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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. 



239 
 

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/



