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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. 



56 
 

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. 
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  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.  
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