de Istorie 
şi Pedagogie a UPS; membru al Comisiei instructiv-metodice a Ministerului 
Învăţământului din RSSM; Preşedinte al Consiliului artistic şi membru al Consi-
liului de măiestrie pedagogică din cadrul Institutului Pedagogic etc.13 A înde-
plinit mai multe sarcini ale CC al PCM, ale Comitetului orăşenesc al PCM pe 
diverse probleme. 

 

 
 

C. Stepachina la o conferinţă dedicată pedagogului A. Macarenco. 
Foto din arhiva facultăţii. 

 

A coordonat activitatea cluburilor pedagogice Флаги на башнях şi Това-
рищ, a fost conducător al Seminarului metodic pentru tinerii profesori privind 
pedagogia şcolii superioare, a fost mentor al grupelor de studenţi, membru al 
Consiliului Facultăţii de Istorie şi Pedagogie şi al Consiliului Institutului Peda-
gogic „Ion Creangă”.  

A luat cuvântul în faţa pedagogilor, elevilor, părinţilor şi populaţiei din 
diferite localităţi ale republicii. A fost lector al Universităţii Marxism-Leninis-
mului, al Şcolii republicane pentru lucrătorii din domeniul muncii cu pionierii 
şi komsomoliştii din cadrul CC al ULCT din Moldova.14  

                                                 
12

  Arhiva UPS „Ion Creangă”, Dosar 769, f. 2. 
13

  Ibidem.  
14

  Raport despre activitatea conferenţiarului Catedrei de pedagogie și psihologie C. Stepachina în 

perioada 1971-1976. În: Arhiva UPS „Ion Creangă”, Dosar 769, f. 36-39. 
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Munca şi eforturile dnei Clavdia Stepachina au fost apreciate de autorităţi. A 
fost distinsă cu medalia Pentru muncă destoinică; Eminent al învăţământului public; 
Medalia comemorativă a concursului unional în domeniul ştiinţelor umanistice, 
organizat de Ministerul Învăţământului al URSS; diplome de onoare ale 
Ministerului Învăţământului, CC al Komsomolului din URSS, CC al Komsomo-
lului din Moldova, Societăţii Ştiinţa, Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă”. 

Administraţia şi colegii au apreciat munca asiduă şi activitatea pedagogică şi 
obştească întreprinsă de C. Stepachina de-a lungul timpului. Rectorul Institutului   
I. Borşevici scria în anul 1979: „Docentul C. Stepachina este un pedagog capabil şi 
bine pregătit. Are o atitudine responsabilă faţă de activităţile întreprinse.                  
C. Stepachina a obţinut înalte rezultate în domeniul instructiv-educativ şi de 
cercetare ştiinţifică. Depune eforturi pentru perfecţionarea procesului de învăţă-
mânt şi calităţii pregătirii tinerilor specialişti”.15 Colegii de la Catedra teorie şi 
metodică a muncii educative A. Silvestru, L. Rogalencova, M. Chiriac au apreciat 
nivelul înalt al activităţilor didactice, calitatea cercetărilor ştiinţifice, profesio-
nalismul în propagarea realizărilor în domeniul pedagogiei, atitudinea faţă de 
studenţi şi elevi etc.16 Şeful catedrei Bazele ştiinţifice ale conducerii şcolii,            
I. Izbeştschi, menţiona: „C. Stepachina este un pedagog experimentat, un savant 
sârguincios, un bun lector, ce cunoaşte şcoala”.17  

 

 
 

Clavdia Stepachina împreună cu colegii şi absolvenţii facultăţii, promoţia anului 1981. 
Foto din arhiva facultăţii. 

                                                 
15

  Referinţă pentru docentul Catedrei de pedagogie și psihologie a Institutului Pedagogic de Stat 

„Ion Creangă” din Chișinău, semnată de I. Borșevici, M. Kalineonoc și A. Ghinsari, 1978. În: 

Arhiva UPS „Ion Creangă”, Dosar 769, f. 34-35. 
16

  Extras din procesul-verbal al ședinţei Catedrei de teorie și metodică a muncii educative din 22 

septembrie 1981. În: Arhiva UPS „Ion Creangă”, Dosar 769, f. 49-50. 
17

  Protocolul ședinţei Catedrei bazele știinţifice ale conducerii școlii din 26 august 1983. În: Arhiva 

UPS „Ion Creangă”, Dosar 769, f. 53. 
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Personal am cunoscut-o ca şefă a catedrei, unde am rămas să muncesc 
după absolvirea Facultăţii de Istorie şi Pedagogie. Dânsa a fost cea care mi-a 
propus să fiu angajată în calitate de asistent şi mi-a încredinţat prezentarea unor 
cursuri destul de dificile pentru un proaspăt absolvent. Dar a avut încredere în 
mine. Am beneficiat de sprijin şi încurajare în toate activităţile didactico-
metodice, atunci când făceam abia primii paşi pe tărâmul pedagogiei şcolii 
superioare. A fost un pedagog iscusit, cu mult tact pedagogic, un savant 
prodigios. 
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AURELI TVERDOHLEB – PEDAGOG ŞI MANAGER 
 

 
Elena BUZINSCHI 

 
 

ABSTRACT 
This paper work is dedicated to the short biographical article of repre-

sentative of the Faculty of History and Geography of the State Pedagogical Uni-
versity “Ion Creanga”, Aureli Tverdohleb. Being loyal to the faculty, he dedicated 
his entire pedagogical activity starting working as an assistant lecturer and be-
coming a dean of the faculty. During this period of time his efforts were submitted 
to reform the educational system in university and pre-university systems. 

Keywords: Aureli Tverdohleb, State Pedagogical University “Ion Crean-
ga”, assistant lecturer, dean. 

 
Profesorul Aureli Tverdohleb a activat şi activează de 

la începutul carierei sale pedagogice în calitate de lector 
asistent, lector superior, prodecan şi decan-interimar al 
Facultăţii Istorie şi Geografie a Universităţii Pedagogice de 
Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Este un permanent susţi-
nător, adept şi promotor al reformei învăţământului preu-
niversitar şi universitar în Republica Moldova, fiind versat 
în problemele cu care se confruntă şcoala contemporană. 

La 28 aprilie 1959, în satul Horodişte, r-nul Donduşeni, 
într-o familie de colhoznici s-a născut Aureli Tverdohleb – 

viitor istoric şi pedagog. În anul 1966 este înscris în clasa 
întâi la şcoala de opt ani din satul natal. Între anii 1974-
1976 îşi continuă studiile la şcoala medie din s. Sudarca 
acelaşi raion,1 pe care o absolveşte eminent, dar fără vreo 
medalie.  
                                                 
1
  Dosarul personal al profesorului Aureli Tverdohleb. Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă” din Chișinău. 

Elev la şcoala primară 
din s. Horodişte, 1970. 

Foto din arhiva 
familiei. 
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După nereuşita încercare, în anul 1976, de a fi înmatriculat la Facultatea de 
Drept a Universităţii de Stat din Chişinău, revine în satul natal, unde se anga-
jează în calitate de maistru la reţelele de telefonie din r-nul Donduşeni, având ca 
domeniu de activitate satul natal. Între timp, în scopul pregătirii pentru 
recrutarea în rândurile Armatei Sovietice, este trimis de Comisariatul militar al 
raionului, la cursurile de şoferie la ŞPT 22 din or. Ocniţa, pe care le absolvă în 
aprilie 1977, cu permisul de şofer profesionist.  

 

 
 

Student al Facultăţii de Istorie şi Pedagogie, 1981. Foto din arhiva familiei. 

 
După susţinerea cu succes a examenelor de admitere, începând cu septem-

brie 1977 îşi face studiile la Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău, Facultatea de Istorie şi Pedagogie. Conform relatărilor dlui Tverdohleb, 
istoria a fost aleasă în speranţa transferului la USM, la Facultatea de Drept, 
deoarece visa la munca în organele procuraturii. Visului nu i-a fost dat să se 
realizeze. Studenţia, perioada cea mai romantică, veselă, fără probleme, se va 
scurge deosebit de repede. A. Tverdohleb îşî aminteşte cu o deosebită plăcere 
despre peripeţiile studenţeşti din perioada lucrărilor agricole, la care a 
participat toţi cinci ani de studii, cele din detaşamentele de construcţie, cele de 
la practica de vară în taberele de întremare a sănătăţii copiilor etc. În acelaşi 
timp, menţionăm că accentul principal îl punea pe acumularea cunoştinţelor. 
Absolvă cu menţiune facultatea în anul 1982, obţinând calificativul de profesor 
de istorie, ştiinţe sociale, metodist în domeniul muncii educative, diploma nr. 
516447.1  

După absolvirea şcolii superioare, este angajat la Catedra de istorie 
universală în calitate de laborant superior. Din noiembrie 1982 până în mai 

                                                 
1
  Ibidem.  
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1984, fiind recrutat în rândurile Armatei Sovietice, îşi satisface serviciul militar 
în or.Harkov, Ukraina.  

La întoarcerea din armată, revine la Catedra 
de istorie universală a Institutului Pedagogic de 
Stat „Ion Creangă” din Chişinău2, de asemenea în 
calitate de laborant superior, până la promovarea 
prin concurs la începutul anului de studii 1985-
1986 la postul de asistent. 

Între timp, în anul de studii 1984-1985 dlui         
A. Tverdohleb i se încredinţează orele practice la 
cursul de Istoria modernă a ţărilor Asiei şi Africii, în 
calitate de asistent. Din ianuarie 1985 este numit 
responsabil de munca educativă cu studenţii în 
căminul studenţesc al Facultăţii de Istorie şi Peda-
gogie. Sub conducerea domniei sale au fost organi-
zate un şir de activităţi educative şi distractive, 
întâlniri cu persoane de vază din ţară etc.  

Începând cu anul 1985 și până în prezent dl  
A. Tverdohleb îşi desfăşoară activitatea în calitate 
de asistent, lector superior la Catedra de istorie universală (actualmente Istorie şi 
Geografie), iniţial a Facultăţii de Istorie şi Pedagogie, ulterior Istorie şi Geografie, 
actualmente Filologie și Istorie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”.3 
Între anii 1991-1994 îşi face studiile de doctorat la Institutul de Istorie al 
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, având ca temă de cercetare „Oraşele 
Moldovei: procesele demografice, 1940-1990”. 

Independenţa naţională i-a adus mari provocări în a-şi schimba domeniul 
de activitate. Alături de alţi colegi, i s-a propus angajarea în serviciu la Minis-
terul Afacerilor Externe, refuzat de el. Dl Tverdohleb a rămas „crengist” devo-
tat. Putem doar să presupunem regretul rămânerii „în singurătate” la facultate, 
deoarece la propunerea Ambasadorului Extraordinar şi Plenipotenţiar al 
Republicii Moldova în Turcia dl Ion Botnaru în anul 1997, de a merge în 
misiune în calitate de director administrativ, a acceptat din prima. Mai putem 
argumenta acest accept şi prin salariile simbolice din acel moment în sistemul 
educaţional. Revenit acasă, în iunie 1999, pe parcursul următorului an de studii 
este restabilit la catedră.  

 
 

                                                 
2
   Ibidem.  

3
  Ibidem. 

Harkov, Ukraina, 1984. 
 Foto din arhiva familiei. 
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Ankara, Turcia, 1999. Foto din arhiva familiei. 
 

În ajunul plecării sale în Turcia, de la 15 ianuarie 1997 dl A.Tverdohleb, a 
îndeplinit temporar funcţia de prodecan al Facultăţii de Istorie şi Etnopeda-
gogie a UPS „Ion Creangă”. 

În vara anului 2000, iarăşi la propunerea dlui I. Botnaru, care îndeplinea 
obligaţiunile de Reprezentant Permanent al Republici Moldova pe lângă Organi-
zaţia Naţiunilor Unite la New York, de a merge în calitate de director adminis-
trativ, a acceptat. Provocarea a fost şi o posibilitate pentru copiii săi de a vedea o 
altă civilizaţie şi de a însuşi limba engleză. Toţi copiii au studiat în şcoala 
engleză, iar cea mai mare fiică a şi absolvit-o.  

 

 
 

Washington, SUA, 2001. Foto din arhiva familiei. 
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Întors acasă, dl Tverdohleb, a revenit la îndeplinirea obligaţiunilor de la 
catedră, iar din 2006 este numit în funcţia de prodecan al facultăţii, funcţie pe 
care o deţine şi astăzi. În perioada anilor 2010-2012 şi a anilor 2015-2019 va 
îndeplini obligaţiunile de decan-interimar al Facultăţii de Istorie şi Etnopeda-
gogie (Istorie şi Geografie) a aceleaşi universităţi. Din septembrie 2019, odată cu 
optimizarea facultăţilor de Istorie şi Geografie cu cea de Filologie, până în 
prezent este prodecan al Facultăţii de Filologie şi Istorie.4 

În perioada 10.11.2003 până la 30.12.2003 dl A.Tverdohleb se află în stagiu 
ştiinţifico-didactic la Universitatea din Ankara.5 

În scopul dezvoltării şi formării profesionale A.Tverdohleb participă activ 
la un şir de seminare, programe de formare continuă pentru cadrele didactice, 
stagii profesionale, cum ar fi: „Limbaj istoric: dificultăţi şi soluţii în formarea 
competenţelor”; „Dezvoltarea managementului instituţional prin prisma stan-
dardelor de calitate”; „Strategii didactice moderne la Educaţia civică”; Stagiul 
de formare pentru profesorii de Educaţie Civică privind implicarea elevilor în 
monitorizarea drepturilor copilului etc.  

De-a lungul activităţii pedagogice dl A.Tverdohleb este titularul cursului 
normativ Istoria Modernă a Ţărilor Asiei şi Africii, preluat de la mentorul său, 
profesor de excepţie, Leonid Feider, care, ca urmare a agravării stării de 
sănătate, a plecat la pensie. Chiar dacă a plecat de la noi, în a doua jumătate a 
anilor optzeci a secolului trecut, amintirea despre dl L. Feider, despre 
experienţa preluată de la dumnealui este vie, prin relatările dlui A. Tverdohleb.  

Obţinerea independenţei naţionale a înaintat în faţa tânărului stat, Republica 
Moldova, noi provocări, una din ele fiind determinarea cursului de politică 
externă. Odată precizat, vectorul european în politica externă a determinat şi 
familiarizarea, în primul rând, a studenţilor de la Facultatea de Istorie, cu 
succesele şi realizările familiei europene. În aceste condiţii, dl A.Tverdohleb, a 
propus iniţial ca opţional, care ulterior a devenit normativ, cursul Istoria integră-
rii europene.  

De asemenea, studenţilor le sunt propuse câteva cursuri opţionale, care 
prin conţinutul lor completează cunoştinţele acumulate în cadrul prelegerilor la 
cursurile normative. Menţionăm cursurile opţionale: Islamul: istorie, tradiţii, obi-
ceiuri; Imperiul Otoman: evoluţia statalităţii de la origini până la destrămarea statului; 
Organizaţii internaţionale, care au fost şi sunt solicitate de studenţii facultăţii. A 
lucrat la elaborarea curriculumului, a temelor şi subiectelor pentru seminare, 
temelor referatelor, textelor de lecţii şi suporturilor de curs, PPT-lor la toate 
cursurile predate în corespundere cu cerinţele actuale ale şcolii superioare. 
Pentru a uşura activitatea studenţilor în pregătirea pentru seminarii, în anul 
2010 a fost discutată la catedră şi recomandată de către Senatul UPS „Ion 

                                                 
4
  Ibidem. 

5
  Ibidem. 
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Creangă” spre publicare lucrarea „Istoria modernă a ţărilor Asiei şi Africii (indi-
caţii metodice)”, care include planurile seminarelor cu recomandări metodice 
pentru fiecare subiect propus spre discuţie cu o listă a literaturii pe care 
studentul este obligat să o consulte.  

A.Tverdohleb a elaborat şi a prezentat pentru discuţii un şir de texte de 
lecţii, printre care: „Criza şi scindarea Imperiului Marilor Moguli. Transfor-
marea Indiei în colonie engleză” (2003); „Iranul în prima jumătate a secolului al 
XIX-lea. Răscoalele babizilor” (2004); „Orânduirea socială şi harta politică a 
ţărilor Asiei şi Africii la începutul istoriei moderne” (2005); „China feudală sub 
puterea dinastiei Qing” (2006); „Japonia în perioada Shogunatului Tokugawa” 
(2007); „Decăderea Imperiului Otoman” (2008) etc. 

 

 
 

A. Tverdohleb – membru al Consiliului Facultăţii (de şa stânga la dreapta): O. Munteanu, 
B. Vizer, J. Nastas, Gh. Gonţa, V. Ursu, N. Chicuş, T. Selivestru, V. Mireniuc, S. Culea, 

N. Tudoreanu, A. Tverdohleb. Foto din arhiva facultăţii, 2007, I. Topală. 

 
Atât în cadrul orelor teoretice, cât şi practice profesorul A. Tverdohleb 

utilizează metode noi de predare, cum ar fi: situaţii de problemă, confruntări 
intelectuale, metode interactive, teste, portofolii etc. 

Alături de activitatea didactică, educativă şi administrativă, A. Tverdohleb a 
participat la un şir de conferinţe, simpozioane, seminare, mese rotunde, 
programe de formare continuă, atât în ţară, cât şi peste hotare. Sistematic 
participă la Conferinţa ştiinţifică anuală a cadrelor didactice ale UPS „Ion 
Creangă”. La 28 septembrie 2010 a participat la Conferinţa ştiinţifică Interna-
ţională jubiliară „Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” la 70 de ani; 
între 23-25 martie 2012 la Simpozionul ştiinţific internaţional „Noile paradigme 
în cercetarea şi predarea istoriei în mileniul III”; la 27-28 septembrie 2013 la 
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Conferinţa ştiinţifică „Noi tendinţe în protecţia şi promovarea patrimoniului 
cultural naţional şi european” etc. 

Am menţiona participarea lui A. Tverdohleb, alături de colega sa A. Lisnic, la 
elaborarea, iar ulterior la promovarea prin Comisia Naţională de Heraldică a 
medaliei „Ion Creangă”, cu care sunt decorate personalităţi notorii din dome-
niul cercetărilor pedagogice şi nu doar, personalităţi marcante din viaţa social-
politică a municipiului şi statului, precum şi profesori ai Universităţii pentru 
succese remarcabile în activitatea pedagogică. 

Activitatea ştiinţifică a dlui A. Tverdohleb este axată pe studierea proble-
mei evoluţiei relaţiilor între Republica Moldova şi Republica Turcia la etapa 
contemporană. În baza materialelor cercetate şi analizate au fost publicate câte-
va articole în reviste din Republica Moldova şi România. Din ele am menţiona: 
„File din istoria stabilirii relaţiilor bilaterale între Republica Moldova şi Repub-
lica Turcia”, publicat în revista Cogito în martie 2012, „Rolul Comisiei inter-
guvernamentale de colaborare economică şi comercială în dezvoltarea relaţiilor 
bilaterale între Republica Moldova şi Republica Turcia”, publicat în Revista de 
ştiinţe socioumane, nr. 2 din 2012. Ambele articole au fost traduse şi publicate şi 
în limba engleză. De asemenea, în culegerea de articole „Dialogul civilizaţiilor. 
Interferenţe istorice şi culturale. Ad honorem Victor Ţvircun”, a fost publicat 
articolul „Viaţa - un scurt popas meditativ”, editată la Chişinău în anul 2015.   

În calitate de profesor, curator, prodecan şi decan-interimar A. Tverdohleb 
realizează o muncă rodnică print-un şir de activităţi educative şi distractive cu 
studenţii facultăţii, cum ar fi: întâlniri cu personalităţi notorii, excursii cu 
caracter ştiinţific şi cultural, vizite la obiective turistice din Orheiul Vechi, 
Mănăstirile Frumoasa, Răciula, Hârjauca, Hârbovăţ, Căpriana, Saharna, Ţîpova; 
Grădina Botanică ş.a.  

Întreaga activitate educativă este orientată spre formarea şi consolidarea 
colectivului, în cultivarea calităţilor de solidaritate, omenie, respect faţă de sine 
şi cei din jur. În cadrul şedinţelor de grupă, care sunt organizate frecvent, sunt 
discutate diverse probleme cu care se confruntă studenţii, atât în cadrul uni-
versităţii, cât şi în viaţa socială. Ca un bun părinte şi educator A. Tverdohleb 
vine cu sfaturi, exemple şi recomandări în soluţionarea lor.  

A. Tverdohleb dă dovadă de calităţi importante ca un bun administrator, 
precum onestitatea, bunătatea, amabilitatea, mărinimia, chibzuinţa, responsa-
bilitatea şi multe altele. A. Tverdohleb se bucură de autoritate şi respect 
binemeritat din partea cadrelor didactice şi a studenţilor.  

Pentru activitatea pedagogică prodigioasă şi contribuţia substanţială în 
pregătirea cadrelor pedagogice, A. Tverdohleb a fost decorat cu distincţii de stat 
şi bisericeşti. Printre ele am menţiona: Diploma Guvernului Republicii Moldova, 
gradul II, 2014; Diploma Guvernului Republicii Moldova, gradul I, 2015; Medalia 
„Ion Creangă”, decernată de Senatul UPS „Ion Creangă” în anul 2019; Medalia 
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„Alexei Mateevici”, 2008; Diploma Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei Republicii 
Moldova în anul 2014. Printre distincţiile bisericeşti am menţiona ordinele: 
„Cuviosul Paisie Velicicovschi, gr. II”, anul 2009; „Meritul Bisericesc, gr. III”, anul 
2014; „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, gr. II”, anul 2015; „Sfântul 
Ierarh Petru Movilă, gr. II”, anul 2019. 

 

 
 

Familia Tverdohleb, 2012. 

 
În finalul studiului dorim să menţionăm câteva fraze expuse de                

A. Tverdohleb: „Sunt conştient că în texte de aşa natură se scriu doar momente 
de succes. Chiar dacă ele nu sunt atât de multe, sunt mulţumit de ele. Cu toate 
problemele şi succesele înregistrate sunt mulţumit lui Dumnezeu pentru momen-
tele trăite până acum. În acelaşi rând, aş vrea să mulţumesc părinţilor mei, 
Elena şi Nicu Tverdohleb, pentru investiţia care au făcut-o în perioada copilăriei 
şi adolescenţei mele, deoarece mai târziu n-am reuşit, ei plecând devreme în 
lumea celor drepţi. Plecarea a fost liniştită, deoarece m-au „lăsat” în mâini de 
nădejde. Căci încă la anul trei am înregistrat căsătoria cu Tatiana Nagnibeda, 
colegă de grup – drăguţă, educată, calculată, echilibrată, şi, cum au demonstrat 
evenimentele ulterioare, pedagog cu dar de la Dumnezeu. Vreau să-i mulţu-
mesc mult pentru răbdarea manifestată, în special cu caracterul meu impulsiv. 
Având o viaţă trăită împreună ne bucurăm mult de cele trei fiice – Constanţa, 
Lucreţia şi Lucia, care, după părerea noastră, sunt bine crescute, temei pentru a 
ne mândri cu ele. Ne fac plăcere şi cei trei băieţi, care şi-au legat soarta de fetele 
noastre, şi pe care îi considerăm „băieţi buni”. Vreau, pe această cale, să le 
mulţumim pentru cei şase nepoţi: Alev, Kartal, Atakan, Marcus Aureli, Cezara, 
Ailin, pe care ni i-au dăruit şi pe care îi iubim şi îi adorăm.”  
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VICTOR ŢVIRCUN – PEDAGOG, CERCETĂTOR ŞI OM DE STAT  
 

 
Aureli TVERDOHLEB 

 
 

ABSTRACT 
This article is dedicated to a prominent person from the teaching staff of the 

State Pedagogical University "Ion Creangă" from Chisinau - doctor habilitat in 
pedagogy, doctor habilitat in history, university professor, ambassador Victor 
Tsvircun. The material given is a brief biographical sketch of his reign, which ac-
tivated throughout this institution of higher education all steps from the laborato-
ry of the history department to the university professor. Regardless of what state 
functions he did not fulfill, be in the position of plenipotentiary ambassador of the 
Republic of Moldova in Turkey and in the countries of the Near East, be in the po-
sition of minister of education, he permanently maintained and maintained the 
connection with the university. At present, working within the Ministry of For-
eign Affairs and European Integration, the man continues his collaboration, being 
scientific leader in three doctoral theses. 

Keywords: Victor Tsvircun, the Republic of Moldova, the State Pedagogical 
University "Ion Creangă" from Chisinau, ambassador, minister of education, pro-
fessor. 

 
Vom încerca o prezentare a biografiei domnului Victor Ţvircun, care ar 

familiariza casta pedagogilor cu date din viaţa uneia din cele mai creative şi 
prospere personalităţi în domeniul cercetării istoriei, dar şi al pedagogiei, autor 
al unui număr impunător de studii în domeniile nominalizate. Mai putem 
completa calităţile sale precum: prieten devotat, om de o cumsecădenie deose-
bită, onestitate, corectitudine etc. 

Victor Ţvircun s-a născut la 18 octombrie 1955, într-o familie de muncitori 
din Chişinău, fiind în „cea de-a noua generaţie de chişinăuieni”1. Cartierul 

                                                 
1
  Interviu cu V. Ţvircun, 1 noiembrie, 2019.   
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Malina Mică i-a fost locul de copilărie, aici îi locuiau toate rudele, perioadă de 
care îşi aminteşte cu drag. În anul 1963 a fost înscris ca elev la şcoala medie nr. 
18 din municipiul Chişinău, pe care o absolvă în 19732. Sub impresia lecţiilor 
profesorului de istorie Haselev Ilia şi după frecventarea din clasa a VII-a a 
cercului „Tinerilor arheologi” de pe lângă Muzeul de Arheologie al Academiei 
de Ştiinţe a RSSM3, s-a conturat alegerea viitorului lui V. Ţvircun. Din şcoală a 
plecat cu convingerea fermă de a deveni istoric. După un an de muncă la 
Combinatul de Piele din Chişinău, în anul 1974, a fost înmatriculat la Facultatea 
de Istorie şi Drept a Universităţii de Stat din Moldova, secţia învăţământ cu 
frecvenţă redusă, deoarece era necesar să muncească pentru a-şi asigura viaţa. 
După absolvirea cu menţiune4 a facultăţii nominalizate, i-a fost conferit 
calificativul de „istoric, profesor de istorie şi ştiinţe sociale”. Concomitent, pe 
toată perioada studiilor, a muncit în calitate de laborant la Catedra de istorie a 
URSS5. Începând cu anul 1980, ţine prelegeri la cursul de istorie a URSS 
(perioada contemporană) la Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din 
Chişinău6. Mediul ştiinţific de la universitate l-a influenţat în activitatea de mai 
departe. Încă de pe băncile universităţii, a acordat o atenţie sporită muncii de cer-
cetare, avându-i ca mentori pe prof. V. Cozma, prof. A. Repida, prof. A. Liseţki, 
prof. E. Podgradskaia, prof. A. Mirkind, conf. Vl. Potlog şi mulţi alţii.     

Dorinţa de a împărtăşi cunoştinţele acumulate tinerilor generaţii l-a 
determinat să se transfere la IPS „Ion Creangă” din Chişinău, unde i-au fost 
create condiţii mai favorabile pentru creşterea profesională. Iniţial, prin Ordinul 
184A7, a fost numit în calitate de laborant superior la Catedra de istorie a URSS, 
din 4 noiembrie 1981.  

La şedinţa Catedrei istoria URSS din 24 iulie 1982, apreciindu-se rezultatele 
muncii laborantului superior V. Ţvircun, s-a recomandat candidatura acestuia la 
Consiliului Ştiinţific al IPS „Ion Creangă” din Chişinău pentru promovarea prin 
concurs la suplinirea postului vacant de asistent la Catedra istoria URSS8. Prin 
decizia Consiliului Ştiinţific al IPS „Ion Creangă” din Chişinău din 30 august 
19829, V. Ţvircun a fost ales în calitate de asistent la Catedra istoria URSS, fapt 
confirmat prin Ordinul 22A10, din 3 septembrie 1982, emis de rector. Carac-

                                                 
2
  Dosarul personal al profesorului V. Ţvircun. Arhiva UPS „Ion Creangă” din Chișinău, p. 4.     

3
  Ионко, Майя, Государственник, учёный, дипломат, педагог. În: „Dialogul civilizaţiilor. 

Interferenţe istorice și culturale”. Culegere de articole. Chișinău, 2015.    
4
  Diploma cu menţiune, Seria `Я` nr. 254930. Dosarul personal al profesorului V. Ţvircun. Arhiva 

UPS „Ion Creangă” din Chișinău, p. 5.        
5
  Dosarul personal al profesorului V. Ţvircun. Arhiva UPS „Ion Creangă” din Chișinău, p. 4.     

6
  Ibidem.  

7
  Dosarul personal al profesorului V. Ţvircun. Arhiva UPS „Ion Creangă” din Chișinău, p. 6.  

8
  Ibidem, p. 9.  

9
  Ibidem, p. 8.  

10
  Ibidem, p. 7.  
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teristica-recomandare pentru participare la concurs menţionează munca tenace, 
serioasă asupra disertaţiei, un material vast colectat la tema studiată, fiind practic 
pregătite cinci-şase coli de autor la teză, un gust sporit pentru munca ştiinţi-
fică11. 

Un rezultat al aptitudinilor şi abilităţilor pentru munca ştiinţifică a fost 
înmatricularea lui V. Ţvircun în noiembrie 1984 la aspirantura Universităţii de 
Stat din Chişinău, fapt confirmat prin Ordinul 194-A12, emis de rectorul IPS „Ion 
Creangă” din Chişinău, în baza Ordinului 272-LP13, emis de rectorul Universi-
tăţii de Stat din Chişinău. 

Susţinerea cu succes a tezei de doctor cu tema „Formaţiunile militare 
moldoveneşti în armata rusă în prima jumătate a sec. al XVIII-lea” la Universitatea 
de Stat „I. Mecinikov” din Odesa a determinat administraţia IPS „Ion Creangă” din 
Chişinău la promovarea pe scară profesională a dlui Victor Ţvircun, ales în calitate 
de lector superior din noiembrie 1988, fapt confirmat prin Ordinul 204-A14, emis de 
rector, din 17 noiembrie al aceluiaşi an. 

Anunţul publicat în ziarul „Chişinăul de seară” din 1 februarie 199015 
despre posturile vacante de conferenţiar universitar la IPS „Ion Creangă” din 
Chişinău i-a permis dlui V. Ţvircun, participarea la acest concurs şi obţinerea l 
în martie 1990 a acestei funcţii, ceea ce se confirmă prin Ordinul 52-A, emis de 
rector la 30 martie 1990. Titlul de conferenţiar i-a fost confirmat prin Diplomă IT 
nr. 043772, eliberată prin Hotărârea Comitetului de Stat al URSS pentru 
Învăţământul Public din 29 noiembrie 199116. 

 

 
 

Obţinerea independenţei naţionale a deschis noi posibilităţi pentru cetăţe-
nii Republicii Moldova. De aceste posibilităţi a beneficiat şi V. Ţvircun, când a 
fost invitat, alături de alţi profesori ai Facultăţii de Istorie şi Pedagogie a UPS 

                                                 
11

  Ibidem, p. 10.  
12

  Ibidem, p. 15.  
13

  Ibidem, p. 17.  
14

  Dosarul personal al profesorului V. Ţvircun. Arhiva UPS „Ion Creangă” din Chișinău, p. 21.   
15

  Ibidem, p. 54.   
16

  Ibidem, p. 70.  
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„Ion Creangă” din Chişinău, să activeze la Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Moldova. Angajarea lui la MAE în funcţia de director-adjunct al 
Direcţiei Generale Europa şi America de Nord a avut loc la 23 septembrie 1993. 
Ulterior, prin Ordinul 43-A din 18 martie 199417, V. Ţvircun a fost eliberat din 
funcţia ocupată la IPS „Ion Creangă” din Chişinău, fiind angajat prin cumul la 
Catedra de istorie nouă şi contemporană. 

După perioada de acomodare la MAE şi câteva stagii de formare diplo-
matică, conform deciziei Ministrului Afacerilor Externe, în luna octombrie 1995 
este numit în funcţia de consilier la Ambasada Republicii Moldova în Turcia. 
Poziţia a doua în statele ambasadei nu i-a permis desfăşurarea unei activităţi 
ştiinţifice mai furtunoase, în schimb a acumulat experienţa necesară pentru 
perioadele ulterioare.  

Revine din misiunea diplomatică deja în funcţia de director al Direcţiei 
Generale Europa şi America de Nord. Experienţa şi abilităţile sale de negociator 
i-au permis ca după un an de activitate să fie delegat în calitate de consilier, iar 
ulterior de însărcinat cu afaceri al Ambasadei Republicii Moldova in Ungaria18.    

În baza rezultatelor activităţii diplomatice, V. Ţvircun este numit Ambasador 
Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Turcia19. În acelaşi timp, 
i-a fost încredinţată reprezentarea statului nostru în alte opt state arabe: Statul 
Qatar, Republica Libaneză, Sultanatul Oman, Regatul Arabia Saudită, Egipt 
etc.20   

A închegat un colectiv unit de profesionişti, ceea ce i-a permis să desfă-
şoare o activitate deosebit de rodnică în promovarea intereselor Republicii 
Moldova în ţara de reşedinţă. 

Activitatea diplomatică a contribuit la consolidarea relaţiilor dintre şcoala 
superioară şi cercurile academice ale Republicii Moldova cu cele din Turcia. Cu 
aportul direct al dlui V. Ţvircun au fost organizate întâlniri şi discuţii ale 
istoricilor din ambele state, au fost desfăşurate conferinţe ştiinţifice la Istanbul şi 
Ankara21. 

Totodată, au fost iniţiate şi promovate diferite proiecte de susţinere 
materială a învăţământului superior din Republica Moldova. Una din insti-
tuţiile beneficiare a fost şi UPS „Ion Creangă” din Chişinău. Fiind în misiune 
diplomatică, a iniţiat tratative cu Patriarhia din Constantinopol despre cons-
trucţia unei şcoli în Republica Moldova. Cu susţinerea financiară a comunităţii 
greceşti şi a Fundaţiei „Oecumenica” a Patriarhiei Ortodoxe din Constan-

                                                 
17

  Ibidem, p.  82.  
18

  Interviu cu V. Ţvircun, 1 noiembrie 2019.    
19

  Ibidem.  
20

  Ibidem.  
21

   Interviu cu V. Ţvircun, 1 noiembrie 2019. 
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tinopol, în luna noiembrie 2006 a început construcţia Liceului Teoretic „Elada” 
din satul Măcăreşti, r-nul Ungheni22. 

Calităţile sale de organizator şi manager, succesele în domeniul diplo-
maţiei au determinat autorităţile statului să-l propună la funcţia de Ministru al 
educaţiei, tineretului şi sportului al Republicii Moldova, având în vedere 
formarea sa în domeniul educaţional. 

Astfel, în luna aprilie 2005, este desemnat Ministru al educaţiei, tineretului 
şi sportului în Guvernul Tarlev23. Fiind plecat de 12 ani din domeniu, s-a 
implicat plenar în soluţionarea celor mai stringente probleme. Printre realizările 
ministerului menţionăm: 

 Implementarea Programului Naţional „SALT”, ce consta în asigurarea insti-
tuţiilor preuniversitare cu clase de calculatoare cu conectare la reţeaua de 
internet, realizat către finele anului 200724; 

 Digitalizarea şi introducerea în Registrul de Stat a certificatelor de absolvire a 
instituţiilor de învăţământ; 

 Redresarea situaţiei în sistemul învăţământului profesional-tehnic, când şco-
lilor li s-a livrat material didactic şi utilaj performant, elevilor li s-a majorat 
bursa, iar cinci zile din săptămână li s-a asigurat alimentaţie gratuită. Două 
şcoli profesional-tehnice, din Bălţi şi Cahul, s-au transformat în şcoli 
profesionale-licee ca proiect pilot25. 

 În anii 2006–2007, cu susţinerea financiară a Băncii Mondiale, au fost realizate 
alte două proiecte: „Învăţământul de calitate în şcolile rurale” (10 mil. $) şi 
„Învăţământul preşcolar în mediul rural” (13 mil. $). Compania elveţiană, 
învingătoarea licitaţiei, a dotat 1 300 de gimnazii cu materiale didactice, 
inventar sportiv, cabinete de fizică şi chimie26. În cadrul celui de-al doilea 
proiect au fost reparate sau renovate peste 100 de grădiniţe din mediul rural. 

 În perioada respectivă a fost elaborat şi prezentat spre discuţie mediului di-
dactic şi academic Proiectul Legii Învăţământului. 

 S-a elaborat şi a fost aprobată Concepţia Naţională a Dezvoltării Sportului şi 
Culturii Fizice.   

În scurt timp au început să apară şi primele realizări. La 9 decembrie 2007 
a fost inaugurat noul edificiu al Liceului Teoretic „Elada” din satul Măcăreşti,    
r-nul Ungheni, prezent fiind şi Ministrul învăţământului Republicii Elene.  

De asemenea, în perioada aflării dlui V. Ţvircun la cârma ministerului, au 
fost construite şi date în exploatare blocurile de studii ale Universităţii de Stat 

                                                 
22

  Ibidem.  
23

  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr. 62-64, Decret privind numirea Guvernului              

(nr. 11-IV, 19 aprilie 2005). 
24

  Interviu cu V. Ţvircun, 1 noiembrie 2019.      
25

  Ibidem. 
26

  Ibidem.  
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din Moldova (Facultatea de Drept), Universităţii de Educaţie Fizică şi Sport din 
Moldova, precum şi Universitatea din Comrat27. 

Pentru a atrage absolvenţii universităţilor şi colegiilor cu profil pedagogic 
în instituţiile de învăţământ preuniversitar rurale, s-a propus: a le acorda 
acestora o indemnizaţie de 30 000 de lei şi respectiv 20 000 de lei, loc de trai 
gratuit şi achitarea serviciilor comunale de către administraţia locală. 

S-a muncit mult la sporirea imaginii şi prestigiului pedagogului, la 
îmbunătăţirea situaţiei materiale, prin majorarea anuală a salariului. Începând 
cu 2007 s-a organizat concursul republican „Pedagogul anului”. Iniţial, cu un 
premiu de 10 000 de lei pentru învingători, iar din anul 2008 suma fiind 
majorată până la 50 000 de lei. 

Pentru evidenţierea profesorilor de succes în plan profesional a fost 
instituită distincţia departamentală – medalia „Alexei Mateevici”.  

Expirarea mandatului de ministru l-a determinat, la chemarea sufletului, 
să revină la activitatea didactică. A fost angajat la Facultatea de Istorie şi 
Geografie a UPS „Ion Creangă” din Chişinău, prezentând studenţilor de la 
ciclul I şi II cursul universitar „Civilizaţie europeană”.  

 

 
 

V. Ţvircun împreună cu colegii de la Facultatea de Istorie şi Geografie Au. Tverdohleb,       
V. Ursu şi absolvenţii programului de master Patrimoniu istoric şi turism cultural, 

promoţia 2019. Foto din arhiva facultăţii. 

 
Luând în considerare abilităţile sale de manager şi munca insistentă în 

domeniul cercetării, în ianuarie 2009 i s-a încredinţat formarea şi administrarea 
Institutului Integrări Europene şi Ştiinţelor Politice în cadrul AŞM, fiind în 
fruntea lui până în iulie 2010. 

                                                 
27

  Ibidem.      
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Dorinţa de revenire la munca diplomatică l-a determinat de a participa la 
concursul internaţional pentru suplinirea postului vacant de Secretar General al 
Secretariatului internaţional permanent al Organizaţiei de Cooperare economică 
ale statelor riverane Mării Negre, pe care l-a câştigat. În perioada 2012–2015 se 
află la Istanbul, administrând această organizaţie. Fiind la cârma structurii date, 
a susţinut substanţial învăţământul superior al Republicii Moldova: Universi-
tatea Tehnică din Moldova a realizat un proiect de 50 000 de euro; Universitatea 
Academiei de Ştiinţe din Moldova (actuala „Dimitrie Cantemir”) un grant de      
5 000 de euro; Academia de Studii Economice din Moldova pentru organizarea 
în comun cu OCEMN a Conferinţei Internaţionale „Necesităţile economice a 
ţărilor riverane Mării Negre şi pregătirea cadrelor profesionale” a obţinut 15 000 
de euro.28   

Menţionăm că pentru prima dată în capitala Republicii Moldova s-a produs 
un eveniment ştiinţifico-practic sub auspiciul Secretarului General al ONU, 
Pankemoon.  

Revenit acasă îşi consacră timpul muncii de manager şi cercetător, fiind 
angajat la AŞM în funcţia de academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Umanistice 
şi Arte. Această funcţie a deţinut-o până în noiembrie 2018, când prin ordinul 
Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene a fost numit în funcţia de 
director al Institutului Diplomatic, o structură nou-creată pe lângă minister.  

Aflându-se la munca diplomatică şi în alte funcţii administrative, în 
permanenţă a continuat munca de cercetare în domeniul istoriei Moldovei şi al 
celei universale şi al pedagogiei generale. Munca asiduă, tenace, în scurt timp l-a 
dus la rezultatul multaşteptat. După susţinerea tezei de doctor în anul 1988, 
menţionată anterior, în 
anul 2013 va susţine 
teza de doctor habilitat 
în pedagogie cu tema 
„Valorificarea criteriu-
lui istoricităţii în peda-
gogie”, iar în anul 2019 
cea de doctor habilitat 
în istorie cu tema  „Viaţa 
şi activitatea lui Dimitrie 
Cantemir (probleme 
controversate)”.  

 
      
 

                                                 
28

  Interviu cu V. Ţvircun, 1 noiembrie 2019.      
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Analizând materialele acumulate în arhivele din Turcia, România, Federaţia 
Rusă, graţie marii sale capacităţi de muncă, V. Ţvircun până în prezent a publicat 
peste 300 de lucrări ştiinţifice, dintre care 23 monografii, participând la peste 180 
de congrese, conferinţe şi alte foruri internaţionale, în mai mult de 20 de state ale 
lumii, mai frecvente fiind participările în România, Turcia, Federaţia Rusă, 
Bulgaria, Serbia, SUA. Vom prezenta mai jos cele mai valoroase şi mai recente 
publicaţii: 
1. V. Ţvircun – Monumentele relaţiilor istorice moldo-ruse pe teritoriul 

Moldovei, Chişinău, 2019. 
2. V. Ţvircun – Toma Cantacuzino – ostaş şi demnitar, Chişinău, 2015. 
3. Ad Honorem V. Ţvircun – Dialogul civilizaţiilor. Interferenţe istorice şi cul-

turale. Culegere de articole, Chişinău 2015. 
4. V. Ţvircun – O viaţă în lumina credinţei, Chişinău, 2014. 
5. V. Ţvircun – Pe urmele trecutului. Culegere de articole, Chişinău, 2013. 
6. В. Цвиркун – Под сенью двух держав. История жизни и деятельности 

Дмитрия Кантемира в Турции и России, Кишинёв, 2013. 
7. V. Ţvircun – Valorificarea criteriului istoricităţii în pedagogie, Chişinău, 2012  
8. В. Цвиркун – Димитрий Кантемир. Страницы жизни в письмах и доку-

ментах, Санкт-Петербург, 2010. 
9. V. Ţvircun – Viaţa şi destinul lui Dimitrie Cantemir, Chişinău, 2011. 
10. V. Ţvircun – File din Istoria vieţii şi activităţii politice a lui Dimitrie Cantemir, 

Chişinău, 2009. 
11.  В. Цвиркун – Эпистолярное наследие Димитрия Кантемира. Жизни и 

судьба в письмах и бумагах, Кишинёв, 2008. 
 

    
 
Este de menţionat că domnul V. Ţvircun este un enoriaş ortodox con-

sacrat, fiind ctitor al multor biserici şi mănăstiri. În ultimii cinci ani face parte 
din delegaţia Republicii Moldova pentru aducerea Focului Haric din Ierusalim. 
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Lansarea publică a studiului monografic „Monumentele relaţiilor istorice moldo-ruse  
pe teritoriul Moldovei", Chişinau, 12 noiembrie 2019. De la stânga la dreapta: Ion Stăvilă - 

Ambasador cu misiuni speciale MAEIE; Vadim Cheibaş - Prot. Mitr., secretarul Mitropoliei 
Chişinăului şi a Întregii Moldove; Corneliu Popovici - Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării; 

Victor Ţvircun - Directorul Institutului Relaţii Internaţionale, MAEIE, PS Ioan Moşnegută - 
Episcop de Soroca, Ion Ştefăniţă - Director general al Agenţiei de Inspectare şi Restaurare  

a Monumentelor; Aureli Tverdohleb - prodecan al Facultăţii Filologie şi Istorie. 

 
Activitatea sa prodigioasă a fost apreciată de instituţiile statului, Biserica 

Ortodoxă şi alte instituţii naţionale şi internaţionale. Prezentăm cele mai de 
seamă distincţii, titluri ştiinţifice şi onorifice cu care a fost distins V. Ţvircun. 

 
Titluri ştiinţifice, titluri onorifice: 

 Cetăţean de Onoare al oraşului Kars, Republica Turcia, 2005; 

 Cetăţean de Onoare al Gagauz Eri, 2006; 

 Omul anului – distincţia „Europa Liberă”, Praga, Republica Cehă, 2006; 

 Membru titular al Academiei de Ştiinţe Pedagogice şi Sociale, Federaţia 
Rusă, 2006; 

 Membru titular al Academiei 
Internaţionale a Şcolii Superi-
oare, Federaţia Rusă, 2007:  

 Doctor Honoris Causa al    
Universităţii din or. Seul, Ko-
reea de Sud, 2007; 

 Doctor Honoris Causa al      
Universităţii Sociale de Stat 
din Federaţia Rusă, 2012; 
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 Membru de onoare al Academiei Internaţionale a Ştiinţelor Educaţionale, 
Moscova, 2014; 

 Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 2015; 

 Doctor Honoris Causa al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” 
din Chişinău, 2016. 
 

 
 

V. Ţvircun felicitat de colegii de la Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru acordarea  
titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, 

Chişinău, 2016. De la stânga la dreapta: A. Eşanu, V. Eşanu, V. Ţvircun, I. Tighineanu,       
Gh. Mustea, V. Ghilaş, D. Dragnev, Gh. Rusnac. 

 
Decoraţii, menţiuni: 

 Ordinul Republicii, 2018;      

 Ordinul de Onoare, 2012;  

 Ordinul „Gloria Muncii”, 2005; 

 Ordinul Sf. Cneaz Vladimir, gr. III. 
Patriarhia Moscovei şi întregii 
Rusii, 2005; 

 Ordinul Sf. cuv. Serghii Radonej, 
gr. III. Patriarhia Moscovei şi 
întregii Rusii, 2007;  

 Ordinul Sf. Cneaz Daniil Moskov-
skii, gr. III. Patriarhia Moscovei şi 
întregii Rusiei, 2008;  

 Ordinul Sf. Cneaz Dmitri Donskoi, gr. III. Patriarhia Moscovei şi întregii Rusii, 
2009; 
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 Ordinul Mitropoliei Chişinăului şi întregii Moldove, 2015; 

 Ordinul Recunoştinţei, Mitropolia Chişinăului şi întregii Moldove, 2010; 

 Ordinul Sf. Ştefan cel Mare, gr. II, Mitropolia Chişinăului şi întregii Moldove, 
2005; 

 Ordinul cuv. Paisie Velicicovschi, gr. I, Mitropolia Chişinăului şi întregii 
Moldove, 2008; 

 Ordinul Europei unite, 2007; 

 Ordinul Socrate, 2006;    

 Diploma Guvernului Republicii Moldova de gr. I, 2008;  

 Diploma de Recunoştinţa a AŞM, 2010;  

 Medalia de aur „Suleiman Demirel”, Republica Turcia, 2005;  

 Medalia „Alexei Mateevici”, 2008; 

 Medalia de aur a Academiei Elene, 2014;  

 Medalia „Dimitrie Cantemir” a AŞM, 2016;  

 Premiul Naţional al Republicii Moldova, 2016;  
 

     
 

 Premiul „Mihail Kogălniceanu” al Academiei Române, 2017;  

 Medalia „Ion Creangă”, UPS, 2016;  

 Medalia „В. Сластенин”, Academia Internaţională a Ştiinţelor Educaţiei,    
Federaţia Rusă; 

 Medalia „Nicolae Milescu Spătaru” a AŞM, 2018 şi altele.  
Pentru întreaga familie Ţvircun realizările sale sunt un temei de mândrie 

deosebită, chiar dacă părinţii – Ţvircun Ivan şi Ţvircun Ana – n-au reuşit să se 
bucure de succesul de astăzi, din Lumea celor Drepţi ei sunt deosebit de mândri 
pentru realizările fiului lor.  

În acelaşi context aş menţiona că succesul nu ar fi fost atât de important şi 
vizibil dacă domnul V. Ţvircun nu ar avea un scut de nădejde în familia sa, în 
mod special, în soţia Lilia Ţvircun, care s-a consacrat succeselor soţului şi 
copiilor, Alexandra şi Anton.   
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VALENTINA URSU –  
EXEMPLU DE VOCAŢIE ŞI MĂIESTRIE PEDAGOGICĂ 

 

 
Valentina ENACHI 

  
 

ABSTRACT 
Dr. conf. univ. Valentina Ursu, has carried her didactic and scientific ac-

tivity for about 40 years in Pedagogical State University „Ion Creangă” from 
Chisinau, and in other different institutions of higher education and research: 
State University of Moldova, Academy of Public Administration, Institute of Ed-
ucation Sciences, Institute of Cultural Heritage. Throughout the whole period she 
was asserted as a vocational educator: by persevering, demanding, tenacious, a 
representative researcher in the field of socio-human sciences and education sci-
ences, an excellent manager. The results of her scientific and didactic research are 
presented in over 150 publications in country and abroad: monographies, lesson 
courses, course notes, course supports, student guides masters and teachers, doc-
ument and material collections, study collections, about 100 articles in magazines 
and collections in the country and abroad etc. 

Keywords: didactic and educational activity, scientific activity, mana-
gerial activity, perseverance, exigency, tenacity. 
 
Un profesor universitar modern trebuie să fie un om de valoare, un 

specialist foarte bun, un model de succes în viaţă. Din această categorie face 
parte distinsa profesoară Valentina Ursu, doamna care a îmbinat măiestria cu 
adevăratul talent.  

 
Crâmpeie din biografie 

 S-a născut într-o familie de intelectuali. Mama, Elena Cevdar, a fost o 
energică profesoară de educaţie fizică, de la care a moştenit dragostea faţă de 
sport. Tatăl, Vasile Cevdar, a fost un distins profesor de geografie, biologie şi 
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istorie, talentat manager. Datorită lui, Valentina a îndrăgit istoria şi călătoriile 
prin lume. Sora, Zina, este absolventă a Facultăţii de Chimie a Universităţii de 
Stat din Moldova şi, la fel ca întreaga familie, este profesoară.  

 

 
 

Părinţii – Vasile şi Elena Cevdar. Foto din arhiva familiei. 
 
Paralel cu studiile medii la şcoala generală din localitatea Novoselskoie, 

raionul Reni, regiunea Odessa, a studiat şi la şcoala de muzică din localitate, 
specialitatea acordeon.  

 

 
 

Împreună cu sora Zina, într-o prezentare artistică la Casa de cultură 
din s. Novoselskoie, 1972. Foto din arhiva familiei. 
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Aceste competenţe au determinat-o, probabil, să se specializeze în 
studierea culturii, în aria istoricului. A absolvit şcoala medie cu medalie de aur.  

Atunci când am cunoscut-o bine pe doamna Ursu, am înţeles că satul, 
legăturile mereu vii cu oamenii, mai ales cu intelectualii, i-au marcat esenţial 
personalitatea. Normele etice ale meleagurilor basarabene se întrevăd în dragos-
tea de oameni şi de pământul natal şi în dorinţa de a face totul pentru 
prosperarea neamului.  

Înzestrată cu capacităţi şi aptitudini excepţionale, tânăra absolventă a 
hotărât să îmbrăţişeze profesia de pedagog, rămânându-i devotată acesteia 
toată viaţa. A trecut cu brio concursul la Facultatea de Istorie şi Pedagogie a 
Institutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă”. 

În anii de studenţie a demonstrat competenţe organizatorice, îndeplinind 
mai multe roluri obşteşti. A participat în activităţi culturale, educaţionale, 
ştiinţifice, sportive, organizate la institut, dar şi în oraş, republică. Se distinge 
prin implicarea în desfăşurarea concursurilor, festivalurilor, conferinţelor, 
competiţiilor sportive. Fiind selectată de membrii Consiliului profesoral al 
facultăţii, timp de 6 luni a realizat practica pedagogică în tabăra internaţională 
pentru copii „Artek”, din Gurzuf, Crimeea, unde a cunoscut noi metode şi 
tehnici utilizate în organizarea procesului educaţional, atât în URSS, cât şi în 
alte ţări.  

 

 
 

Stagiul de practică pedagogică în tabăra internaţională „Artek”, iunie 1978.  
Foto din arhiva V. Ursu. 

 
Pe parcursul anilor de studii la facultate, a reuşit să-şi creeze o reputaţie 

de studentă impecabilă. Iată un fragment din caracteristica semnată de decanul 
facultăţii: „…a participat la cercul ştiinţific, a pregătit lecţii şi referate, este o 
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sportivă foarte bună, practică muzica, are autoritate prin firea-i deschisă, 
principialitate”. Şi fraza tradiţională în astfel de caracteristici: „...moralino 
ustoiciva, politiceski gramotna”. 

Absolvă facultatea în anul 1981, primind diplomă cu menţiune. 
 

 
 

Cu un mesaj de recunoştinţă la ceremonia de absolvire. Chişinău, mai 1981.  
Foto din arhiva facultăţii. 

 
Activitatea pedagogică 

Imediat după încheierea studiilor, la propunerea administraţiei facultăţii, 
proaspăta absolventă este repartizată la Catedra de teorie şi metodică a lucrului 
educativ la Alma Mater în calitate de asistent. 

În documentele de atunci, care includeau obligatoriu Autobiografia, găsim 
detalii necesare pentru organele competente ale timpului, şi anume menţiunea 
că în timpul celui de-al Doilea Război Mondial părinţii ei erau copii mici şi 
locuiau cu bunicii. Detaliu ce capătă semnificaţii, deoarece Valentina a absolvit 
şcoala medie într-o localitate care s-a aflat în subordinea României în perioada 
istorică 1918-19401. 

Din primii ani de activitate didactică s-a manifestat ca un pedagog 
energic, perseverent, insistent, exigent, tenace. A elaborat şi a prezentat mai 
multe cursuri studenţilor din anii I–V ai Facultăţii de Istorie şi Pedagogie: Istoria 
mişcării mondiale a copiilor şi tinerilor, Metodica muncii educative, Practicum pentru 
organizarea activităţilor educaţionale în taberele pentru copii şi tineret etc. Experienţa 
acumulată în comunicarea cu tinerii i-a permis să cunoască particularităţile şi 
necesităţile pregătirii viitorilor pedagogi în corespundere cu cerinţele şi exi-
genţele timpului. Raportul despre activitatea didactică vorbeşte de la sine: 

                                                 
1
  Arhiva curentă a UPS „Ion Creangă”. Dosarul personal al profesoarei Valentina Ursu, p. 3. 
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„...Am realizat 1062 de ore (ceea ce reprezenta 1,5 normă didactică – N.A). Am 
utilizat metoda problematizării, jocurile didactice, am prezentat comunicări la 
seminarul metodologic etc.”2 O astfel de muncă solicitantă era remunerată cu 
125 de ruble lunar, iar după 5 ani de stagiu pedagogic – cu 140 de ruble. 

În anul 1982 a fost înscrisă în calitate de 
competitor la Universitatea de Stat din Moldova, la 
Catedra de istoria URSS. În anul 1988 şi-a continuat 
studiile în aspirantura Universităţii de Stat din 
Moldova la Catedra de istorie contemporană, preocu-
pându-se de cercetarea problemei „Politica culturală 
în RSSM în anii 1944–1956” (cond. şt. – profesor 
universitar, doctor habilitat V. Cozma). 

La finele studiilor doctorale, în anul 1993 este 
angajată la Catedra de etnopedagogie şi educaţie 
(ulterior – etnografie şi istorie a culturii) la UPS „Ion 
Creangă”. În anul 1996 este promovată prin concurs 
la funcţia de lector superior, iar în anul 2001 – la 
funcţia de conferenţiar universitar la aceeaşi catedră. 
În luna mai 2006 este realeasă în această funcţie.  

Procesele de trezire a conştiinţei naţionale şi a 
interesului vădit faţă de istoria, obiceiurile şi tradi-

ţiile poporului nostru au avut ca urmare crearea Catedrei de etnopedagogie şi 
educaţie. V. Ursu participă la elaborarea planurilor de studii, a programelor ana-
litice, a materialelor didactice la numeroase discipline cuprinse în pregătirea 
studenţilor de la specialităţile Istorie şi etnografie, Istorie şi istoria culturii, 
Etnologie, Istorie şi instruire juridică, Istorie şi educaţie civică, Istorie şi geografie etc. 
Dânsei îi aparţin meritele pentru prezentarea cursurilor Etnologie generală, 
Introducere în etnologie, Mitologie, Istoria universală a muzicii, Istoria mişcării 
mondiale a copiilor şi tinerilor, Probleme ale culturii Republicii Moldova, Metodica 
muncii educative, Educaţia civică, Istoria culturii europene, Probleme ale culturii 
universale, Probleme ale culturii şi civilizaţiei antice, Patrimoniul cultural al Republicii 
Moldova etc. Colectivul facultăţii s-a lansat în mişcarea de emancipare naţională. 
Valentina Ursu a contribuit prin acţiuni, luări de atitudini la promovarea 
adevărului istoric, patriotismului şi redeschiderea tematicii de studii consacrate 
problemelor istoriei naţionale.  

În darea de seamă pentru suplinirea postului vacant găsim detalii 
referitoare la activitatea curentă a profesoarei V. Ursu: cursuri, manifestaţii 
educative, activitate ştiinţifică, proiecte internaţionale şi altele. Menţionăm doar 
câteva: „Cursuri predate: Etnologia, Metodica muncii educative, Mişcarea mondială 

                                                 
2
  Ibidem, p. 20. 

Tânără profesoară. 
Chişinău, 1983.  

Foto din arhiva familiei. 
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scout. Particip la proiecte internaţionale promovate de SIEDO – Societatea 
Independentă de Educaţie pentru Drepturile Omului, am editat programe ale 
cursurilor, particip la mese rotunde, seminare, conferinţe organizate de 
Ministerul Învăţământului, Tineretului şi Sportului3.  

Valentina Ursu a realizat stagii în prestigioase centre universitare şi de 
cercetare din Rusia, România şi Republica Moldova: Academia de Studii Peda-
gogice din Moscova, Universitatea „Al .I. Cuza” din Iaşi, Universitatea „Dunărea 
de Jos” din Galaţi, Universitatea de Stat din Moldova. A efectuat vizite de 
documentare în mai multe centre culturale. La Erevan se familiarizează cu 
vestigiile istorice ale Muzeului Naţional de Istorie a Armeniei şi ale Centrului 
Religios din Ecimiadzin, cu investigaţiile efectuate de savanţii armeni în 
problema moştenirii sovietice şi atitudinii faţă de ea la etapa contemporană. La 
Kiev examinează situaţia actuală a Lavrei Kiev-Pecersk după acţiunile de 
restaurare întreprinse de autorităţile ucrainene, în Bacu face cunoştinţă cu unele 
monumente de istorie şi tradiţii naţionale. La Tbilisi cercetează câteva vestigii ale 
patrimoniului cultural naţional georgian. În Astana reuşeşte să distingă particu-
larităţile politicii culturale a Republicii Kazahstan şi atitudinea faţă de păstrarea şi 
valorificarea patrimoniului. Valoroase sunt stagiile de scurtă durată, realizate la 
Paris, Londra şi Roma. Aici Valentina Ursu face cunoştinţă cu unele monumente 
de istorie şi artă păstrate în muzeele Luvru, Versailles, Muzeul Britanic, 
Muzeele Vaticanului. Aceste stagii şi pregătiri atestă o formare enciclopedică şi 
polifonică.  

Experienţa acumulată i-a permis V. Ursu să elaboreze mai multe lucrări 
didactice: cursuri, note de curs, ghiduri pentru studenţi şi cadrele didactice, 
scrise de sine stătător sau în comun cu colegii de facultate.  

Mai multe lucrări sunt destinate studenţilor de la specialităţile Etnologie, 
Istoria culturii, Istorie şi etnografie4. Acestea au permis studenţilor de la speciali-
tăţile menţionate să se orienteze mai bine în istoriografia modernă şi 
contemporană, să delimiteze factorii care au determinat specificul aşezărilor, 
modul de viaţă, ocupaţiile şi îndeletnicirile casnice, obiceiurile, tradiţiile popo-
rului român şi a popoarelor din alte regiuni geografice. Volumele menţionate au 

                                                 
3
  Ibidem, p. 30-35. 

4
  Curs de lecţii de etnografie şi istoria culturii naţionale. Coautori Nastas J., Dulschi I. et. al. 

Chişinău: UPS „Ion Creangă”, 1996, 133 p.; Glosar etnologic. Şcoli, curente, noţiuni şi termeni 

etnologici. Coord. Pogolșa L. Chişinău: UPS „Ion Creangă”, 2002, 64 p.; Ursu V. Introducere în 

etnologie. Ghid pentru studenţi. Chişinău: UPS „Ion Creangă” 2000, 28 p.; Ursu V. Etnologia 

continentelor. Îndreptar didactic şi bibliografic. Chişinău: UPS „Ion Creangă”, 2000, 42 p.; Ursu V. 

Mitologia. Îndreptar didactic şi bibliografic. Chişinău: UPS „Ion Creangă”, 2000, 44 p.; Ursu V. 

Mitologie. Repere didactice. Ediţia a II-a. Chişinău: UPS „Ion Creangă”, 2008, 87 p.; Ursu V. 

Istoria universală a muzicii. Material didactic pentru studenţi. Chișinău: UPS „Ion Creangă” , 

2002, 58 p. 
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fost un suport benefic pentru pregătirea seminarelor, referatelor, lucrărilor de 
an, tezelor de licenţă. 

Didactica educaţiei civice. Note de curs este o lucrare elaborată cu sprijinul 
Societăţii Independente de Educaţie pentru 
Drepturile Omului (SIEDO) şi editată în anul 20055. 
Pentru scrierea ei a fost studiată experienţa 
Consiliului Europei, au fost cercetate unele progra-
me educaţionale elaborate în Bulgaria, Bosnia–
Herţegovina, Cehia, Elveţia, Germania, Irlanda, 
Marea Britanie, Norvegia, România, Rusia, Spania, 
SUA, Suedia. Concomitent, a fost examinată expe-
rienţa cadrelor didactice ce activează în domeniul 
educaţiei pentru cetăţenie democratică în instituţiile 
de învăţământ preuniversitar din mai multe raioane 
ale Republicii Moldova. 

În anul 2010 a văzut lumina tiparului cursul 
universitar Metodologia educaţiei.6 Dr. hab. în 

pedagogie, prof. univ. Nicolae Silistraru scria în recenzia la această lucrare: 
„Manualul „Metodologia educaţiei”, realizat de Valentina Ursu, este consacrat 
unui aspect deosebit de important pentru Republica 
Moldova. Analiza critică a situaţiei în domeniul 
educaţiei formale şi non-formale, unele aspecte ale 
educaţiei valorilor, necesită o examinare amplă 
pentru a înţelege esenţa şi conţinutul proceselor de 
schimbare înfăptuite în Republica Moldova astăzi. 
Lucrarea cuprinde examinarea reperelor conceptuale 
ale educaţiei formale: factorii educaţionali, condiţiile 
naturale şi socioumane, contribuţia dirigintelui, 
managerilor educaţionali, familiei, precum şi unele 
aspecte ale valorificării posibilităţii instituţiilor 
extracurriculare şi societăţii civile în procesul de 
formare a personalităţii. O atenţie mare se acordă 
studiului şi evaluării actelor naţionale şi interna-
ţionale cu privire la problemele educaţiei. Merită toată lauda modul de tratare a 
problemelor, sugestiile şi reperele practice recomandate”.7 Lucrarea a fost şi 
rămâne un reper didactic atât pentru studenţi, cât şi pentru cadrele didactice 
din învăţământul preuniversitar. 

                                                 
5
  Ursu V. Didactica educaţiei civice. Suport de curs. Chișinău: UPS „Ion Creangă” , 2005, 156 p. 

6
  Ursu V. Metodologia educaţiei. Curs universitar. Chişinău: Pontos, 2010, 300 p. 

7
  Silistraru N. Recenzie la cursul universitar Metodologia educaţiei. Autoare V. Ursu. Chișinău, 

2010. În: Arhiva Catedrei de Etnologie și Geografie. 
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În colaborare cu colega de catedră Valentina Samoilenco, în anul 2011 
Valentina Ursu a publicat cursul de lecţii Mitologie 
generală8. Vitalie Ojovanu, dr. hab. în filosofie, 
menţiona în recenzia sa: „Publicaţiile didactice şi 
ştiinţifice dedicate moştenirii culturale reprezintă o 
modalitate de explorare spirituală a trecutului şi 
prezentului civilizaţiei, fapt util nu numai ca posi-
bilitate de facilitare a asimilării studiului academic 
special, ci şi pretext de extindere a universului cultural 
pentru publicul larg de cititori. Pe această undă se 
racordează şi cursul de lecţii „Mitologie generală”, 
având drept autori două cadre didactice cu o mare 
experienţă în sfera universitară şi, totodată, neobosiţi 
cercetători în spaţiul deloc uşor al ştiinţei”.9 „Un preţ 
aparte a acestei excelente elaborări – se menţionează în 
continuare – survine prin aportul la debarasarea de ideologiile şi stigmate de tot 
soiul lăsate de trecut şi care ne împovărează în tendinţele către progres”.10 

Structura lucrării atestă solida informaţie, acurateţea cu care autoarele îşi 
construiesc discursul ştiinţific, cu o argumentaţie care valorizează apetenţa dis-
ciplinei pentru noile perspective de reflecţie în varii domenii. Lucrarea se înscrie 
în contextul studiilor ştiinţifico-didactice, având un caracter original prin 
modalitatea de abordare pluridimensională şi prin utilizarea unei metodologii 
eficiente. Se evidenţiază claritatea subiectelor examinate, determinată, în mare 
parte, de structura reuşită a lucrării. Ea cuprinde examinarea separată pe probleme 
a conţinuturilor, a locului şi rolului acestui domeniu în procesul educaţional, a 
subiectelor pentru seminare, referate, lucrări de an şi de licenţă. O atenţie foarte 
mare se acordă bibliografiei subiectelor cercetate, propunându-se studii apărute în 
Republica Moldova, România, Rusia, Franţa, alte ţări. Bucură textele integrate în 
teme şi propuse pentru cercetare. Apreciem elaborarea şi prezentarea Panteonului 
popoarelor inclus la sfârşitul lucrării.  

Pe baza studierii bibliografiei, a utilizării experienţei dintr-un şir de state 
ale lumii cu bogate tradiţii în acest domeniu, autoarele au reuşit să prezinte o 
lucrare amplă şi bogată. 

Volumul a fost apreciat înalt, graţie acumulării unei informaţii bogate, a 
analizei studiilor şi izvoarelor disponibile, efectuate cu clarviziune şi spirit 
critic, precum şi a concluziilor expuse cu rigoare şi discernământ. 

                                                 
8
  Ursu V., Samoilenco V. Mitologie generală. Curs de lecţii. Chişinău: Pontos, 2011, 344 p. 

9
  Ojovanu V. Recenzie la cursul de lecţii Mitologie generală. Autoare V. Ursu, V. Samoilenco, 

Chișinău, 2011. În: Arhiva Catedrei de Etnologie și Geografie. 
10

  Ibidem. 
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Printre alte lucrări didactice elaborate de 
Valentina Ursu în colaborare cu colegii de facultate, 
precum şi cadre didactice, lideri de tineret din repub-
lică se numără: ghidul pentru profesori Dezvoltare 
pentru viaţă11, ghidul pentru profesori Educaţia toleranţei 
şi cetăţeniei democratice prin intermediul istoriei12, 
programe analitice la specialităţile Etnologie, Geografie şi 
Educaţie civică,13 Ghidul masterandului14, programa 
pentru practica pedagogică15.  

În colaborare cu dr. 
Valeria Cozma, dr. Angela 
Lisnic, dr. Valentina Enache, 
dr. hab. Elena Ploşniţă, dr. 

hab. Oleg Leviţki, dr. Sergiu Musteaţă, Cristina Zagoreţ, 
în anul 2011 elaborează şi publică ghidul pentru 
masteranzi „Cultura naţională şi europeană din 
perspectiva noilor paradigme ale cunoaşterii16. 
Lucrarea este adresată masteranzilor din programul 
„Patrimoniu istoric şi turism cultural” şi reprezintă un 
suport util pentru aceştia. 

 
 

Activitatea educaţională 
Munca educativă la facultate este o altă vocaţie a profesoarei Valentina Ursu. 

Calităţile dumneaei de excelent organizator s-au manifestat în numeroase acţiuni 
culturale şi educaţionale desfăşurate la Facultatea de Istorie şi Pedagogie, Istorie şi 
Etnopedagogie, Istorie şi Geografie la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă”, în întreaga republică.  

                                                 
11

  Dezvoltare pentru viaţă. Ghid pentru profesori., red. coord. V. Ursu. Chișinău: Pontos, 128 p. 
12

  Educaţia toleranţei şi cetăţeniei democratice prin intermediul istoriei, red. coord. S. Musteaţă. 

Ghid pentru profesori. Chişinău: Cartdidact, 2006. 
13

  Programe analitice la specialitatea Etnologie, red. coord. V. Ursu. Chişinău: Centrul editorial al 

UPS „Ion Creangă”, 2007, 153 p.; Programe analitice la specialitatea Geografie, coord. V. Ursu. 

Chişinău: Centrul editorial al UPS „Ion Creangă”, 2007, 240 p.; Programe analitice la specialitatea 

Educaţie civică, red. coord. V. Ursu. Chişinău: Centrul editorial al UPS „Ion Creangă”, 2007, 62 p. 
14

  Ghidul masterandului. Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie, Universitatea Pedagogică de Stat 

„Ion Creangă” (în colaborare cu N. Chicuș şi O. Munteanu). Chişinău: Centrul editorial al UPS 

„Ion Creangă”, 2010, 28 p.  
15

  Programă analitică pentru practica pedagogică, ediţia 1. Facultatea de Istorie și Etnopedagogie. Autoare: 

Nina Petrovschi, Valentina Ursu, Lucia Tîcu. Chișinău: Tipog. UPS „Ion Creangă”, 2013, 24 p. 
16

  Cultura naţională şi europeană din perspectiva noilor paradigme ale cunoaşterii. Ghid pentru 

masteranzi / coord. și aut. V. Ursu. Co-autori: V. Cozma, A. Lisnic, El. Ploșniţă, Ol. Leviţki,       

V. Enachi, S. Musteaţă. Ch.: UPS „Ion Creangă”, 2011, 194 p.  
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Din anul 1981 şi până în anul 2015 a fost tutore al grupurilor academice 
studenţeşti de la Facultatea de Istorie şi Pedagogie, Istorie şi Etnopedagogie, 
desfăşurând cu discipolii diverse activităţi educaţionale: sărbători, concursuri, 
dezbateri, vizite, excursii etc. 

 

 
 

V. Ursu – tutore al grupului academic de la specialitatea Istorie şi Etnografie,  
promoţia anului 1999. Foto din arhiva Catedrei etnologie şi istoria culturii. 

 

A fost desemnată coordonatoare a practicilor educative a studenţilor de la 
Facultatea de Istorie şi Pedagogie în taberele pentru copii şi tineri. A oferit 
sprijin şi consultanţă studenţilor-stagiari în taberele republicane din Ivancea, 
Vadul lui Vodă, Peresecina, Curchi, Mereneşti, precum şi în cele de pe teritoriul 
localităţilor Sergheevka şi Belgorod-Dnestrovsk din reg. Odessa. Iar începând 
cu anul 1987 şi până în anul 2006 a fost coresponsabilă de selectarea studenţilor 
de la Facultatea de Istorie, dar şi de la celelalte facultăţi ale Universităţii, pentru 
desfăşurarea practicii educative la tabăra internaţională „Artek” din Gurzuf, 
Crimeea. Întreprinzând câteva vizite de documentare în anii 1987, 1996, 2000, 
2005, şi vizitând taberele Морской, Озерный, Лазурный, a participat atât la pro-
gramul taberelor, cât şi la activităţile privind realizarea prevederilor acordului 
de colaborare dintre UPS „Ion Creangă” din Chişinău şi Centrul Internaţional 
pentru copii „Artek”. 

Dintre alte activităţi educaţionale şi culturale organizate prin concursul    
V. Ursu remarcăm: spijinirea constituirii şi activitatea în Clubul „Tânărul 
etnofolclorist”, iar ulterior a Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Etnologi, orga-
nizarea şezătorilor „În seara Sfântului Andrei”, „Dragobete”, a sărbătorilor „Să-
trăiţi, să-înfloriţi”, Balul Bobocilor, a concursurilor „Miss Clio”, „Tinereţe, vise, 
cutezanţă”, „Dragostea-i nemărginită”, aniversarea Facultăţii de Istorie şi Peda-
gogie, conferinţe, mese rotunde etc.  
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V. Ursu întreprinde o vastă activitate extradidactică educaţională cu copiii 
şi tinerii din toată republica, fiind membru activ, începând cu anul 1996, al 
Asociaţiei Naţionale a Scouţilor din Moldova. Formează şi conduce grupul 
scout Atlantida, din care făceau parte studenţi de la facultate şi elevi din mai 
multe licee din Chişinău. O remarcă personală: copiii colaboratorilor facultăţii 
erau membrii acestui grup şi păstrează şi azi amintiri calde referitoare la doam-
na organizatoare şi la atmosfera acestor timpuri. Atunci s-au legat prietenii şi 
relaţii frumoase.17 

 

 
 

Participanţii la tabăra internaţională „Valorificarea tezaurului folclorului  
şi etnografiei româneşti” în excursie la mănăstirea Suceviţa, 1998. 

Foto din arhiva Catedrei de etnologie şi istoria culturii. 

 
Este participantă la numeroase seminare, cursuri, mese rotunde, confe-

rinţe, întruniri, tabere, şcoli de vară desfăşurate în Republica Moldova: la Vatici, 
Călineşti, Ivancea, Vadul lui Vodă, Balatina, Căpriana, Saharna, Oxentea, Cahul, 
Luceşti, Scoreni etc. Organizează şi conduce programe educaţionale în câteva 
tabere pentru elevi şi studenţi: „Valorificarea tezaurului folclorului şi etnogra-
fiei româneşti”, Putna (iulie 1998); „Moştenirea culturală – comoară a neamu-
lui”, Saharna (iulie 1999); „Poţi mai mult decât crezi”, Chişinău (iunie 2000); 
„Copilul liber – imperativ pentru omul mileniului trei”, Căpriana (august 2001) etc.  

A făcut parte din componenţa delegaţiei ţării noastre la întrunirile inter-
naţionale în probleme de educaţie, care au avut loc la Krasnokamenka (Crimeea), 
Minsk, Salonic, Lvov, Kiev, Bacu, Erevan, Tbilisi, Astana, Praga, Hong-Kong.  

                                                 
17

  Ibidem, p. 98. 
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V. Ursu în mijlocul participanţilor la Primul Forum Educaţional Scout din regiunea Eurasia, 
Astana, Kazahstan, aprilie 2017. Foto din arhiva familiei. 

 
În perioada 2010–2016, V. Ursu a fost membru activ al Comitetului Regional 

Eurasia al Scoutismului, a realizat atribuţiile de consultant şi expert al Biroului 
Regional Eurasia al Organizaţiei Mondiale a Mişcării Scout.18 A fost organi-
zatoarea mai multor cursuri, seminare, forumuri internaţionale, desfăşurate la 
Krasnokamenka, Minsk şi Kiev.19 

A colaborat cu Societatea Independentă de Educaţie pentru Drepturile 
Omului, Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului, 
Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova, Consiliul Naţional al 
Tineretului din Moldova şi alte asociaţii nonguvernamentale. 

 
Activitatea managerială 

În luna noiembrie 2006 este aleasă în funcţia de şefă a Catedrei de 
etnologie şi geografie. Procesul-verbal al şedinţei de catedră descrie o polemică 
aprinsă, dat fiind faptul că erau trei pretendenţi la şefia catedrei: L. Pogolşa,        
J. Nastas şi V. Ursu. Întrebările care i s-au adresat sunau astfel: Cum vă veţi 
implica în întocmirea planurilor şi în rezolvarea problemelor vitale ale catedrei? 
Cum o să promovaţi interesele catedrei? La Consiliul facultăţii o să ridicaţi 
probleme fără consultarea membrilor catedrei?20  

                                                 
18

  Скаутский Регион Евразии. 2010-2013 гг. Члены редакционной комиссии И. Варшаломид-

зе, Б. Есаян, Ю. Емилиан, В. Урсу, Н. Акатов, Киев, 2013.  
19

  Скаутский Регион Евразии. 2013-2016 гг. Редакционная комиссия: И. Варшаломидзе, Ю. Еми-

лиан, В. Урсу, И. Пруидзе, Н. Акатов, Киев, 2016.  
20

  Arhiva curentă a UPS „I. Creangă”. Dosarul personal al Valentinei Ursu, p. 78. 
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V. Ursu – şefă de catedră, Chişinău, 2007. Foto I. Topală. 

 
În calitate de manager, a urmat modelul „manager constructor şi inova-

tor”, dar şi modelul „situaţional”, fiind nevoită, în anumite etape ale activităţii, 
să demonstreze o flexibilitate ieşită din comun, un comportament adaptiv la 
combinaţia de factori, care influenţează situaţia curentă.  

În acest context, a dezaprobat vehement alte stiluri manageriale, tip „preşe-
dinte de colhoz”, „principiul L.J. Peter” sau cel autoritar, dând dovadă de profe-
sionalism, responsabilitate, capacitate de analiză şi sinteză, spirit inovator, 
iniţiativă, abilitate de comunicare şi de rezolvare a situaţiilor de conflict şi 
ambigue, spirit critic şi autocritic, sociabilitate şi flexibilitate relaţională, spirit de 
echipă, dar şi de lider acceptat de subalterni şi nu impus sau numit de sus. Mai 
mult, prin intuiţia sa vizionar-prospectivă a ştiut totdeauna să sprijine, să 
mobilizeze, să insufle încredere colegilor, discipolilor şi cadrelor didactice, 
pomenite, în anumite circumstanţe, într-un impas sau/şi dizgraţie profesională, 
de carieră, motivându-le activitatea de mai departe.  

Un exemplu concludent de abilităţi manageriale deosebite este dirijarea de 
către V. Ursu a echipei de cercetători la facultate, câştigătoare a granturilor 
instituţionale, de care continuă să fie responsabilă în calitate de director de 
proiecte. În perioada 2011–2014 a fost director al proiectului ştiinţific instituţio-
nal „Patrimoniul cultural-naţional din Republica Moldova – component al 
civilizaţiei europene”, iar din 2015 până în prezent este director al proiectului 
ştiinţific instituţional „Patrimoniul cultural naţional şi universal în sistemul 
educaţional”. 

V. Ursu este organizatoarea multiplelor conferinţe, întruniri, mese rotunde, 
dezbateri în probleme de istorie, cultură şi educaţie. Dintre acestea menţionăm: 
Conferinţa ştiinţifică Noi tendinţe în protecţia şi promovarea patrimoniului cultural 
naţional şi european (27-28 noiembrie 2013); Conferinţa ştiinţifică Patrimoniul 
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cultural naţional şi universal: dialog istoric (Chişinău, 2014); Masa rotundă 
Patrimoniul cultural în sistemul educaţional: între teorie şi practică (Chişinău, 12 
noiembrie 2015); Conferinţa ştiinţifică Patrimoniul cultural naţional şi universal în 
sistemul educaţional (Chişinău, 22-23 aprilie 2016); Conferinţa naţională Educaţia 
privind drepturile omului/drepturile copilului: obiective, realităţi şi finalităţi, Ediţia a I 
şi Ediţia a II-a (Chişinău, 2015-2016); Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare 
internaţională Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric, Ediţia a II-a 
(Chişinău, 27-28 aprilie 2018); Simpozionul naţional cu participare internaţională 
Centenarul Unirii. Educaţia în spiritul valorilor naţionale din perspectiva dialogului 
pedagogic (Chişinău, 28 noiembrie 2018); Masa rotundă Valorificarea patrimoniului 
prin dialogul intercultural (Chişinău, 15 martie 2019) etc. 

 

 
 

Deschiderea Conferinţei ştiinţifice Noi tendinţe în protecţia şi promovarea patrimoniului cultural 
naţional şi european, Chişinău, 27-28 noiembrie 2013. Foto din arhiva facultăţii. 

 

 
 

Şedinţa plenară a Conferinţei ştiinţifice Patrimoniul cultural naţional şi universal: dialog istoric, 
Chişinău, 13-14 noiembrie 2014. Foto din arhiva facultăţii. 
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V. Ursu dispune de o experienţa editorială 
vastă în calitate de coordonator şi editor al mai 
multor culegeri de documente şi de studii. În anii 
2012 şi 2015 la iniţiativa Valentinei Ursu vor fi 
elaborate două ediţii ale culegerii Cultura Moldovei 
Sovietice în documente şi materiale21. Antologia cuprin-
de mai multe documente din arhivele Republicii 
Moldova, precum şi articole din presa sovietică de la 
Moscova, Minsk, Kiev, Chişinău. Din arhiva fostului 
Comitet Central al Partidului Comunist al Moldovei, 
actualmente Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a 
Republicii Moldova, au fost selectate documente 
care, în mare măsură, se referă la viaţa artistică, în 
ansamblu, şi la strategia, conţinutul, mecanismele 

de realizare ale politicii culturale în perioada sovietică, alte documente, 
privitoare la diverse aspecte ale culturii şi mecanismele de implementare în 
RSSM a politicii culturale sovietice provin din Arhiva Naţională a Republicii 
Moldova.  

Documentele incluse în culegere cuprind un bogat material pe diverse 
probleme ale culturii. Ele vizează, în special, activitatea structurilor de partid şi 
de stat din RSSM, a instituţiilor de cultură, a asociaţiilor de creaţie. Interes 
prezintă stenogramele şi procesele verbale ale Congreselor PCUS şi PCM, a 
Plenarelor CC al PCM, stenogramele Congreselor uniunilor de creaţie din 
RSSM, corespondenţa cu organele superioare şi inferioare, rapoarte, informaţii 
etc. Materialele reflectă atitudinea autorităţilor sovietice faţă de domeniile vieţii 
artistice din RSSM, dirijarea Uniunilor de creaţie de către instanţele ideologice, 
dominaţia structurilor politice în proiectarea şi realizarea acţiunilor culturale etc.  

Au fost inserate şi câteva materiale din colecţiile publicaţiilor vremii (Cultura 
Moldovei, Moldova socialistă, Literatura şi arta, Советская Молдавия ş. a.). Aici sunt 
elucidate unele probleme ale culturii din URSS, în general, şi RSSM, în particular. 
Reflectând viaţa cotidiană a ţării, presa periodică cuprinde informaţii despre 
evenimentele ce au avut loc în perioada 1944–1991, opinia şi comentariile 
intelectualităţii artistice la aceste evenimente, modul de receptare a culturii de către 
mase largi ale populaţiei. 

Relevante sunt culegerile de studii la care Valentina Ursu este coordonator 
şi editor (de sine stătător sau în colaborare). Culegerea Noi tendinţe în protecţia şi 

                                                 
21

  Ursu, V. (Coord.). Cultura Moldovei Sovietice în documente și materiale, 1944-1991. Selecţie:   

V. Cozma, A. Lisnic, V. Enache, V. Ursu, C. Zagoreţ. Chișinău: Pontos, 2012, 346 p.; Ursu, V. 

(Ed.). Cultura Moldovei Sovietice în documente și materiale. Ediţia a II-a revăzută și completată. 

Selecţie de V. Burlacu, V. Cozma, V. Enachi, A. Lisnic, V. Ursu, C. Zagoreţ-Rudei. Chișinău: Pontos, 

2015, 272 p.   
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promovarea patrimoniului cultural naţional şi european 
(2013)22 integrează textele comunicărilor prezentate 
în cadrul conferinţei ştiinţifice naţionale desfăşurate 
în Chişinău la 27-28 septembrie 2013.  

O altă culegere de studii coordonată de către       
V. Ursu, cu titlul Patrimoniul cultural naţional şi 
universal: dialog istoric. In Honorem Valeria Cozma23, este 
dedicată aniversării de 70 de ani ai doctorului în 
istorie, conferenţiarului universitar Valeria Cozma. Ea 
este alcătuită din două părţi. Prima parte cuprinde 
schiţa biografică, publicaţiile şi omagiul adus pentru    
V. Cozma. Cea de-a doua, textele comunicărilor pre-
zentate în cadrul conferinţei ştiinţifice naţionale 
desfăşurate în Chişinău la 13-14 noiembrie 2014. Articolele analizează diverse 
aspecte ale identificării, cercetării, protecţiei şi punerii în valoare a patrimoniului. 
Originalitatea volumului este relevantă prin folosirea diverselor metode de 
cercetare interdisciplinară. Autorii se sprijină pe stu-
dierea actelor normative, a documentelor de arhivă, 
presei, examinarea obiectelor patrimoniului material 
şi imaterial, mobil şi imobil.  

Lucrarea include descrierea evenimentelor şi 
faptelor privind raportul dintre artă şi ideologie, 
soarta monumentelor de istorie şi cultură în diverse 
perioade istorice, contribuţia personalităţilor artis-
tice în crearea şi punerea în valoare a operelor de 
artă. Un aspect deosebit de important este rolul 
patrimoniului în procesul de educaţie – o direcţie 
cercetată până în prezent insuficient, dar care merită 
de a fie în vizorul specialiştilor. 

Culegerea Cercetarea şi valorificarea patrimoniului 
cultural naţional şi universal în sistemul educaţional (2016)24, coordonată de V. Ursu, 
cuprinde comunicările participanţilor la două manifestări ştiinţifice organizate în 
cadrul proiectului instituţional „Patrimoniul cultural naţional şi universal în 
sistemul educaţional”, realizat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 
din Chişinău.  

                                                 
22

  Ursu V. (Ed.). Noi tendinţe în protecţia și promovarea patrimoniului cultural naţional și european, 

Materialele Conferinţei știinţifice, 27–28 septembrie, 2013. Chișinău: Pontos, 2013, 224 p.  
23

  Ursu V. (Ed.). Patrimoniul cultural naţional și universal: dialog istoric. In Honorem Valeria 

Cozma. Materialele Conferinţei știinţifice, 13–14 noiembrie 2014. Chișinău: Pontos, 2014, 280 p.   
24

  Ursu V. (Ed.). Cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural naţional și universal în sistemul 

educaţional. Culegere de studii. Chișinău: „Garomont-Studio”, 2016, 175 p. 
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Prima a fost Masa rotundă Patrimoniul cultural în sistemul educaţional: între 
teorie şi practică, organizată la 12 noiembrie 2015. Ea a urmărit punerea în discuţie a 

problemei valorificării patrimoniului cultural pentru a 
identifica realizările, problemele, dificultăţile de 
predare-învăţare şi evaluare a acestuia în sistemul edu-
caţional contemporan. Manifestarea şi-a propus să 
creeze o platformă de împărtăşire a practicilor de suc-
ces şi a provocărilor întâmpinate în studierea şi val-
orificarea patrimoniului cultural între cadrele didactice 
din învăţământul preuniversitar, profesorii universitari 
şi alţi practicieni. La eveniment au participat profesori 
de Istorie şi Educaţie civică din învăţământul preuni-
versitar, profesori care predau cursuri opţionale în 
domeniul educaţiei interculturale din instituţiile de 
învăţământ preuniversitar, cadre didactice din învăţă-
mântul superior, specialişti de la Ministerul Educaţiei 

şi direcţiile raionale de învăţământ, cercetători ştiinţifici, studenţi de la toate 
treptele universitare (licenţă, masterat şi doctorat). 

Cea de-a doua manifestare materialele căreia au fost integrate în culegerea 
nominalizată este Conferinţa ştiinţifică cu genericul Valorificarea patrimoniului în 
sistemul învăţământului preuniversitar organizată la 22–23 aprilie 2016. În cadrul 
articolelor au fost analizate mai multe aspecte ale prezentării, cercetării şi 
punerii în valoare a patrimoniului la treapta de gimnaziu şi liceu. Un accent 
aparte a fost pus pe analiza curriculumului şi manualelor la disciplinele de 
bază: Istoria, Educaţia civică, Geografia, Educaţia muzicală, Educaţia tehnologică, pre-

cum şi la cursurile opţionale: Educaţia interculturală, 
Istoria, cultura şi tradiţiile poporului rus, Istoria şi cultura 
locală, Educaţia moral-spirituală etc. Au fost examinate 
variate modalităţi de promovare a educaţiei patrimo-
niale prin activităţi extracurriculare.  

Profesori ai Facultăţii de Istorie a Universităţii 
Pedagogice de Stat „Ion Creangă" din Chişinău. Vol. I25 
este o altă culegere coordonată şi editată de V. Ursu 
cu multă dăruire şi perseverenţă. Volumul include 
30 de studii, scrise de 34 autori – în mare parte 
absolvenţi ai facultăţii. Toate articolele sunt elabo-
rate prin depistarea, sistematizarea şi interpretarea 
unui număr bogat de surse. Acestea sunt clasificate 
în câteva categorii: surse arhivistice, documente publi-

                                                 
25

  Profesori ai Facultăţii de Istorie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă" din Chişinău. 

Culegere de studii. Vol. I. V. Ursu (coord.) Chişinău: Garomont Studio, 2017, 327 p. 
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cate, materiale vizuale şi surse istoriografice. Din prima categorie de izvoare 
menţionăm documentele din Arhivă UPS „Ion Creangă”, Arhiva Naţională a 
Republicii Moldova, Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a Republicii Moldova, 
arhivele curente ale catedrelor, arhivele personale ale autorilor şi a protagoniştilor 
studiilor. Concomitent, autorii au realizat interviuri cu protagoniştii articolelor, s-
au întâlnit cu membrii familiilor acestora.  

Este valoroasă includerea în culegere a fotografiilor, reproducţiilor lucrări-
lor, a documentelor, imaginilor de epocă culese cu multă migală de către autori, 
toate prezentate şi comentate. Ele întregesc informaţiile cuprinse în texte şi 
permit crearea unui tablou integru despre diversele aspecte examinate. 

V. Ursu menţionează în Cuvânt înainte: „Prezenta culegere de studii este 
un studiu inedit, ce reprezintă rodul unei munci asidue a autorilor. Importanţa 
lui constă în faptul că este prima lucrare, în care sunt integrate articole dedicate 
contribuţiei profesorilor Facultăţii de istorie a UPS „Ion Creangă” în formarea 
cadrelor de istorici şi în promovarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul istoriei. 
Deşi absolvenţii şi actualii studenţi cunosc calităţile pe care le posedă profesorii 
facultăţii, este foarte important ca ele să fie ştiute de întreaga comunitate a 
istoricilor. Datele biografice, valorile şi ideile, experienţa în domeniile în care au 
activat şi activează, etapele parcurse în activitatea profesională, cercetările 
didactice şi ştiinţifice, trebuie să fie cunoscute în rândul celor care îşi fac studiile 
în prezent, sau de către absolvenţii de altădată”26.   

Volumul Patrimoniul cultural: cercetare şi valorificare27, coordonat de către        
V. Ursu în colaborare cu dr. A. Lisnic, include materia-
lele Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare 
internaţională Patrimoniul cultural naţional şi universal: 
dialog istoric, Ediţia a II-a, care a avut loc pe 27–28 
aprilie 2018, la Chişinău. Culegerea cuprinde 36 de 
articole semnate de autori din Republica Moldova şi 
România, integrate în şase compartimente: Probleme 
generale ale cercetării patrimoniului cultural; Poten-
ţialul valoric spiritual şi moral al patrimoniului 
cultural; Protejarea patrimoniului arheologic şi etno-
grafic; Cercetarea şi punerea în valoare a patrimoniului 
artistic; Impactul discursului ideologic asupra patrimo-
niului cultural; Rolul patrimoniului cultural în procesul 
educaţional. 

                                                 
26

  Ibidem, p. 14. 
27

  Ursu V., Lisnic An. (coord.). Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare. Culegere de studii. 

Chişinău: Garomont Studio, 2018, 406 p. 
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Centenarul Unirii: Educaţia în spiritul valorilor naţionale din perspectiva dialogului 
pedagogic28 este încă o culegere de studii ce cuprinde Materialele Simpozionului 
naţional cu participare internaţională, organizat la 28–30 noiembrie 2018, de 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” în colaborare cu Centrul de 
excelenţă în industria uşoară din Chişinău.  

Începând cu anul 2009, Valentina Ursu coordonează programul de master 
Patrimoniu istoric şi turism cultural. Masteratul tinde să asigure piaţa muncii cu 
specialişti în domeniul istoriei culturii şi protecţiei valorilor materiale şi spirituale 
naţionale şi universale, turismului cultural, posesori ai unor cunoştinţe solide în 
domeniu, buni cunoscători ai abordărilor teoretice şi practice moderne şi a unor 
deprinderi operaţionale în valorificarea patrimoniului şi organizarea turismului. 
Ajuns deja la a 10-a admitere, acest program este solicitat de absolvenţii nu doar 
de la specialităţile Istorie, dar şi de la Geografie, Arheologie, Educaţie civică, Limbă 
engleză, Litere etc. Graţie competenţelor manageriale ale Valentinei Ursu, discip-
linele sunt prezentate de cei mai buni specialişti în domeniu din Republica 
Moldova şi invitaţi de peste hotare: Victor Ţvircum, dr. hab., prof. univ., ambasa-
dor al Republicii Moldova în Qatar; E. Ploşniţă, dr. hab., vicedirector al Muzeului 
Naţional de Istorie a Moldovei; dr. Oleg Serebrian, Ambasador al Republicii 
Moldova în Germania; Oleg Leviţki, dr. hab., directorul Centrului de Arheologie 
a IPC; Varvara Buzilă, dr., vicedirector al Muzeului Naţional de Etnografie şi 
Istorie Naturală; Anatol Petrencu, dr. hab., prof. univ., USM; Ion Ştefăniţă, direc-
tor general al Agenţiei de Inspectare şi Restaurare a Monumentelor; Ion Varta, 
dr., conf. univ., director general al Agenţiei de Stat a Arhivelor; Iurii Bejan, dr., 
conf., Institutul de Ecologie şi Geografie; Al. Popa, dr. hab, Universitatea din 
Regensburg, Germania; Andrea Chiricescu, Muzeul „Carpaţilor Răsăriteni”, 
România; Sergiu Musteaţă, dr., prof. univ.; Larisa Noroc, dr., conf. univ.; Vasile 
Maxim, dr., conf. univ.; Gheorghe Niculiţă, dr., conf. univ.; Valeria Cozma, dr., 
conf. univ., Valentina Enachi, dr., conf. univ. etc.  

Cu sprijinul V. Ursu, câţiva dintre masteranzii din programul Patrimoniu 
istoric şi turism cultural au realizat stagii de mobilitate. Astfel, în anul de studii 
2015–2016 au studiat prin programul Erasmus+ masterandele Maia Mileac la 
Universitatea „Al. Ioan Cuza” din Iaşi şi Ecaterina Pintilii la Universitatea „Ştefan 
cel Mare” din Suceava. În anul de studii 2017–2018 masteranda Olesea Cotiujanu 
pe parcursul semestrului II a beneficiat de o bursă de mobilitate la Universitatea 
„Babeş-Bolyai” din Cluj. 

 

                                                 
28

  Noroc L., Ursu V., Raeţchi Al., Iașcov A. (coord.). Centenarul Unirii. Educaţia în spiritul 

valorilor naţionale din perspectiva dialogului pedagogic. Materialele Simpozionului naţional cu 

participare internaţională, 28-30 noiembrie 2018, Chișinău. Ch.: Garomont Studio, 2019, 118 p. 
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La ceremonia de absolvire a programului de master Patrimoniu istoric şi turism cultural, 
promoţia anului 2018. Foto din arhiva facultăţii. 

 
Masteranzii acestui program au fost participanţi activi ai multiplelor manifes-

tări ştiinţifice: simpozioane, conferinţe, mese rotunde, stagii. Mai mulţi studenţi au 
fost încurajaţi să se înscrie în programul Conferinţelor naţionale cu participare 
internaţională. Una dintre acestea a avut ca generic Patrimoniul cultural naţional şi 
universal: dialog istoric. Ediţiia a II-a, organizată de Catedra de geografie şi patrimoniu 
cultural cu concursul membrilor laboratorului ştiinţific Patrimoniul cultural naţional şi 
universal în sistemul educaţional, desfăşurată la 27-28 aprilie 2018. La ea au participat 
masteranzii Vasile Manica, Inga Corneiciuc, Nicolae Voitic, Irina Sîrbu, Nicolae 
Mămăligă, Olesea Cotiujanu, Sergiu Suvac. Comunicările acestora au fost incluse în 
culegerea de studii Patrimoniul cultural: cercetare şi valorificare (coordonatori Valentina 
Ursu, Angela Lisnic). Masteranzii Vasile Manica, Sergiu Suvac, Olesea Cotiujanu au 
fost participanţi la conferinţele naţionale cu participare internaţională a tinerilor 
cercetători Valorificarea patrimoniului etnocultural prin cercetare şi educaţie, Ediţiile 
a II-a ‒ a  IV-a, organizate în anii 2017-2019 de Institutul Patrimoniului Cultural 
în colaborare cu Facultatea de Istorie şi Geografie a UPS „Ion Creangă” şi 
Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova. 

V. Ursu a susţinut iniţiativa dlui Ion Ştefăniţă, director general al Agenţiei de 
Inspectare şi Restaurare a Monumentelor, de a semna un Acord de colaborare 
dintre Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Agenţia 
Universitară a Francofoniei şi Departamentul Vendée din Franţa, ce s-a realizat în 
perioada anilor 2018-2019. Acordul a prevăzut vizite ale experţilor francezi pentru 
prezentarea cursurilor masteranzilor din programul Patrimoniu istoric şi turism 
cultural. Totodată, în perioada 12-18 mai 2019 partenerii francezi au organizat un 
stagiu în Franţa pentru 4 masteranzi din programul nominalizat. 
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În anul de studii 2014–2015, V. Ursu a coordonat un alt program de master – 
Didactica educaţiei civice, în cadrul căruia 10 absolvenţi au obţinut diploma de master, 
reuşind să-şi dezvolte competenţele în domeniul drepturilor copilului, didacticii 
educaţiei civice, educaţiei valorilor, educaţiei pentru o societate democratică etc. 

 

 
 

Prima promoţie a programului de master Didactica educaţiei civice.  
Chişinău, februarie 2015. Foto din arhiva facultăţii. 

 
Valentina Ursu este coordonatoarea programelor de formare profesională 

continuă şi de calificare profesională suplimentară a cadrelor didactice la spe-
cialitatea Educaţie civică/Educaţie pentru societate. În această calitate a elaborat 
planurile de studii, a condus realizarea mai multor stagii, a prezentat cursuri 
profesorilor din republică. 

Din anul 2007 şi până în prezent participă ca expert în comisiile naţionale 
de evaluare a manualelor şi curricula disciplinelor şcolare. Este autor şi coautor 
al recenziilor la curricula şi materialele didactice, elaborate la disciplinele 
Educaţie pentru drepturile omului; Istoria, cultura şi tradiţiile poporului rus, ucrainean, 
bulgar, găgăuz; Educaţia pentru societate etc.  

A fost evaluator la acreditarea externă a programelor de formare profesio-
nală continuă la Istorie şi Educaţie civică la Universitatea „B.P. Hasdeu” din 
Cahul şi Universitatea de Stat din Moldova. 

 
Activitatea ştiinţifică 

Capacitatea de organizare şi proiectare pe termen lung a cercetărilor ştiin-
ţifice este o altă trăsătură a Valentinei Ursu. Activitatea ştiinţifică este marcată 
de susţinerea tezei de doctor în istorie (2001), Diploma DR Nr. 1299, şi obţinerea 
în anul 2003 a titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar, Diplomă 
Seria CU Nr. 1214.  
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Spiritul analitic asociativ, dezbaterea în profunzime a unei ample proble-
matici specifice fenomenului cultural trădează aderenţa şi formaţia autoarei la 
spiritul critic. O tematică de cultură i-a fost de interes profesional, şi anume: 
componentele politicilor de deznaţionalizare în Moldova Sovietică, activitatea 
propagandei comuniste şi rolului ei în politica culturală, soarta intelectualilor în 
condiţiile regimului şi memoriei totalitare etc. 

Studiile asupra istoriei culturii sunt de actualitate, de interes pentru tineri 
şi intelectuali preocupaţi de problemele conştiinţei naţionale. Cercetările asupra 
acestei teme au fost perseverente. Iată doar o simplă enumerare a fondurilor din 
arhivele Republicii Moldova asupra cărora a lucrat cercetătoarea: Fondul 51 – 
Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei; Fondul P-2905 – Uniu-
nea arhitecţilor din RSS Moldovenească; Fondul 2955 – Uniunea Scriitorilor din 
RSS Moldovenească; Fondul 2906 –Uniunea artiştilor plastici din RSS Moldove-
nească, Fondul R-2941 – Uniunea compozitorilor din RSS Moldovenească; 
Fondul 3318 – Uniunea teatrală din RSS Moldovenească. O atenţie mare a fost 
acordată cercetării dosarelor ce cuprind acţiunile CC al PCUS, ale CC al PCM, 
instituţiilor şi organizaţiilor subordonate Ministerului Culturii, Ministerului 
Învăţământului, altor ministere şi departamente în împuternicirile cărora intrau 
problemele culturii.  

Această muncă s-a cuantificat în apariţia unei 
monografii de rezonanţă în anul 2013 – Politica 
culturală în RSS Moldovenească, 1944-1956. Volumul 
reliefează viziunea asupra culturii sovietice. Ansamb-
lul scrierii identifică, descrie şi ilustrează copios şi 
convingător principalele coordonate istorice ale epo-
cii noastre.  

Iată cum a fost apreciată cartea prezentată la 
Biblioteca Americană de la Târgu Mureş la 25 martie 
2014: „Volumul cu titlul de mai sus, foarte bine 
structurat şi închegat, a apărut în anul 2013 prin 
bunele oficii ale Editurii „Pontos” şi aparţine doamnei 
conf. univ. dr. Valentina Ursu de la Universitatea 
Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. În această nouă lucrare lansată 
recent la Biblioteca Americană din Târgu Mureş – mai precis cu ocazia omagie-
rii zilei Unirii Basarabiei cu România – prolificul autor de studii şi cercetări, 
conf. univ. dr. Valentina Ursu, surprinde cu multă acuitate şi acribie ştiinţifică 
aspecte ale unei probleme de mare interes, dar şi de mare impact: instaurarea 
comunismului în Basarabia. Pentru cei mai puţin avizaţi cu problematica istorică, 
titlul ar putea să pară unul neutru sau chiar unul banal. Pentru cei avizaţi, dar şi 
pentru cei interesaţi de fenomenul istoric, titlul are însă o semnificaţie aparte. 
Sunt anii de început ai implementării organizate, planificate şi dirijate a 
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experimentului comunist, cu un obiectiv bine şi precis definit: marginalizarea 
într-o primă etapă şi ulterior distrugerea elitelor româneşti. Toate aceste acţiuni 
vizau în subsidiar asimilarea elementelor identitare specifice culturii române 
din Basarabia şi impunerea unui nou model cu un pronunţat caracter sovietic 
proletcultist. De fapt, aceeaşi dramă, dar la o dimensiune ceva mai mică, o 
traversam şi noi, românii din fostul Regat al României, ţară devenită Republică 
(comunistă) la 30 decembrie 1947”.29 

În paginile noului său volum autoarea a reuşit să surprindă foarte bine 
lipsa acută de personal calificat din domeniul culturii la sfârşitul celui de-al 
Doilea Război Mondial, iar această situaţie se datora faptului că o bună parte din 
elita culturală de aici fusese deportată din ordinul lui Stalin, fie că se refugiase în 
alte ţări. În aceste condiţii era firesc ca acţiunile ocupantului sovietic din 
Basarabia să fie mult uşurate, iar acest aspect este nuanţat cu multă elocvenţă de 
către autoare în paginile cuprinse în subcapitolele „Politica de cadre” şi 
„Politica editorială”.  

„Infuzia puternică de comunism sovietic, precum şi a literaturii sovietice 
în cultura română din Basarabia constituie ideea de bază pe care se fundamen-
tează abordarea de către dna Valentina Ursu a subcapitolelor următoare, 
precum cel dedicat Uniunii Scriitorilor, Uniunii Compozitorilor şi Uniunii 
Artiştilor Plastici din RSS Moldovenească, - afirmă prof. N. Balint. „Pe măsură 
ce veţi parcurge lucrarea veţi putea constata – sau mai bine spus veţi avea trista 
revelaţie – a dimensiunii procesului de răspândire a ideologiei comuniste în 
domeniul culturii din Basarabia acelor ani. Dacă despre dimensiunea acelui 
fenomen ne putem face cât de cât o idee, despre impactul implementării culturii 
sovietice în Basarabia putem doar să facem presupuneri având în vedere că şi 
azi, dincolo de Prut, ideile comuniste sunt încă în vogă şi câştigă adepţi, iar 
Partidului Comunist este bine ancorat în viaţa politică din Republica Moldova”, 
constată N. Balint”.30 

Analizând monografia Valentinei Ursu, dr. în istorie Larisa Noroc menţio-
nează: „Pe lângă fenomene negative, V. Ursu scoate din anonimat documente ce 
denotă maturitatea conştiinţei naţionale a unor intelectuali autohtoni, nemulţu-
mirea lor faţă de regulile impuse. Aflăm din studiu că, exercitându-se presiuni 
asupra puterii, s-a făcut posibilă editarea clasicilor români: Negruzzi, Stamati, 
Creangă, Cantemir. Dar cercetătoarea constată că operele de moştenire culturală 
erau selectate minuţios, fiind publicate doar cele care demascau burghezia sau 
reflectau problemele poporului simplu. Un alt document ce reflectă pagini de 
demnitate naţională se referă la Ion Druţă, care a avut curajul să declare, în cadrul 

                                                 
29

  N. Balint. Semnal editorial. V. Ursu. Politica culturală în RSS Moldovenească, 1944-1956. În: 

CURENTUL International, România, 5 aprilie 2014. 
30

  N. Balint. Semnal editorial. V. Ursu. Politica culturală în RSS Moldovenească, 1944-1956. În: 

Ziarul Naţional, București, 2014, 14 septembrie. 
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Congresului Scriitorilor din 1954, că tânăra generaţie este privată de dreptul la 
informaţii despre clasicii culturii naţionale şi că tradiţiile artistice autohtone sunt 
comune cu cele din tot spaţiul românesc. Druţă s-a pronunţat atunci pentru 
libertatea creaţiei, reevaluarea rolului scriitorilor, care trebuie să promoveze 
adevăratele valori spirituale ale neamului. Şi scriitorul Ion Canna a afirmat în unul 
din discursurile sale „că literatura clasică se află în legătură istorică profundă cu 
literatura românească. Ca răspuns la chestiunea în ce limbă trebuie să se scrie, el a 
optat pentru limba clasicilor (Eminescu, Negruzzi)”. 31 

L. Noroc constată: „Autoarea a folosit metode şi procedee eficiente în 
evaluarea evenimentelor şi faptelor, lansând concepţii originale. Ea subliniază 
că specificul românesc s-a dovedit adesea mai puternic şi a rezistat provocărilor 
de esenţă nedemocratică. Demersul analitic al lucrării este necrispat, netributar 
unei anumite scheme ideologice. Autoarea procedează pe alocuri asemenea 
unui regizor care, cu spoturi, luminează (fie şi parţial) unele ritualuri şi 
automatisme ale vieţii politice din RSSM. Stilul demersului indică erudiţia şi 
cultură lingvistică a autoarei, acestea imprimând monografiei o înaltă ţinută 
intelectuală”.32 

Diverse aspecte ale culturii sovietice şi manifestările ei în RSS Moldovenească 
au fost analizate în mai multe articole apărute în culegeri şi reviste naţionale33. 
Articolele sunt foarte concentrate, cu o necesară definire sintetică a modernităţii, 
converg în termenii identităţii cu ideea de noutate. În acest sens, noile abordări 
asupra problematicii culturale sunt evidente.  

Publică articole ştiinţifice dedicate culturii sovietice şi reminiscenţelor ei în 
Republica Moldova în reviste şi culegeri internaţionale. Enumerăm câteva dintre 
acestea: Patrimoniul cultural în RSS Moldovenească. În: Panorama comunismului în 

                                                 
31

  L. Noroc. Valentina Ursu. Politica culturală în RSS Moldovenească. 1944-1956, seria Monografii 

ANTIM, XIV, Chișinău: Pontos, 2013. În: PLURAL. Istorie. Cultură. Societate, Vol. II, no. 1-2, 

2014, p. 174. 
32

  Ibidem, p. 175. 
33

  Repercutarea politicii Partidului Comunist în muzica Moldovei Sovietice. În: Probleme actuale 

ale istoriei contemporane naţionale şi universale. Chişinău: Centrul Editorial al USM, 2000, pp. 

35-43; Teatrul în RSSM, 1944-1956. În: Demistificarea sau remistificarea istoriei. Chişinău: 

Pontos, 2000, pp. 117-130; Mesajul social al artelor plastice din RSSM (1944-1956). În: Revista 

de Ştiinţe socio-umanistice, nr. 1, 2008, pp. 13-22; Elementul ideologic în artă şi literatură. Studiu 

de caz: Republica Moldova. În Conferinţa ştiinţifică jubiliară „70 ani ai Universităţii Pedagogice 

de Stat „Ion Creangă”, V. II. Chişinău: Centrul editorial al UPS „Ion Creangă”, 2010, pp. 417-

422; Mecanisme de realizare a politicii editoriale în RSSM. În: Analele ştiinţifice ale 

doctoranzilor. Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice, vol. X, partea I. Chişinău: Centrul 

editorial al UPS „Ion Creangă”, 2011, pp. 7–22; Reabilitarea patrimoniului arhitectural al oraşului 

Chişinău în perioada postbelică şi iniţierea unei construcţii urbane de tip sovietic (anii '40 – '50 ai 

sec. XX). În: Identităţile Chișinăului. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 12-13 

septembrie 2011. Chișinău, 2012, pp. 89-94; Decadele artei şi literaturii RSS Moldoveneşti la 

Moscova (anii ‘40 - înc. an. ‘60 ai sec. XX). În: Revista de Etnologie și Culturologie, Vol. XIII-

XIV, 2013, pp. 153-159. 
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Moldova Sovietică. Context, surse, interpretări (coord. L. Corobca), Iaşi34; Відобра-
ження повсякдневного життя народов в шкільних підручниках з істориі для 
середнього ступеню освяти (гимназіі) в Республиці Молдова. În: Народознавчі 
зошити. 2019, Lvov35; Atitudinea intelectualităţii artistice din RSS Moldovenească faţă 
de politica culturală a statului sovietic. În: Identităţi etno-confesionale şi reprezentări ale 
celuilalt în spaţiul est-european: între stereotip şi voinţa de a cunoaşte (coord. C. Preutu, 
G. Enache), Iaşi36 etc. În aceste studii autoarea favorizează polemica, confruntarea 
diverselor optici serveşte pentru a actualiza axiologic importanţa receptării. 

Astfel, atestăm o concentraţie informativă, din care derivă analize profunde. 
Aceste studii constituie terenul propice pentru conturarea unei panorame, chiar 
viziuni critice complexe a ceea ce înseamnă investigarea multiaspectuală.  

Un alt domeniu al activităţilor ştiinţifice a dnei Valentina Ursu este educaţia 
civică şi activitatea asociaţiilor obşteşti. A elaborat şi a publicat mai multe articole 
dedicate educaţiei valorilor, contribuţiei asociaţiilor nonguvernamentale în 
formarea civică a copiilor şi tinerilor, domeniile şi factorii educaţiei pentru o 
societate democratică etc.37 

Rezultatele investigaţiile ştiinţifice au fost prezentate la conferinţe, foruri, 
desfăşurate la Chişinău, Iaşi, Deva, Praga, Lvov, Kiev, Minsk, Astana, Erevan, 
Bacu, Paris etc.  

                                                 
34

  Patrimoniul cultural în RSS Moldovenească. În: Panorama comunismului în Moldova Sovietică. 

Context, surse, interpretări (coord. L. Corobca). Iași: Polirom, 2019, pp. 652-665. 
35

  Відображення повсякдневного життя народов в шкільних підручниках з істориі для серед-

нього ступеню освяти (гимназіі) в Республиці Молдова. În: Народознавчі зошити. 2019. 

Лвiв, № 1 (145). С. 103-112. 
36

  Atitudinea intelectualităţii artistice din RSS Moldovenească faţă de politica culturală a statului 

sovietic. În: Identităţi etno-confesionale și reprezentări ale celuilalt în spaţiul est-european: între 

stereotip și voinţa de a cunoaște (coord. C. Preutu, G. Enache). Iași, Editura Universităţii              

„Al. I. Cuza”, 2018, pp. 279-291.  
37

  Contribuţia organizaţiilor obşteşti în formarea civică a tinerilor. În: Educaţia morală. etică şi 

spirituală în contemporaneitate. Chişinău, 2004, pp. 272-275; Некоторые аспекты 

деятельности молодёжных неправительственных организаций Республики Молдова в 90-е 

гг. XX – нач. XXI  вв. B: Научное наследие М.Е. Евсевьева в контексте национального про-

светительства Поволжья. Саранск, 2004, стр. 90-94; Consideraţii privind interpretarea 

termenului „educaţie civică” de-a lungul istoriei. În: Probleme ale ştiinţelor socio-umanistice şi 

modernizării învăţământului. Chişinău: Centrul Editorial al UPS „Ion Creangă”, 2004; Educaţia 

pentru cetăţenie democratică: componente, factori, finalităţi. În: Educaţia toleranţei şi cetăţeniei 

democratice prin intermediul istoriei. Ghid pentru profesori. Chişinău: Cartdidact, 2006, pp. 23-

29; O strategie Naţională în domeniul educaţiei civice – imperativ pentru Republica Moldova. În: 

Tehnologii educaţionale moderne. Paradigma umanistă subiect-subiect al managementului 

culturii învăţării. Chişinău, 2010, pp. 152-154; Страницы истории скаутского движения в 

Бессарабии, 1917-1938 гг. В: Збирка статей з истории украинского скаутингу. Киев, 2013, 

c. 137-143; Voluntariatul - oportunitate în pregătirea tinerilor pentru viaţă. În: Educaţie pentru 

dezvoltare durabilă: Inovaţie, Competitivitate, Eficienţă. Materialele Conferinţei Ştiinţifice 

Internaţionale, 18-19 oct. 2013. Chişinău: Tipografia Print-Caro, 2013, pp. 724-730.  
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De regulă, prezidează şedinţele în plen, 
moderează luările de cuvânt la conferinţele 
universitare, naţionale şi internaţionale. Sunt 
interesante şi revelatorii comunicările şi 
referatele prezentate, modul cum apreciază, 
accentuează şi desăvârşeşte concluziile 
cercetătorilor.  

Este abilitată cu dreptul de conducător 
ştiinţific al tezelor de doctor în istorie din anul 
2012. Face parte din Şcoala Doctorală Istorie. 
Patrimoniu Cultural. Modernitate. Este Secretar 
Ştiinţific al Seminarului de Profil şi a Consi-
liilor Ştiinţifice Specializate de susţinere a 
tezelor de doctor şi doctor habilitat la speciali-
tăţile Istoria Românilor, Istoria Universală.  

Din anul 2013 este membru al Colegiului 
de redacţie al Revistei „PLURAL. Istorie. 
Cultură. Societate” (cat. B). Este membru activ 
al Consiliului Facultăţii şi Senatului Univer-
sităţii, prezentând numeroase rapoarte şi 
comunicări.  

Activitatea didactică, educaţională, mana-
gerială şi ştiinţifică de circa 40 de ani, conf. univ., dr. Valentina Ursu a desfăşurat-
o atât în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, cât şi în alte 
instituţii de învăţământ superior şi de cercetare: Universitatea de Stat din 
Moldova, Academia de Administrare Publică, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 
Institutul Patrimoniului Cultural.  

 
Reflecţii 

Fire modestă, niciodată nu s-a lăudat că a educat doi feciori. Astăzi 
Octavian este la Braşov, fiind un antreprenor de elită, iar Radu – la Londra la o 
companie internaţională de prestigiu. Ei i-au adus două harnice nurori – 
Tatiana şi Beatrice. Fericirea familiei este nepoţelul Cezar. Această latură a vieţii 
sale a inclus faptul că se trezea prima, pregătea feciorii de şcoală, prânzul, cina 
etc. L-a susţinut pe soţul Ilarion, care ulterior a devenit un businessman de 
succes. Este o bună gospodină.  

A reuşit multe: scrie cărţi, reprezintă universitatea la nivel naţional şi 
internaţional, arată bine.  

Zilele Europene ale  
Patrimoniului, Paris,  

23-24 septembrie 2016. 
Foto din arhiva V. Ursu. 
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Alături de soţul Ilarion şi feciorii – Octavian şi Radu. Foto din arhiva familiei. 

 
Pe parcursul anilor am tot colaborat şi tot colaborat. Am avut prilejul să ne 

cunoaştem într-un cerc al familiei didactice de la Catedra de etnologie şi istorie 
a culturii, apoi şi în diverse comisii, consilii, şcoli doctorale, conferinţe, 
simpozioane, proiecte etc. În toate aceste împrejurări V. Ursu era remarcată ca o 
persoană inteligentă, cu o foarte bună pregătire, o persoană binevoitoare, un 
bun organizator şi un manager experimentat. 

Valentina Ursu este călăuzită de dragostea de neam, de ţară, este purtă-
toarea spiritului unei femei libere şi responsabile. Este o fire autentică şi face 
lucruri în care crede cu adevărat. 
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ION VARTA – NEOBOSIT CERCETĂTOR ŞI DASCĂL AL 
VIITORILOR ISTORICI 

 
Silvia DULSCHI 

 

 
 

ABSTRACT 
The name of the historian Ion Varta is known not only in among colleagues 

of profession in the Republic of Moldova, but also in all the Romanian space and 
even beyond it by virtue of the enormous contribution he has made to the altar of 
historical truth regarding the history of Romanians in the contemporary period. 
Ion Varta's name is known to teachers and high school students, because in the 
history textbooks from which they were inspired, this slave of truth and debt called 
historian Ion Varta worked with great courage and responsibility. Not being in-
different to the tendentious and speculative interpretations of several crucial 
events in the history of the nation, he was merciless and determined to bring out 
the truth in the sight of all. For these reasons, he also launched himself in the po-
litical life, becoming a member of the Parliament of the Republic of Moldova from 
2005-2009. From the Parliament's rostrum and the scientific forums, he opted for 
the purification of history from the remnants of totalitarian ideology. Ion Varta is 
the author of over 160 scientific publications, including 4 monographs, 7 docu-
ment collections, 8 secondary and high school textbooks, 45 publications abroad. 

Keywords: history of romanians, Parliament, textbooks, historical truth, 
responsibility. 

 
Numele istoricului Ion Varta este cunoscut nu doar în mediul colegilor de 

breaslă din Republica Moldova, ci şi în tot spaţiul românesc şi chiar dincolo de 
acesta în virtutea aportului enorm pe care l-a avut la altarul adevărului istoric 
privind istoria românilor din perioada contemporană. Numele lui îl cunosc 
profesorii şi liceenii, deoarece la manualele de istorie, din care s-au inspirat, a 
muncit cu multă osârdie şi responsabilitate acest sclav al adevărului şi datoriei 
care se numeşte istoricul Ion Varta. 
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Pentru mine Ion Varta este mai mult decât un savant care realizează şi 
semnează lucrări consacrate istoriei neamului, care face propagarea adevărului 
istoric prin emisiuni televizate, la radio, în publicaţii periodice etc. 

Pe Ion Varta l-am cunoscut fiind studentă la Facultatea de Istorie şi 
Pedagogie, iar Domnia Sa era lector la Catedra de istorie universală. Cu toate că 
disciplina pe care o preda Ion Varta era tocmai în anul patru, primele impresii, în 
calitate de mentor, a avut să le producă la stagiul de practică muzeistică, la care ne 
ghida. Vizitând muzeele din Chişinău, ne minunam cu toţii de erudiţia tânărului 
profesor, care parcă se lua la întrecere cu colaboratorii muzeelor, completând cu 
multe detalii subiectele despre care aceştia ne vorbeau.  

Lectorul Ion Varta se deosebea de alţi profesori ai facultăţii prin felul său de a 
fi. Era foarte liniştit, vorbea calm, într-un limbaj profesionist, corect şi accesibil. 
După toată delicateţea şi corectitudinea omniprezentă se ascundeau voinţa şi 
principialitatea unei personalităţi, care s-a făcut cunoscută publicului larg în 
perioada când s-a implicat în viaţa politică şi lupta pentru apărarea şi promovarea 
valorilor istorice autentice. 

Revenind la anii studenţiei, nu pot să nu remarc lecţiile foarte-foarte bogate 
în informaţii, dar şi modalitatea de abordare a subiectelor, lăsând suficient spaţiu şi 
pentru discuţie, şi pentru polemică ştiinţifică. În special, aveam deschiderea 
profesorului pentru exprimarea propriei opinii şi eram stimulaţi atunci când 
începeau dezbaterile. 

Din păcate, plecarea Domniei Sale la studii de doctorat a făcut să se 
întrerupă comunicarea noastră pentru o perioadă mai îndelungată. 

Dar, aşa cum adesea se întâmplă, multe lucruri se produc la voia sorţii. În 
august 2001, venind la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe pentru a mă 
documenta privitor la studiile de doctorat, am dat de domnul Varta, care pe 
atunci era cercetător ştiinţific coordonator şi şef al Secției istorie modernă şi care 
s-a oferit să-mi fie conducător de doctorat.  

Şi aici, din nou, am simţit acea putere de gândire şi responsabilitate 
istorică pentru fiecare cuvânt, pentru fiecare nume, pentru fiecare faptă rostită 
public sau tipărită într-un articol ştiinţific. Meticulozitatea, verificarea surselor, 
cântărirea fiecărei fraze puse în text au fost lucrurile care, pe parcursul întregii 
perioade a studiilor de doctorat, a insistat să mi le altoiască Ion Varta, deja în 
calitatea sa de conducător ştiinţific. Activitatea domniei sale nu se reducea doar 
la indicaţii metodice sau la viziuni conceptuale asupra materialelor prezentate. 
Fiecare frază, fiecare pagină erau citite cu multă atenţie şi cu intervenţii 
necruţătoare, în cazul în care ideile nu erau suficient de argumentate sau faptele 
relevate nu aveau suficientă acoperire izvoristică. 

Spiritul de responsabilitate pentru tot ce face ar fi o trăsătură care îl 
distinge pe Ion Varta pe întreg parcursul vieţii. Tot ce a făcut şi continuă să facă 
lasă în urma sa simbolul calităţii. 
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O trăsătură deosebită care nu poate fi trecută cu vederea este dragostea pe 
care o are pentru soţie, cu care a semnat mai multe manuale de istorie pentru 
gimnaziile şi liceele din ţară, şi pentru cele două fiice, Elena şi Maria. 

* * * 
S-a născut Ion Varta la 8 decembrie 1958 în s. Larga, raionul Briceni. 
Dragostea de istorie a făcut ca această pasiune să se transforme într-o 

meserie pe care o serveşte până în prezent. În 1982 a absolvit Facultatea de 
Istorie a Universităţii de Stat din Chişinău. După patru ani de activitate la 
Facultatea de Istorie şi Pedagogie a Institutului Pedagogic de Stat „Ion 
Creangă” şi-a continuat studiile în cadrul Institutul de Slavistică şi Balcanistică 
al Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse (anii 1986–1989), unde a realizat şi a 
susţinut teza de doctor (candidat) în ştiinţe istorice, avându-l în calitate de 
conducător ştiinţific pe Vladlen Vinogradov, specialist cu renume în balcanis-
tică şi istorie a românilor.  

 

 
 

A revenit în Moldova în perioada marilor schimbări: atribuirea limbii româ-
ne a statutului de limbă de stat, declararea suveranităţii şi independenţei. Atunci 
istoricul Ion Varta s-a avântat cu sacrificiu la completarea lacunelor în materie de 
istorie a românilor pentru segmentul educaţio-nal preuniversitar, trudind 
împreună cu partenerul său de viaţă – doamna Tatiana Varta – asupra manua-
lelor de istorie.  
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Nefiind indiferent faţă de interpretările ten-
denţioase şi speculative ale mai multor evenimente 
cruciale din istoria neamului, a fost necruţător şi 
hotărât în scoaterea adevărului în văzul tuturor. 
Tot din aceste motive s-a lansat şi în viaţa politică, 
devenind deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova în perioada 2005–2009. De la tribuna 
Parlamentului şi la forurile ştiinţifice a optat pentru 
purificarea istoriei de rămăşiţele ideologiei totali-
tariste. 

Preocuparea pentru sursele istorice autentice 
şi necesitatea păstrării şi valorificării acestora l-au 
plasat pe Ion Varta în funcţia de Director General 
al Serviciului de Stat al Arhivelor, în prezent 
Agenţia Arhivelor, funcţie deţinută până în vara 
anului 2019. 

Ion Varta este autor a peste 160 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv 4 mono-
grafii, 7 culegeri de documente, 8 manuale gimnaziale şi liceale, 45 de publicaţii 
peste hotare. 
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Pentru activitatea sa prodigioasă în calitate de cercetător şi popularizator 
al istoriei neamului, Ion Varta s-a învrednicit de mai multe distincţii: Premiul 
„Eudoxiu Hurmuzachi” al Academiei Române (2000), multiple premii ale 
saloanelor de carte şi ale săptămânalului Literatura şi Arta. 

Pentru noi, absolvenţii Facultăţii de Istorie şi Pedagogie, Ion Varta este 
persoana care ne-a cultivat dragostea de istorie prin maniera sa de predare, 
inteligenţa şi tactul pedagogic. 
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