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DECENII. ANI. SĂPTĂMÂNI. ANIVERSĂRI. SĂRBĂTORI TRADIŢIONALE, NAŢIONALE, 
           ZILE INTERNAŢIONALE (MONDIALE), COMEMORATIVE ȘI PROFESIONALE

                               Declaraţiile ONU, de lungă durată
2021-2030  Deceniul științei oceanice pentru dezvoltare durabilă (International Decade of Ocean Science for 
Sustainable Development).
2021-2030 Deceniul restaurării ecosistemelor (United Nations Decade on Ecosystem Restoration).
2019-2028  Deceniul agriculturii de familie (United Nations Decade of Family Farming).
2019-2028  Deceniul de pace al lui Nelson Mandela  (Nelson Mandela Decade of Peace). 
2018-2028  Deceniul de acțiune ,,Apă pentru dezvoltare durabilă” (International Decade for Action ,,Water for 
Sustainable Development”).
2018-2027 Al treilea deceniu pentru eradicarea sărăciei (Th ird United Nations Decade for the Eradication of 
Poverty). 
2016-2025 Deceniul de acțiune privind alimentația (United Nations Decade of Action on Nutrition).
2016-2025  Al treilea deceniu de dezvoltare industrială pentru Africa (Th ird Industrial Development Decade for 
Africa)                   
2015-2024  Deceniul internaţional al persoanelor de origine africană (International Decade of African descent).                 
2014-2024  Deceniul energiei durabile pentru toţi (Decade of Sustainable Energy for All).
2013-2022 Deceniul Internaţional al Apropierii între Culturi  (International Decade for the Rapprochement of 
Cultures) (UNESCO).                 
2011-2020 Al treilea deceniu privind eradicarea colonialismului (Th e Th ird International Decade for the Eradi-
cation of Colonialism).                  
2011-2020 Deceniul de acţiune pentru siguranţă rutieră (Decade of Action for Road Safety).
2011-2020 Deceniul de acţiune pentru biodiversitate (United Nations Decade on Biodiversity).
2010-2020 Deceniul pentru deșerturi și combaterea deșertifi cării (United Nations Decade for Deserts and the 
Fight against Desertifi  cation).  
  

Ani internaționali declarați de ONU
2020  Anul internațional dedicat sănătății plantelor (International Year of Plant Health). 
2021 Anul internațional al păcii și încrederii (International Year of Peace and Trust). 
2022  Anul internațional al pescuitului și acvaculturii artizanale (International Year of Artisanal Fisheries and 
Aquaculture). 
2024 Anul internațional al camelidelor (International Year of Camelids). 
          

Anul 2020 este declarat:
Anul asistentei medicale și a moașei (International Year of the Nurse and the Midwife) (Organizația Mondială 
a Sănătății - OMS).
Anul internațional al sunetului (International Year of Sound) (Comisia internațională pentru acustică – ICA).
Anul omagial al pastorației părinților și copiilor și
Anul comemorativ al fi lantropilor ortodocși români (Biserica Ortodoxă Română).

A fost desemnată:
Capitala Mondială a Cărții (World Book Capital) – Kuala Lumpur (Malaysia).
Capitala Mondială a Sportului (World Capital of Sport) – Málaga (Spania).
Capitala Europeană a Sportului (European Capital of Sport) – Čakovec (Croația).
Capitala Mondială a Designului (World Design Capital) – Lille (Franța).
Capitala Mondială a Arhitecturii (World Capital of Architecture) – Rio de Janeiro (Brazilia). 
Capitale Europene ale Culturii (European Capitals of Culture – ECoC) – Galway (Irlanda) și Rijeka (Croația).
Capitala Verde a Europei (European Green Capital) – Lisabona (Portugalia).
Capitala Europeană a Voluntariatului (European Volunteering Capital) – Padova (Italia).
Capitala Europeană a Tineretului (European Youth Capital) – Amiens (Franța).
Capitala culturală a CSI – Shymkent (Kazahstan). 
Capitala națională a Tineretului – satul Sipoteni, raionul Călărași.

Aniversările și comemorările mondiale la care se asociază UNESCO
1300 de ani de la înălțarea, în Mongolia, a monumentului Tonyukuk – o coloană din piatră gravată, ce repre-
zintă cea mai veche înregistrare scrisă în limbile turcice și descrie evenimente istorice, oferă informații despre 
viața culturală și socială din acel timp (720) (Turcia, cu sprijinul Azerbaidjanului, Kazahstanului, Kârgâzstanu-
lui, Mongoliei și Uzbekistanului).
1150 de ani de la nașterea lui Abu Nasr Farabi (al-Farabi), savant, fi losof, muzician și politolog al lumii islamice 
(cca 870 – 950) (inițiativă comună a Kazahstanului și a Iranului, cu sprijinul Federației Ruse, Irakului și Turciei).
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800 de ani de la fondarea orașului Karakorum (sau Qara Qorum), capitala antică a Imperiului Mongol și unul 
dintre cele mai importante orașe din istoria Drumului Mătăsii (1220) (Mongolia, cu sprijinul Germaniei).
700 de ani de la nașterea lui Kamāl Khujandī, poet romantic persan (1320-1401) (Tadjikistan cu sprijinul Kâr-
gâzstanului și al Republicii Islamice Iran). 
650 de ani de la stingerea din viață a lui Chu Van An (sau Chu Van Trinh), celebru pedagog vietnamez (1292-
1370) (Vietnam, cu sprijinul Indiei, Republicii Coreea și Th ailandei).
350 de ani de la stingerea din viață a lui John (Iohannes) Amos Comenius, savant ceh, fi losof, gramatician și 
pedagog (28 martie 1592 – 15 noiembrie 1670) (Republica Cehă, cu sprijinul Olandei și Poloniei).
300 de ani de la nașterea rabinului Eliyahu ben Schlomo Zalman, gânditor și scriitor, cunoscut și cu numele 
Gaonul (Învățatul) din Vilna (23 aprilie 1720 – 9 octombrie 1797) (Lituania, cu sprijinul Belarusiei și Poloniei). 
250 de ani de la nașterea lui Ludwig van Beethoven, compozitor și pianist german (decembrie 1770 – 26 martie 
1827) (Germania cu sprijinul Austriei și Poloniei).
150 de ani de la nașterea lui Ajahn Mun Bhuridatta Th era, călugăr budist thailandez (20 ianuarie 1870 – 11 
noiembrie 1949) (Th ailanda, cu sprijinul Chinei, Republicii Coreea și Vietnamului).
150 de ani de la nașterea lui Ivan Bunin, scriitor rus (22 octombrie 1870 – 8 noiembrie 1953) (Federația Rusă 
cu sprijinul Franței, Uzbekistanului și României).
150 de ani de la nașterea lui Ferdynand Ruszczyc, pictor, grafi cian, scenograf și profesor polonez, originar din 
Belarus (10 decembrie 1870 – 30 octombrie 1936) (Belarus și Polonia, cu sprijinul Federației Ruse și Lituaniei).    
100 de ani de la nașterea lui Henri Verneuil (Ashot Malakian) (15 octombrie 1920 –11 ianuarie 2002), regizor și 
producător de fi lm, scenarist și dramaturg francez, de origine armeană (Armenia, cu sprijinul Franței și Italiei).
100 de ani de la nașterea lui Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (Mujib sau șeicul Mujib) (17 martie 1920 
– 15 august 1975), politician și om de stat din Bangladesh, supranumit fondatorul națiunii bengaleze (Bangla-
desh, cu sprijinul Cubei, Indiei, Japoniei, Népalului și Poloniei).       
100 de ani de la nașterea lui Eduardo Mondlane, profesor universitar, inițiator al independenței Mozambicului 
(20 iunie 1920 – 3 februarie 1969) (Mozambic, cu sprijinul Africii de Sud și al altor țări africane).    
100 de ani de la nașterea lui Ihsan Abbas, profesor palestinian la Universitatea Americană din Beirut, fi gură 
importantă din viața intelectuală și culturală din Orientul Mijlociu, a fost recunoscut ca unul dintre principalii 
savanți ai limbii și literaturii arabe (2 decembrie 1920 – 29 ianuarie 2003) (Iordania). 
100 de ani de la stingerea din viață a lui Nā s ̣ir ibn Sā lim ibn ʻUdayyim al-Rawā ḥī  (Abu Muslim al-Bahlani), 
poet omanez (1860 – 1920) (Oman, cu sprijinul Kuweitului și Qatarului).
100 de ani de la nașterea lui Mohamed Laroussi Métoui (Muḥammad al-ʻArūsī Maṭwī), scriitor tunisian (19 ia-
nuarie 1920 – 25 iulie 2005) (Tunisia cu sprijinul Organizației Arabe pentru Educație, Cultură și Știință – ALECSO). 
100 de ani de la stingerea din viață a lui Ivan Vazov, poet, romancier și dramaturg bulgar (9 iulie 1850 – 22 
septembrie 1921) (Bulgaria, cu sprijinul Federației Ruse, Poloniei și României).
100 de ani de la nașterea lui Karol Wojtyła, Papa Ioan Paul al II-lea (18 mai 1920 –2 aprilie 2005) (Polonia, cu 
sprijinul Ungariei și Lituaniei).
100 de ani de la nașterea lui Amália Rebordão Rodrigues (cunoscută și cu numele de Amália Rodrigues), 
cântăreață, compozitoare și actriță portugheză (23 iulie 1920 – 6 octombrie 1999) (Portugalia, cu sprijinul An-
golei, Braziliei, Cabo Verde, Spaniei, Franței și Mozambicului). 
100 de ani de la nașterea lui Oswaldo Guayasamín, pictor și sculptor ecuadorian, deținător al unui premiu 
UNESCO pentru pace (6 iulie 1919 – 10 martie 1999) (Ecuador, cu sprijinul Columbiei, Cubei, Republicii Do-
minicane și Uruguay, aniversare sărbătorită în perioada iulie 2019 – iulie 2020).
100 de ani de la nașterea lui Mohamed Laroussi Métoui (Mohamed Laroussi Ben Tahar), scriitor tunisian  (19 
ianuarie 1920 – 25 iulie 2005) (Tunisia, cu sprijinul Organizației Arabe pentru Educație, Cultură și Știință – 
ALECSO).
50 de ani de la stingerea din viață a lui Parashqevi Qiriazi, pedagog, om de stat și politiciană albaneză (2 iunie 
1880 – 17 decembrie 1970) (Macedonia de Nord, cu sprijinul Albaniei, Croației, Muntenegrului și Turciei). 
50 de ani de la inițierea, în gândirea fi losofi că, a unei noi metodologii de interpretare a hermeneuticii (1970), 
lansată de către fi losoful francez Paul Ricœur (1913-2005), personalitate marcantă a gândirii și a vieții spirituale 
din secolul XX (Franța cu sprijinul Andorrei și României).

Cărți, opere de artă etc.,  aniversare
1320 – ,,Divina Commedia” (,,Divina comedie”), celebră operă a lui Dante Alighieri, una dintre cele mai im-
portante capodopere ale literaturii universale. 
1755 – ,,Букварь” (Bucvar sau înceapere de învățătură celor ce vor să învețe carte cu slove slovenești…), al 
mitropolitului Iacob Putneanul –  primul manual de școală apărut în limba română în Moldova, la Iași.
1495 – ,,Cina cea de Taină”, pictură murală de Leonardo da Vinci.
1795 – ,,La Marseillaise” este adoptată ofi cial ca imn al Franței.
1795 –,,Elemente aritmetice arătate fi rești”, prima carte românească de matematică; ,,Gramatica teologhi-
cească”; ,,De obște gheografi e”, cu informații istorice și geografi ce despre Moldova, tipărite cu contribuțiile lui 
Amfi lohie Hotiniul, la Iași.
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1795 – ,,Biblia” de la Blaj („Biblia, adecă Dumnezeiasca Scriptură a Legii Vechi și a ceii Noao”), în traducerea 
lui Samuil Micu.
1810 – ,,Méditations poétiques” (Meditații poetice), prima culegere de poezii a lui Alphonse de Lamartine.
1810 – ,,Für Elise” (Pentru Elise), piesă pentru pian de Ludwig van Beethoven.
1810 – ,,Zur Farbenlehre” (Teoria culorilor), de Johann Wolfgang von Goethe (traducerea în engleză ,,Th eory 
of Colours”, publicată în 1840), prezintă opiniile poetului asupra naturii culorilor și modul în care acestea sunt 
percepute de către oameni.       
1820 – ,,Encyclopædia Britannica”, ediția a șasea (prima ediție a apărut în 1768 și este cea mai veche enciclo-
pedie generală scrisă în limba engleză). 
1825 – ,,Lexiconul de la Buda”, titlul complet ,,Lesicon românescu-latinescu-ungurescu-nemțescu, care de mai 
mulți autori în cursul a treizeci și mai multor ani s-au lucrat” – primul dicționar cvadrilingv al limbii române, 
capodoperă fi lologică a Școlii Ardelene.
1830  – ,,Libertatea conducând poporul”, lucrare celebră a pictorului francez Eugène Delacroix.
1830 – ,,Symphonie fantastique, épisode de la vie d’un artiste” (,,Simfonia fantastică”), a lui  Hector Berlioz. 
1830 – ,,Le rouge et le Noir” (,,Roșu și negru”), de Stendhal. 
1830 – ,,Hernani, ou l’Honneur Castillan” (,,Hernani”), de Victor Hugo. 
1835 – ,,Gazeta Teatrului Național”, prima revistă românească de teatru, apare la București, fi ind condusă 
de Ion Heliade Rădulescu.
1835 –,,Snedronningen” (,,Crăiasa Zăpezilor”), basm al scriitorului danez Hans Christian Andersen. 
1835 – ,,De la démocratie en Amérique” (Democrația în America), vol. 1, în 1840 vol. 2, de politicianul francez 
Alexis de Tocqueville, considerate a fi  una dintre cele mai infl uente cărți din secolul al XIX-lea.
1835 – ,,Тарас Бульба” (,,Taras Bulba”), roman istoric de Nicolae Gogol.
1835 – ,,Lucia di Lammermoor”, operă în 3 acte de Gaetano Donizetti, capodoperă a romantismului italian.
1840 – ,,Начертание правил валахо-молдавской грамматики” (Gramatica valaho-moldovenească – prima 
gramatică a limbii române din Basarabia) și ,,Собрание сочинений и переводов, в прозе и стихах, для 
упражнения в валахо-молдавском языке” (Adunare de scrieri și traduceri, în proză și în versuri, pentru 
exerciții în limba valaho-moldovenească), de Iacob Ghinculov (Hâncu).
1840 – ,,Fabule”, cartea 1, de Alecu Donici (Iași).
1840 – ,,Dacia literară”, revistă apărută la Iași, sub redacția lui Mihail Kogălniceanu.
1840 – ,,Alexandru Lăpușneanul”, nuvelă  de Costache Negruzzi.
1840 – ,,La Fille du Régiment” (Fiica regimentului), operă comică de compozitorul italian Gaetano Donizetti. 
(Premiera a avut loc la Opéra Comique din Paris și s-a bucurat de un succes ulterior de durată, fi gurând în 
repertoriul constant al multor case de operă).
1840 – Adolphe Sax, producător belgiano-francez de instrumente muzicale, inventează saxofonul.
1845 – ,,Concertul pentru vioară” a lui Felix Mendelssohn Bartholdy, premieră, a devenit unul dintre cele mai 
bune concerte pentru vioară din istorie.
1845 – ,,Sfânta familie”, prima lucrare scrisă în comun de Friedrich Engels și Karl Marx, operă polemică, în care 
autorii apar ca niște materialiști combativi.
1845 – ,,Carmen”, nuvelă realistă de Prosper Mérimée, apărută în revista ,,Revue des deux Mondes”. (În 1875, 
nuvela a fost adaptată sub formă de libret pentru opera ,,Carmen” de Georges Bizet). 
1845 – ,,Vingt ans après” (,,După douăzeci de ani”), ,,La Reine Margot” (,,Regina Margot”) și ,,Le Comte de 
Monte-Cristo” (,,Contele de Monte-Cristo”), romane de Alexandre Dumas (tatăl).
1845 – ,,Th e Raven” (,,Corbul”), poem narativ al scriitorului american Edgar Allan Poe, publicat în cotidianul 
,,New York Evening Mirror”.
1845 – ,,Stadier paa Livets Vei” (Etape pe drumul vieții), de scriitorul danez Søren Kierkegaard. 
1845 – ,,Tannhäuser” (,,Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg”) (Tannhäuser și întrecerea poetică din 
Wartburg), operă în trei acte, bazată pe două legende germane, muzica și libretul de Richard Wagner.
1845 – ,,Concert pentru pian în la minor” de Robert Schumann.
1845 – „Magazin istoric pentru Dacia”, prima revistă de istorie românească, editori: Nicolae Bălcescu și Au-
gust Treboniu Laurian. 
1850 – ,,Th e Scarlet Letter” (,,Litera stacojie”), capodoperă a romancierului american Nathaniel Hawthorne.
1850 – ,,Coana Chirița sau Două fete și-o neneacă”, comedie de Vasile Alecsandri,  premiera spectacolului pe 
scena Teatrului Național din Iași.
1850 – ,,Indøvelse i Christendom” (Inițiere în creștinism), de fi losoful danez Søren Kierkegaard.
1850 – ,,La Tulipe noire” (,,Laleaua neagră”), roman de Alexandre Dumas (tatăl).
1850 – ,,România revoluționară”, tablou al pictorului român Constantin Daniel Rosenthal.
1855 – ,,România literară”, revistă culturală și literară, apărută la Iași, sub direcția lui Vasile Alecsandri (consi-
derată a fi  continuatoarea programului ,,Daciei literare”).
1855 – ,,Museu Literariu”, culegere de traduceri în limba română, din operele lui Alphonse de Lamartine, 
François Guizot, Alexandre Dumas, Walter Scott, Frederic Soulie, apare la București.
1855 – ,,L’atelier du peintre” (Atelierul pictorului), capodoperă a pictorului francez Gustave Courbet.
1855 – ,,Leaves of Grass” (Fire de iabă), volum de poezii al lui Walt Whitman (considerat a fi  cel mai mare poet 
american și primul poet urban).
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1865 – ,,De la terre à la lune” (,,De pe pământ pe lună”), roman științifi co-fantastic de scriitorul francez Jules 
Verne.
1865 – ,,Alice’s Adventures in Wonderland”  (,,Alice în Țara Minunilor” ), basm al scriitorului britanic Lewis 
Carroll.
1865 – ,,Преступление и наказание” (,,Crimă și pedeapsă”), opera semnifi cativă a scriitorului rus Fiodor 
Dostoievski. 
1865 – ,,Cursul primitiv de limba rumânî” și ,,Abecedî rumânî” (în grafi e latină, cu text paralel rusesc), ma-
nuale de Ioan Doncev. 
1870 – ,,Epigonii”, poem de Mihai Eminescu, publicat în revista ,,Convorbiri literare”.
1870 – ,,Columna lui Traian”, revistă condusă de Bogdan Petriceicu Hasdeu, apare la București. 
1870 – ,,Vingt mille lieues sous les mers” (,,Douăzeci de mii de leghe sub mări”), roman al scriitorului francez 
Jules Verne.
1875 – ,,Soacra cu trei nurori”, ,,Punguța cu doi bani”, ,,Capra cu trei iezi”, povești de Ion Creangă.
1875-1876 – ,,Teoria fatalismului”, prima lucrare fi losofi că a lui Vasile Conta, publicată în revista ieșeană ,,Con-
vorbiri literare” (în 1895 va fi  editată și în limba franceză, la Paris).
1875 – ,,Carmen”, premiera la Paris a operei lui Georges Bizet. 
1880 – ,,Budulea Taichii”, nuvelă de Ioan Slavici.
1880 – ,,Literatorul”, revistă apărută la București sub conducerea lui Alexandru Macedonski.
1880 – ,,Conu Leonida față cu reacțiunea”, comedie a dramaturgului Ion Luca Caragiale, publicată în „Con-
vorbiri literare”.
1885 – ,,D-ale Carnavalului”, premiera piesei lui I. L. Caragiale, la Teatrul Național din București. 
1880 – ,,Despre logica poeziei”, articolul  poetului  Alexandru Macedonski,  publicat în revista ,,Literatorul”, 
considerat a fi  primul manifest al poeziei române moderne.
1880 – ,,Le avventure di Pinocchio” (,,Aventurile lui Pinocchio”), a scriitorului italian  Carlo Collodi.
1880 – ,,Братья Карамазовы” (,,Frații Karamazov”), opera semnifi cativă a scriitorului rus Fiodor Dostoievski. 
1880 – ,,Nana”, roman al scriitorului francez Émile Zola.
1880 – ,,Le Penseur” (Gânditorul), sculptură în bronz realizată de Auguste Rodin. 
1880 – ,,Introduction à la Métaphysique” (,,Încercări de metafi zică”), lucrare a fi losofului român Vasile Conta, 
publicată la Bruxelles.
1885 – ,,Comediile d-lui Caragiale”, studiu semnat de Titu Maiorescu, publicat în ,,Convorbiri literare”. 
1885 – ,,Also sprach Zarathustra” („Așa grăit-a Zarathustra”), roman a fi losofului german Friedrich Nietzsche. 
1885 – ,,Adventures of Huckleberry Finn” (,,Aventurile lui Huckleberry Finn”), roman al scriitorului american 
Mark Twain.
1885 – ,,Germinal”, roman al scriitorului francez Émile Zola.
1885 – ,,Bel Ami”, operă semnifi cativă a scriitorului francez Guy de Maupassant. 
1890 – ,,Fondements de la métaphysique” (,,Bazele metafi zicii”), lucrare a fi losofului român Vasile Conta, 
publicată la Paris.
1890 – ,,Th e Picture of Dorian Gray” (,,Portretul lui Dorian Gray”), roman al scriitorului irlandez Oscar Wilde.
1890 – ,,L’Église d’Auvers-sur-Oise” (,,Biserica din Auvers”), lucrare a pictorului olandez Vincent Van Gogh.  
1890 – ,,Les joueurs de cartes” (Jucătorii de cărţi), o serie de picturi în ulei a artistului francez postimpresionist 
Paul Cézanne. 
1895 – ,,Gazeta Matematică”, prima revistă specială de matematică în limba română, apare la București.
1895 – ,,Quo Vadis?”, roman istoric al scriitorului polonez Henryk Sienkiewicz.
1895 – ,,Noua revistă română”, sub conducerea lui Constantin Rădulescu-Motru, apare la București. 
1895-1914 – ,,România ilustrată”, revistă politico-literară, sub conducerea lui  Ion Rusu Abrudeanu, apare 
la București.
1915 – ,,Neamul Șoimăreștilor”, roman istoric de Mihail Sadoveanu.
1920 – ,,Mrs. Dalloway” (,,Doamna Dalloway”), roman al scriitoarei engleze Virginia Woolf.
1925 – ,,An American Tragedy” (,,O tragedie americană”), roman al scriitorului american Th eodore Dreiser. 
1925 – ,,Th e Great Gatsby” (Marele Gatsby), roman al scriitorului american F. Scott Fitzgerald.
1930 – ,,Capricorn”, revistă lunară de critică și literatură, întemeiată de George Călinescu, la București.
1930 – ,,Baltagul”, roman de Mihail Sadoveanu.
1930 – ,,Măria Sa, puiul pădurii”, roman de Mihail Sadoveanu.
1930 – ,,Th e Murder at the Vicarage” (,,Crimă la vicariat”), roman de Agatha Christie. 
1930 – ,,Ciuleandra”, premiera primului fi lm sonor vorbit în limba română, coproducţie româno-germană, 
regizată de Martin Berger, cu Elvira Godeanu și Hans Stuwe, difuzat în Germania și SUA.
1935 – ,,Bing Bang”, premiera primului fi lm sonor românesc, realizat la București, cu celebrul cuplu de umoriști 
Stroe și Vasilache. 
1935 – ,,O noapte furtunoasă”, premiera operei comice de Paul Constantinescu (libretul după comedia lui Ion 
Luca Caragiale), sub bagheta lui Ionel Perlea, la Opera Română.
1935 – ,,Orizont și stil”, prima parte a studiului „Trilogia culturii”, de Lucian Blaga. 
1935 – ,,Ucenicia lui Ionuț”, primul roman istoric din trilogia ,,Frații Jderi”, de Mihail Sadoveanu.
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1940 – ,,Schiță pentru istoria lui „Cum e cu putință ceva nou?”,  lucrare fi losofi că de Constantin Noica.
1940 – ,,Amurgul gândurilor”, de Emil Cioran.
1950 – ,,La Cantatrice Chauve” („Cântăreața cheală”), premiera primei piese de teatru a lui Eugène Ionescu, 
reprezentată la Th éatre de la Huchette, din Paris, în regia lui Nicholas Bataille.
1955 – ,,Moromeții”, primul volum din romanul social al lui Marin Preda.
1955 – ,,Lolita”, romanul lui Vladimir Nabokov, publicat la Paris.  
1955 – ,,L’Opium des intellectuels”  (,,Opiul intelectualilor”), de sociologul francez Raymond Aron.
1960 – ,,Histoire et utopie” (,,Istorie și utopie”), de Emil Cioran, editată în Franța. 
1960 – ,,Rhinocéros” (,,Rinocerii”), o capodoperă a teatrului absurd, premiera piesei lui Eugène Ionescu, la 
Teatrul Odeon din Paris, în regia semnată de Jean-Louis Barrault. 
1960 – ,,Critique de la raison dialectique” (,,Critica rațiunii dialectice”), de fi losoful și scriitorul francez Jean-
Paul Sartre. 
1960 – ,,Sensul iubirii”, volumul de debut al lui Nichita Stănescu. 
1960 – ,,Comuna de aur”, volumul de debut al lui Cezar Baltag. 
1960-1970 – ,,Th e Beatles”, cvartet muzical britanic, înfi ințat la Liverpool, Anglia.
1965 – ,,Th e Sound of Music” (Sunetul muzicii), unul din cele mai celebre fi lme muzicale, premiera peliculei la 
Rivoli Th eater din New York.
1965 – ,,Pădurea spânzuraților”, premiera fi lmului după romanul omonim al lui Liviu Rebreanu, în regia lui 
Liviu Ciulei (este primul fi lm românesc care a obținut o largă recunoaștere internațională, distins cu premiul 
pentru regie la Festivalul de la Cannes). 
1965 – ,,Neamul Șoimăreștilor”, premiera fi lmului după romanul omonim al lui Mihail Sadoveanu, în regia lui 
Mircea Drăgan.
1970 – ,,Acești nebuni fățarnici”, premiera spectacolului, la București, după piesa lui Teodor Mazilu.
1970 – ,,Rostirea fi lozofi că românească”, de Constantin Noica. 
1970 – ,,Poetizați, poetizați...”, volum de proză de Gellu Naum.
1970 – ,,De Zalmoxis a Gengis-Khan”, o sinteză asupra miturilor geto-dace, de Mircea Eliade, apărută la Paris.
1970 – ,,Tușiți”, volum de poezii de Marin Sorescu.
1970 – ,,În dulcele stil clasic”, volum de poezii de Nichita Stănescu.
1970 – ,,Șah orb”, volum de versuri de Cezar Baltag.
1975 – ,,Delirul”, scriere de Marin Preda.  
1975 – ,,Eminescu sau Gânduri despre omul deplin al culturii românești”, de Constantin Noica.
1980 – ,,Cel mai iubit dintre pământeni”, roman de Marin Preda.
1980 – ,,Povestiri despre om”, volum de Constantin Noica.
1990 – ,,Jurnal de idei”, de Constantin Noica, publicată postum.
1995 –,,Intellectus”, revistă de proprietate intelectuală, apare la Chișinău.

***
Anul Nou – 1 ianuarie
Ziua mondială a alfabetului Braille – 1 ianuarie
Ziua mondială a păcii (proclamată de Vatican) – 1 ianuarie
Nașterea lui Isus Hristos (Crăciunul, stil vechi) – 7 ianuarie
Ziua mondială a rezervațiilor naturale – 11 ianuarie
Ziua Comemorării lui Mihai Eminescu – 15 ianuarie
Ziua Naţională a Culturii – 15 ianuarie
Ziua Culturii Române – 15 ianuarie
Ziua Wikipedia – 15 ianuarie
Ziua diplomatului – 17 ianuarie
Ziua internaţională a îmbrăţișărilor – 21 ianuarie
Ziua Unirii Principatelor Dunărene Moldova și Ţara Românească (1859) – 24 ianuarie
Ziua mondială a vămii  – 26 ianuarie
Ziua internaţională de comemorare a victimelor Holocaustului – 27 ianuarie
Ziua internaţională de mobilizare împotriva războiului nuclear – 28 ianuarie
Ziua europeană a protecţiei datelor personale – 28 ianuarie
Ziua lucrătorului Procuraturii – 29 ianuarie
Ziua internaţională a nonviolenţei în școli – 30 ianuarie
Ziua autonomiei locale și a lucrătorului din administraţia publică locală – 1 februarie
Ziua internațională a cititului împreună  (World Read Aloud Day) – 1 februarie
Ziua mondială a tineretului ortodox – 2 februarie
Ziua mondială a zonelor umede – 2 februarie
Ziua mondială de luptă împotriva cancerului – 4 februarie
Ziua europeană a siguranţei pe Internet –  februarie, prima zi de marți a lunii
Ziua mondială fără telefon mobil – 6 februarie  



8

Ziua mondiala a alegerilor – februarie, prima zi de joi a lunii 
Ziua mondială a stomatologului – 9 februarie
Ziua mondială a culturilor boboase – 10 februarie
Ziua europeană a numărului unic de urgenţă „112” – 11 februarie
Ziua internaţională a femeilor din domeniul științei (ONU) – 11 februarie
Ziua lui Darwin – 12 februarie   
Ziua mâinii roșii (zi de comemorare a copiilor recrutați în războaie și confl icte armate) (ONU) –
12 februarie                 
Ziua mondială a radioului – 13 februarie
Ziua internaţională a îndrăgostiţilor – 14 februarie
Ziua comemorării lui Grigore Vieru – 14 februarie
Ziua comemorării celor căzuţi în războiul din Afganistan – 15 februarie
Ziua internaţională a demonstraţiilor pentru pace – 15 februarie
Ziua bunătăţii spontane – 17 februarie
Ziua mondială a echităţii sociale – 20 februarie
Ziua mondială a limbii materne – 21 februarie
Ziua internaţională a ghizilor de turism – 21 februarie 
Ziua dragostei și a bunăvoinţei – Dragobete – 24 februarie
Ziua internaţională a fi lantropiei corporatiste – februarie, a patra zi de luni a luniii
Ziua mondiala a Organizațiilor Neguvernamentale – ONG (ONU) – 27 februarie
Ziua internaţională a ursului polar – 27 februarie
Ziua Mărţișorului – 1 martie
Ziua mondială a imunităţii – 1 martie
Ziua mondială a protecţiei civile – 1 martie
Ziua internaţională a salvatorului – 1 martie
Ziua „Zero discriminare” – 1 martie
Ziua mondială a televiziunii și a radioului pentru copii – 1 martie
Ziua Memoriei – Ziua de comemorare a celor căzuţi în confl ictul armat din 1991-1992, pentru apărarea integri-
tăţii și independenţei Republicii Moldova și a victimelor acestui confl ict – 2 martie
Ziua mondială a faunei sălbatice – 3 martie
Ziua internaţională a scriitorilor – 3 martie 
Ziua mondială al luptei împotriva exploatării sexuale – 4 martie
Ziua mondială a efi cienţei energetice – 5 martie
Ziua mondială a femeii – 8 martie
Ziua ONU pentru drepturile femeii și pacea internaţională – 8 martie
Ziua mondială a DJ – 9 martie
Ziua europeană a victimelor terorismului – 11 martie
Ziua mondială de prevenire a maladiilor renale – 11 martie
Ziua mondială împotriva cenzurii – 12 martie
Ziua mondială a rinichiului – 12 martie
Ziua mondială a pacienţilor  – 13 martie
Ziua mondială a semnului π (pi) – 14 martie
Ziua internaţională a râurilor și de luptă împotriva barajelor  – 14 martie
Ziua internaţională împotriva violenţei poliţiei – 15 martie
Ziua mondială a drepturilor consumatorului – 15 martie
Luna pădurii – 15 martie-15 aprilie
Ziua Primăverii Europene – 17 martie
Ziua internaţională a astrologiei (Ziua echinocţiului de primăvară) – între 20 și 22 martie
Ziua mondială a sănătății orale – 20 martie
Ziua internaţională a Francofoniei – 20 martie
Ziua mondială a fericirii – 20 martie
Ziua internaţională a teatrului pentru copii și tineret – 20 martie
Nowruz (sau Newruz), sărbătoare închinată focului și purității de origine asiatică– 20 martie
Ziua mondială a teatrului de animaţie – 21 martie
Ziua mondială pentru eliminarea discriminării rasiale – 21 martie
Ziua internaţională de combatere a insomniei – 21 martie
Ziua internaţională a poeziei – 21 martie
Ziua internaţională a pădurii – 21 martie
Ziua conștiintei planetare – 21 martie
Ziua internaţională a copiilor străzii – 21 martie 
Ziua mondială a apei – 22 martie
Ziua mondială a meteorologiei – 23 martie



9

Ziua internaţională de combatere a tuberculozei – 24 martie
Ziua mondială a cărţii poștale – 25 martie
Ziua internațională a comemorării victimelor sclaviei și comerțului transatlantic cu sclavi – 25 martie
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 27 martie
Ziua mondială a teatrului – 27 martie
Ziua Naţională a României de cinstire a memoriei românilor masacraţi de sovietici (de la Fântâna Albă) – 1 aprilie 
Ziua internaţională a păsărilor – 1 aprilie
Ziua internaţională a cărţii pentru copii – 2 aprilie
Ziua internaţională de conștientizare a autismului – 2 aprilie
Ziua internaţională de atenţionare despre pericolul minelor – 4 aprilie
Ziua contabilului – 4 aprilie
Ziua mondială a sportului pentru pace și dezvoltare – 6 aprilie
Ziua mondială a sănătăţii – 7 aprilie
Ziua internațională de refl ecție asupra genocidului din Rwanda – 7 aprilie
Ziua internaţională a romilor – 8 aprilie 
Pesah (Paștele evreiesc) – 8-16 aprilie
Ziua mondială a păsărilor migratoare și a patrimoniului mondial – 9 aprilie
Ziua internaţională a celor eliberaţi din lagărele fasciste de concentrare – 11 aprilie
Sfi ntele Paști la catolici și protestanţi – 12 aprilie
Ziua mondială a aviaţiei și cosmonauticii – 12 aprilie
Ziua expertului judiciar – 14 aprilie
Ziua culturii universale (Pactul Roerich) – 15 aprilie
Ziua internațională a hemofi liei – 17 aprilie
Ziua internaţională a monumentelor și siturilor – 18 aprilie  
Ziua europeană a circului – 19 aprilie
Sfi ntele Paști, la ortodocși – 19 aprilie 
Ziua internaţională a astronomiei – 20 aprilie
Ziua limbii chineze (ONU) – 20 aprile
Ziua mondială a circului – 21 aprilie
Ziua internațională a creativității și inovației – 21 aprilie  
Ziua mondială a Planetei Pământ – 22 aprilie
Ziua bibliotecarului – 23 aprilie
Ziua mondială a cărţii și dreptului de autor (copyright) – 23 aprilie
Ziua limbii engleze (ONU) – 23 aprile
Ziua limbii spaniole (ONU) – 23 aprile
Ziua mondială a protecţiei animalelor de laborator – 24 aprilie
Ziua mondială a administratorilor profesioniști (a secretarului) – aprilie, ultima zi de miercuri a lunii
Ziua comemorării victimelor catastrofei de la C.A.E. Cernobâl și altor avarii nucleare – 26 aprilie
Ziua mondială a proprietăţii intelectuale – 26 aprilie
Ziua lucrătorului din gospodăria de locuinţe și deservirea comunală – aprilie, a patra duminică a lunii
Ziua mondială a orașelor înfrăţite – aprilie, ultima duminică a lunii
Paștele Blajinilor – 27 aprilie
Ziua Drapelului de Stat – 27 aprilie
Ziua mondială a siguranţei și sănătăţii la locul de muncă – 28 aprilie
Ziua mondială a dansului (UNESCO) – 29 aprilie
Ziua europeană a solidarităţii și cooperării între generaţii – 29 aprilie
Ziua internațională de comemorare a tuturor victimelor războiului chimic – 29 aprilie
Ziua televiziunii naţionale – 30 aprilie
Ziua mondială a jazzului (ONU) – 30 aprilie
Ziua muncii (UE) – 1 mai
Ziua spaţiului – mai, prima zi de vineri a lunii 
Ziua internaţională a libertăţii presei (ONU) – 3 mai
Ziua europeană a persoanelor cu handicap – 4 mai
Ziua internațională a pompierilor – 4 mai
Ziua internațională a moașelor – 5 mai
Ziua mondială a astmului – prima zi de marți a lunii mai
Ziua internaţională a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii – 8 mai 
Ziua Europei (UE) – 9 mai
Zilele comemorării și reconcilierii, în memoria celor ce și-au pierdut viaţa în timpul celui de-Al Doilea Război 
Mondial – 8-9 mai
Ziua Victoriei și a comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei – 9 mai
Ziua europeană a operei – 9 mai
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Ziua păsărilor și a arborilor – 10 mai
Ziua internaţională de acţiune pentru climă – 10 mai 
Ziua naţională a familiei (Biserica Ortodoxă Română) - 11 mai 
Ziua internaţională a modei – 11 mai
Ziua internaţională a infi rmierelor – 12 mai 
Ziua eroilor neamului – 13 mai
Ziua internaţională a Dorului (dedicată tuturor celor care se simt departe de ţară, de cei dragi sau dorului de 
copilărie) – 13 mai
Ziua internaţională a latinităţii – 15 mai
Ziua internaţională a medicului veterinar – 15 mai
Ziua internaţională de acţiune pentru climă – 15 mai
Ziua internaţională a familiei (ONU) – 15 mai
Ziua mondială a telecomunicaţiilor și societăţii informaţionale – 17 mai
Ziua internaţională a telefonului copilului – 17 mai
Ziua mondială împotriva homofobiei, biofobiei și transfobiei – 17 mai
Ziua internaţională a lumânărilor aprinse (comemorarea victimelor SIDA) – mai, a treia zi de duminică a lunii
Ziua internaţională a muzeelor – 18 mai
Ziua internaţională a metrologiei – 20 mai
Ziua internaţională a cămășii ucrainene – 21 mai
Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru dialog și dezvoltare (ONU) – 21 mai
Ziua internaţională a diversităţii biologice (ONU) – 22 mai
Ziua acţiunii internaţionale pentru protecţia sănătăţii și mediului – 23 mai
Ziua Sfi nţilor Chiril și Metodiu, numiți apostoli ai slavilor – Sărbătoarea alfabetului chirilic și a culturii slave – 
24 mai
Ziua europeană a păsărilor – 24 mai
Ziua europeană a parcurilor – 24 mai
Ziua parcurilor naţionale – 24 mai
Ziua internaţională a copiilor dispăruţi – 25 mai
Ziua mondială a energiei regenerabile – 26 mai 
Ziua Provocării (Challenge Day – pentru manifestări sportive și culturale) – mai, ultima zi de miercuri a lunii
Ziua mondială a sclerozei multiple – mai, ultima zi de miercuri a lunii 
Ziua internaţională pentru sănătatea femeii – 28 mai
Ziua Eroilor – ziua pomenirii tuturor românilor, care și-au dat viaţa pentru făurirea istoriei naţionale – ziua de 
joi  din cea de-a șasea săptămână după Sfi ntele Paști
Ziua internaţională a pacifi catorilor ONU – 29 mai
Ziua europeană a vecinilor (European Neighbours’ Day) – mai, ultima zi de vineri a lunii
Ziua Nistrului – mai, ultima zi de duminică a lunii 
Ziua mondială fără tutun – 31 mai
Ziua internaţională a ocrotirii copilului – 1 iunie
Ziua mondială a părinților – 1 iunie
Ziua mondială a laptelui – 1 iunie
Ziua Brion Vibber (o sărbătoare a Wikipedia) – 1 iunie
Ziua emigranţilor și nomazilor – 2 iunie
Ziua internaţională a copiilor inocenţi – victime ale agresiunii – 4 iunie
Ziua mondială pentru diversitate în dialog și dezvoltare – 4 iunie
Ziua lucrătorului bancar – 4 iunie
Ziua internaţională a mediului (ecologiei) – 5 iunie
Ziua internaţională de luptă împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (ONU) – 5 iunie
Ziua limbii ruse (ONU) – 6 iunie
Ziua amelioratorului – iunie, prima zi de duminică a lunii 
Ziua Oceanului Planetar – 8 iunie
Ziua grănicerului – 10 iunie
Ziua internaţională împotriva exploatării copilului prin muncă – 12 iunie
Ziua asiguratorului – 12 iunie
Zilele Vasile Alecsandri – Mihai Eminescu – iunie
Ziua lucrătorului din industria ușoară – iunie, a doua zi de duminică a lunii 
Ziua mondială a donatorului de sânge – 14 iunie
Ziua mondială a vântului – 15 iunie
Ziua mondială de luptă împotriva tratamentelor de proastă calitate la care sunt expuse persoanele 
vârstnice – 15 iunie
Ziua mondială de combatere a deșertifi cării și secetei – 17 iunie
Ziua istoricului – 18 iunie
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Ziua gastronomiei durabile (ONU) – 18 iunie
Ziua mondială a fotbalului pentru copii – 15 iunie
Ziua mondială a refugiatului – 20 iunie 
Ziua lucrătorului medical și farmacistului – iunie, a treia zi de duminică a lunii 
Ziua mondială a Soarelui (solstiţiul de vară) – 21 iunie
Ziua muzicii europene – 21 iunie
Ziua internațională Yoga (ONU) – 21 iunie
Ziua comemorării victimelor fascismului – 22 iunie
Ziua internaţională olimpică – 23 iunie
Ziua Suveranităţii Republicii Moldova – 23 iunie
Ziua ONU pentru serviciul public – 23 iunie
Ziua funcţionarului public (în Republica Moldova) – 23 iunie 
Ziua universală a iei  – 24 iunie
Ziua europeană a siguranţei la trecerile la nivel cu calea ferată – 25 iunie 
Ziua internaţională antidrog – 26 iunie
Ziua internaţională de colaborare în favoarea păcii și democraţiei – 26 iunie
Ziua internaţională împotriva torturii (ONU) – 26 iunie
Ziua absolventului – iunie, ultima zi de sâmbătă a lunii 
Ziua Portului Popular – iunie, a patra zi de duminică a lunii 
Ziua întreprinderilor mici și mijlocii – 27 iunie 
Ziua internațională a tropicelor – 29 iunie
Ziua internațională a asteroidului – 30 iunie
Ziua inventatorului și raţionalizatorului – iunie, ultima zi de sâmbătă a lunii 
Ziua portului popular – iunie, ultima zi de duminică a lunii 
Ziua Dunării – 29 iunie
Ziua mondială a arhitecturii – 1 iulie
Ziua Comemorării lui Ștefan cel Mare și Sfânt – 2 iulie
Ziua internaţională a ziaristului sportiv – 2 iulie
Ziua internațională a cooperativelor și a cooperaţiei meșteșugărești – iulie, prima zi de sâmbătă a lunii 
Ziua victimelor represiunilor politice – 6 iulie
Ziua lucrătorului din comerţ – iulie, prima zi de sâmbătă a lunii 
Ziua victimelor staliniste (comemorată în Republica Moldova) – 6 iulie
Ziua internaţională a sărutului – 6 iulie
Ziua internațională de distrugere a armelor de dimensiuni mici (ONU) – 9 iulie
Ziua mondială a populaţiei – 11 iulie
Ziua mondiala a ciocolatei – 11 iulie
Ziua internaţională a indigenilor – 9 iulie
Ziua pescarului – iulie, a doua duminică a lunii 
Ziua mondială a competenţelor tinerilor – 15 iulie
Ziua Justiției (Curtea Penală Internațională) –  17 iulie
Ziua mondială a șahului – 20 iulie
Ziua geodezistului – iulie, ultima zi de duminică a lunii 
Ziua mondială de luptă împotriva hepatitei  (ONU) – 28 iulie 
Ziua Constituţiei Republicii Moldova – 29 iulie
Ziua internaţională a prieteniei – 30 iulie
Ziua scrisului și culturii găgăuze – 30 iulie
Ziua feroviarului – august, prima zi de duminică a lunii
Ziua prieteniei – august, prima zi de duminică a lunii  
Ziua Hiroshimei (Ziua mondială a luptei pentru interzicerea armei nucleare) – 6 august
Ziua internationala a infi nitului (infi nităţii) – 8 august
Ziua internaţională a popoarelor indigene – 9 august
Ziua internaţională a grădinilor zoologice și parcurilor – 9 august
Ziua lucrătorului din construcţii – august, a doua zi de duminică a lunii 
Ziua internatională a tineretului– 12 august
Ziua internaţională a stângacilor – 13 august
Ziua lucrătorului fi nanciar – 15 august
Ziua mondială a fotografi ei – 19 august
Ziua mondială de comemorare a victimelor terorismului – 21 august
Ziua mondială a ajutorului umanitar – 19 august
Ziua europeană de comemorare a victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare – 23 august
Ziua internaţională de comemorare a comerţului cu sclavi și abolirii acestuia – 23 august
Ziua Independenţei – 27 august
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Ziua internaţională împotriva testelor nucleare – 29 august
Duminica românilor emigranţi (prima duminică după sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului, Biserica Or-
todoxă Română) – august
Ziua mondială a persoanelor  dispărute – 30 august
Sărbătoarea Naţională Limba Noastră cea Română – 31 august
Ziua Limbii Române (instituită la 6 decembrie 2011, în România) – 31 august 
Ziua mondiala a blogului – 31 august
Zilele Diasporei (desășurate în Republica Moldova) – august
Ziua cunoștinţelor – 1 septembrie
Ziua internaţională a nealinierii – 1 septembrie
Ziua rugăciunii pentru mediu (Începutul anului bisericesc, Biserica Ortodoxă Română) – 1 septembrie
Ziua lucrătorului din sistemul gaze – septembrie, prima zi de duminică a lunii 
Ziua Armatei Naţionale – 3 septembrie
Ziua lucrătorului serviciului vamal – 4 septembrie
Ziua internațională a carității – 5 septembrie
Ziua europeană a culturii evreilor – 7 septembrie
Ziua mondială a știinţei de carte – 8 septembrie
Ziua mondială a literaturii – 8 septembrie
Ziua lucrătorului din organele Securităţii Statului – 9 septembrie
Ziua mondială a frumuseţii – 9 septembrie
Ziua lucrătorului din silvicultură – septembrie, a treia zi de sâmbătă a lunii 
Ziua mondială a programatorului – 13 septembrie
Ziua mondială pentru democraţie – 15 septembrie
Ziua internaţională de prezervare a stratului de ozon – 16 septembrie
Ziua europeană de prim ajutor – 16 septembrie
Ziua mondială a marinei – septembrie, ultima zi de joi a lunii 
Ziua mondială a monitorizării calităţii apei – 18 septembrie
Ziua europeană a luptei împotriva trafi cului de persoane – 18 septembrie
Ziua mondială a geologiei – 18 septembrie
Ziua lucrătorului aviaţiei civile – 19 septembrie
Ziua mondială a curăţeniei – septembrie, a treia  zi de sâmbătă a lunii
Ziua Porţilor Deschise (iniţiativă a Consiliului Europei; zi când toate muzeele se pot vizita fără taxe) – 
20 septembrie
Ziua internaţională a păcii  – 21 septembrie
Ziua europeană fără mașini – 22 septembrie
Ziua internaţională împotriva exploatării sexuale și trafi cului de femei și copii – 23 septembrie
Ziua mondială împotriva patentelor soft ware – 24 septembrie
Ziua mondială a mării – 24 septembrie
Ziua europeană a limbilor vorbite – 26 septembrie
Ziua europeană a limbilor în mediul de afaceri – 26 septembrie
Ziua mondială a Munţilor Carpaţi – 26 septembrie
Ziua mondială a turismului – 27 septembrie 
Ziua economistului – septembrie, ultima zi de duminică a lunii
Ziua internaţională a surdităţii – septembrie, ultima zi de duminică a lunii
Ziua internaţională a accesului la informaţii – 28 septembrie
Anul Nou evreiesc Roș Hașana (după calendarul iudaic – anul 5781-5782) – 18-20 septembrie  
Ziua mondială a inimii – 29 septembrie 
Ziua mondială a cafelei – 29 septembrie
Ziua internaţională a traducătorului – 30 septembrie 
Ziua internaţională a muzicii – 1 octombrie
Ziua internaţională a vegetarienilor – 1 octombrie
Ziua mondială a persoanelor în vârstă – 1 octombrie
Ziua internaţională a medicului – 1 octombrie
Ziua mondială fără alcool 
Ziua internațională a non-violenței – 2 octombrie
Ziua mondială a cocorilor – 3 octombrie
Ziua mondială a Smile (zâmbetului) – octombrie, prima zi de vineri a lunii 
Ziua mondială a mersului pe jos – 3 octombrie 
Ziua mondială a animalelor sălbatice – 4 octombrie
Săptămâna mondială a spaţiului cosmic – 4-10 octombrie
Ziua mondială de rugăciune pentru pace în Ierusalim – octombrie, prima zi de duminică a lunii
Ziua internaţională a mediului de viaţă (habitus) – octombrie, prima zi de luni a lunii 
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Ziua Naţională a Vinului – octombrie
Ziua mondială a profesorului – Ziua mondială a educaţiei – 5 octombrie
Ziua internaţională a muncii decente – 7 octombrie
Ziua mondială a arhitecţilor – 7 octombrie
Ziua mondială a știinţei de carte (Ziua internaţională de alfabetizare) – 8 septembrie 
Ziua internaţională a poștei – 9 octombrie
Ziua mondială a sănătăţii mentale – 10 octombrie
Ziua europeana împotriva pedepsei capitale – 10 octombrie 
Ziua mondială împotriva obezității – 11 octombrie 
Ziua internaţională a fetelor (International Day of the Girl Child, ONU) – 11 octombrie 
Ziua europeană a părinţilor – octombrie, a doua zi de marţi a lunii 
Ziua europeană a siguranţei rutiere – 13 octombrie
Ziua internaţională de diminuare a dezastrelor naturale – octombrie, a doua zi de miercuri a lunii 
Hramul municipiului Chișinău – 14 octombrie
Ziua internaţonală a standardizării – 14 octombrie
Ziua oamenilor nevăzători (Ziua bastonului alb) – 15 octombrie
Ziua mondială a studenților (ONU)  – 15 octombrie 
Ziua mondială a femeilor din mediul rural – 15 octombrie
Ziua mondială a Pâinii– 16 octombrie
Ziua mondială a alimentaţiei – 16 octombrie
Ziua mondială de eradicare a sărăciei – 17 octombrie
Ziua europeană de luptă împotriva trafi cului de persoane – 18 octombrie
Ziua lucrătorului justiţiei – 19 octombrie
Ziua mondială a statisticii – 20 octombrie
Ziua mondială a demnităţii muncii – octombrie, a treia zi de miercuri a lunii 
Ziua mondială a misionarilor – 22 octombrie
Ziua lucrătorului din transportul auto – 22 octombrie
Ziua internaţională de dezvoltare informaţională – 24 octombrie
Ziua internaţională a ONU – 24 octombrie
Ziua internaţională de luptă împotriva poliomielitei (ONU) – 24 octombrie
Ziua mondială pentru acţiune climatică – 24 octombrie
Ziua europeană a justiţiei civile – 25 octombire
Ziua automobilistului – ultima zi de duminică a lunii octombrie
Ziua internaţională a bibliotecilor școlare – octombrie, ultima zi de luni a lunii 
Ziua mondială a patrimoniului audiovizual – 27 octombrie
Ziua internaţională a Internetului – 29 octombrie
Ziua Radiodifuziunii Naţionale – 30 octombrie
Ziua naţională de înverzire a plaiului – octombrie, ultima sâmbătă a lunii 
Ziua internaţională a economisirii – 31 octombrie
Ziua internaţională a Mării Negre – 31 octombrie
Ziua mondială a orașelor (ONU) – 31 octombrie
Halloween – 31 octombrie-2 noiembrie
Ziua internaţională a veganilor – 1 noiembrie
Ziua internațională a stopării impunității crimelor împotriva jurnaliștilor – 2 noiembrie
Ziua mondială pentru protecţia pădurii – 3 noiembrie
Ziua europeană a profesiilor liberale – 5 noiembrie
Ziua internațională de conștientizare a fenomenului tzunami – 5 noiembrie
Ziua internaţională pentru prevenirea exploatării mediului în timp de război și confl ict armat – 6 noiembrie
Ziua europeană a gătitului și alimentaţiei sănătoase – 8 noiembrie
Ziua internaţională a zonelor urbane – 8 noiembrie 
Ziua naţională a tineretului – noiembrie, a doua zi de duminică a lunii 
Ziua internaţională împotriva discriminării de orice tip – 9 noiembrie
Ziua pompierului – 9 noiembrie
Ziua scrisului și limbii ucrainene – 9 noiembrie
Ziua mondială a știinţei  – 10 noiembrie
Ziua mondială a calităţii – noiembrie, a doua zi de joi a lunii  
Ziua mondială a uzabilităţii (World Usability) – 12 noiembrie
Ziua mondială de combatere a pneumoniei – 12 noiembrie
Ziua internaţională de educaţie a copiilor nevăzători – 13 noiembrie
Ziua internaţională a mimului – 13 noiembrie
Ziua mondială a bunăvoinței – 13 noiembrie
Ziua mondială de combatere a diabetului – 14 noiembrie
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Ziua internaţională a scriitorilor întemniţaţi – 15 noiembrie
Ziua mondială a sistemelor informaţionale geografi ce – 15 noiembrie
Ziua lucrătorului din industrie – noiembrie, a treia zi de duminică a lunii 
Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor rutiere – noiembrie, a treia duminică a lunii
Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO – 16 noiembrie
Ziua internaţională a toleranţei – 16 noiembrie
Ziua fără datorii – 17 noiembrie
Ziua internaţională a studenţilor – 17 noiembrie
Ziua mondială a prematurității – 17 noiembrie 
Ziua lucrătorului din agricultură și din industria prelucrătoare – noiembrie, a patra zi de duminică a lunii 
Ziua europeană a informării despre antibiotice – 18 noiembrie
Ziua internaţională a fi losofi ei (ONU, UNESCO) – noiembrie, a treia zi de joi a lunii 
Ziua internaţională de prevenire a abuzului asupra copilului – 19 noiembrie
Ziua internaţională a bărbaţilor – 19 noiembrie
Ziua internaţională a drepturilor copilului – 20 noiembrie
Ziua mondială a televiziunii – 21 noiembrie
Ziua mondială a salutului – 21 noiembrie
Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei asupra femeilor – 25 noiembrie
Ziua mondială a informaţiei – 26 noiembrie
Ziua internaţională de solidaritate cu poporul palestinian – 29 noiembrie
Ziua românilor de pretutindeni – 30 noiembrie
Ziua mondială împotriva pedepsei cu moartea – 30 noiembrie
Ziua internaţională pentru protecţia informaţiei – 30 noiembrie
Ziua Naţională a României și a tuturor românilor – Desăvârșirea Unirii pământurilor românești (1918) – 
1 decembrie
Ziua mondială anti-SIDA – 1 decembrie
Ziua internaţională pentru abolirea sclaviei – 2 decembrie
Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi – 3 decembrie
Ziua internaţională a voluntarilor în slujba dezvoltării economice și sociale – 5 decembrie
Ziua internaţională a solului – 5 decembrie
Ziua internaţională a aviaţiei civile – 7 decembrie
Ziua internaţională a copiilor în mass-media – 9 decembrie
Ziua internaţională a anticorupţiei – 9 decembrie
Ziua internaţională de comemorare a victimelor crimei de genocide – 9 decembrie
Ziua internaţională a drepturilor omului – 10 decembrie
Ziua internaţională a fotbalului – 10 decembrie
Ziua Premiului Nobel (Nobeldagen) – 10 decembrie
Ziua internaţională a muntelui – 11 decembrie
Ziua carabinierului – 12 decembrie
Ziua internaţională a neutralităţii – 12 decembrie
Ziua mondială a televiziunii și radioului pentru copii – decembrie, a doua duminică a lunii 
Ziua internaţională a cântului coral – decembrie, a doua duminică a lunii 
Ziua internaţională de protest împotriva reactoarelor nucleare – 14 decembrie
Ziua poliţiei – 18 decembrie
Ziua internaţională a migranţilor – 18 decembrie
Ziua limbii arabe (ONU) – 18 decembrie
Ziua ONU pentru cooperare Sud-Sud – 19 decembrie 
Ziua internaţională a mărilor și oceanelor – 19 decembrie 
Ziua internaţională a solidarităţii umane – 20 decembrie
Ziua energeticianului – 22 decembrie
Ziua protecţiei civile – 24 decembrie
Nașterea lui Iisus Hristos (Crăciunul, stil nou) – 25 decembrie
Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor – 25 decembrie
Ziua internaţională a cinematografi ei – 28 decembrie
Ziua mondială pentru conservarea diversităţii biologice – 29 decembrie
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Ianuarie

2020
Miercuri 1
Joi  2
Vineri  3
Sâmbătă 4
Duminică 5

Luni  6
Marţi  7
Miercuri 8
Joi  9
Vineri  10
Sâmbătă 11
Duminică 12

Luni  13
Marţi  14
Miercuri 15
Joi  16
Vineri  17
Sâmbătă 18
Duminică 19

Luni  20
Marţi  21
Miercuri 22
Joi  23
Vineri  24
Sâmbătă 25
Duminică 26

Luni  27
Marţi  28
Miercuri 29
Joi  30
Vineri  31

CALENDAR NAŢIONAL

IANUARIE
75 de ani de la nașterea Nelei 

Reabciuc, specialist în agricul-
tură, doctor în știinţe agricole, 
cercetător știinţifi c (1 ianuarie 
1945).  A se vedea și art. din CN 
2015, p.19. 

70 de ani de la nașterea lui 
Silviu Sofroni, medic chirurg, 
doctor habilitat în medicină (1 
ianuarie 1950).

70 de ani de la nașterea lui Ion 
Iachim, prozator, poet și publi-
cist (1 ianuarie 1950). A se vedea 
și art. din CN 2000, p. 9-11; CN 
2015, p. 19. 

65 de ani de la nașterea Ma-
riei Mocanu, interpretă de mu-
zică folk și populară, cercetător 
știinţifi c în domeniul folclorului 
și etnografi ei, realizatoare de 
emisiuni la mai multe posturi 
de radio și televiziune (1 ianu-
arie 1955). A se vedea și art. din 
CN 2015, p. 17-18.

190 de ani de la nașterea lui 
Vasile Boerescu, ziarist, jurist, 
unul dintre primii români doc-
tori în drept la Paris, traducător, 
pedagog, om politic, susţină-
tor al ideilor liberale moderate, 
participant la înfăptuirea refor-
melor legate de consolidarea 
statului român (1 ianuarie 1830 
– 30 noiembrie 1883).

165 de ani de la apariţia, la 
Iași, a revistei săptămânale li-
terare și știinţifi ce „România 
literară” (1 ianuarie 1855 – 3 
decembrie 1855). A se vedea și 
art. din CN 2005, p.9. 

160 de ani de la apariţia, la 
București, a revistei de literatu-
ră, știinţă, istorie, artă, politică 
„Revista Carpaţilor” (1 ianua-
rie 1860 – 15 decembrie 1861). 
A se vedea și art. din CN 2010, 
p. 17. 

95 de ani de la nașterea lui 
Oleg Aramă, matematician, 
doctor în matematică, inovator 
și profesor român, originar din 
Basarabia, autorul modelelor 

matematice și cibernetice în far-
maceutică și medicină (1 ianua-
rie 1925 – 6 martie 2018). 

100 de ani de la nașterea lui 
Kir Rodnin, critic de artă și 
muzeolog (2 ianuarie 1920 – 28 
februarie 1975). A se vedea și 
art. din CN 2010, p.17-18. 

125 de ani de la nașterea lui 
Ion T. Niculescu, medic neuro-
morfolog, profesor și cercetător 
știinţifi c român, membru cores-
pondent al Academiei Române 
(2 ianuarie 1895 – 6 septembrie 
1957).   

180 de ani de la nașterea lui 
Th omas Hardy, scriitor englez 
(2 ianuarie 1840 – 11 ianuarie 
1928). A se vedea și art. din CN 
2008, p.36-37. 

150 de ani de la nașterea lui 
Ernst Barlach, sculptor, grafi ci-
an și scriitor german (2 ianuarie 
1870 – 24 octombrie 1938). 

100 de ani de la nașterea lui 
Isaac Asimov, om de știinţă, 
biochimist, scriitor, profesor 
universitar american, de origine 
evreu, născut în Rusia (2 ianua-
rie 1920 – 6 aprilie 1992). A se 
vedea și art. din CN 2005, p.10.  

85 de ani de la nașterea lui 
Grigore Carauș, matematician, 
profesor și publicist (3 ianuarie 
1935). A se vedea și art. din CN 
2015, p. 21-22.

80 de ani de la nașterea lui Ion 
Postolache, biolog, chimist și 
pedagog (3 ianuarie 1940).

65 de ani de la nașterea lui 
Valerian Dorogan, specialist în 
domeniul dispozitivelor micro-
electronice cu semiconductori, 
doctor habilitat în știinţe tehni-
ce, profesor universitar și inven-
tator (3 ianuarie 1955).   

235 de ani de la nașterea lui 
Jacob Ludwig Carl Grimm, 
lingvist, folclorist și scriitor ger-
man, cunoscut mai ales pentru 
cele două volume de povești 
pe motive populare germane, 
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pe care le-a scris împreună cu 
fratele său Wilhelm Grimm (4 
ianuarie  1785 – 20 septembrie  
1863). A se vedea și art. din CN 
2013, p. 227. 

80 de ani de la nașterea lui 
Brian David Josephson, fi zici-
an, cercetător și profesor englez, 
laureat al Premiului Nobel pen-
tru Fizică (4 ianuarie 1940). A se 
vedea și art. din CN 2010, p.18.                                                                                     

60 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Albert Camus, ro-
mancier, dramaturg, eseist și 
publicist francez, laureat al Pre-
miului Nobel pentru Literatură 
(7 noiembrie 1913 – 4 ianuarie 
1960). A se vedea și art. din CN 
2003, p. 262-264; CN 2013, p. 
275-276. 

80 de ani de la nașterea lui 
Efi m Spânu, traducător și re-
dactor stilizator (5 ianuarie 
1940). A se vedea și art. din CN 
2015, p.23.

70 de ani de la nașterea Va-
lentinei Tăzlăuanu, publicist, 
eseist, critic de teatru și fi lm (5 
ianuarie 1950). A se vedea și art. 
din CN 2005, p. 11; CN 2015, p. 
23-24. 

65 de ani de la nașterea Va-
lentinei Vidrașcu, designer de 
modă (5 ianuarie 1955). A se 
vedea și art. din CN 2015, p.13.                                                                                     

65 de ani de la nașterea lui 
Boris Boguș, profesor universi-
tar, inginer, doctor în știinţe psi-
hopedagogice (5 ianuarie 1955). 
A se vedea și art. din CN 2015, 
p. 26-27.                                                                                     

170 de ani de la nașterea lui 
Coriolan Brediceanu, scriitor, 
avocat și om politic român, una 
din cele mai populare fi guri din 
trecutul Banatului, animator 
cultural (5 ianuarie 1850 – 7 fe-
bruarie 1909).

70 de ani de la nașterea lui 
Ioan Petru Culianu, istoric al 
religiilor, scriitor și eseist de 
origine română, profesor de is-
toria religiilor invitat la Chica-
go Divinity School; discipol și 
protejat al lui Mircea Eliade (5 
ianuarie 1950 – 21 mai 1991). 
A se vedea și art. din CN 2015, 
p.25-26.                                                                             

145 de ani de la nașterea lui 

Pavel Piscariov, pictor, peda-
gog și scenograf, iconar, de or-
gine rus (6 ianuarie 1875 – 31 
octombrie 1949). A se vedea și 
art. din CN 2015, p. 28-29.                                                                                      

80 de ani de la nașterea lui Ion 
Munteanu, medic stomatolog, 
doctor habilitat în medicină și 
profesor universitar (6 ianuarie 
1940). A se vedea și art. din CN 
2015, p.29-30.                                                                                      

60 de ani de la nașterea Ro-
dicăi Sturza, chimist, doctor 
habilitat în chimie și profesor 
universitar (6 ianuarie 1960). 

260 de ani de la nașterea lui 
Ioan Budai-Deleanu, scriitor, 
fi lolog și istoric român, repre-
zentant de vază al Școlii Ardele-
ne (6 ianuarie 1760 – 24 august 
1820). A se vedea și art. din CN 
2000, p. 11-18; CN 2013, p. 32-
33.                                                                                   

80 de ani de la nașterea Doi-
nei Badea, cântăreaţă română 
de muzică ușoară, populară și 
romanţe (6 ianuarie 1940 – 4 
aprilie 1977).  

80 de ani de la nașterea lui Ion 
Lazu, geolog, pedagog, roman-
cier, eseist și poet român, ori-
ginar din Basarabia (6 ianuarie 
1940). A se vedea și art. din CN 
2015, p.27-28.                                                                                       

70 de ani de la nașterea lui 
Boris Sandler (Barris Sandlar), 
prozator, traducător, scenarist și 
editor, originar din Basarabia (6 
ianuarie 1950). A se vedea și art. 
din CN 2015, p.13.                                                                                       

275 de ani de la nașterea lui 
Jacques Étienne Montgolfi er, 
inovator și inventator francez, 
unul din cei doi fraţi, care au 
descoperit balonul cu aer cald, 
realizând primul zbor cu aces-
ta (6 ianuarie 1745 – 2 august 
1799). A se vedea și art. din CN 
2015, p. 31.                                                                                       

130 de ani de la nașterea 
lui Ion Păscăluţă, om politic, 
membru în Sfatul Ţării (7 ia-
nuarie 1890 – 10 octombrie 
1988/1989). A se vedea și art. din 
CN 2010, p.18-19.                                                                                      

70 de ani de la nașterea lui Ian 
Raiburg, compozitor, textier și 
interpret de muzică ușoară (7 
ianuarie 1950). A se vedea și art. 
din CN 2010, p.19-20.                                                                                      

70 de ani de la nașterea lui 
Veaceslav Bachiţchi, pictor și 
pedagog (7 ianuarie 1950). A se 
vedea și art. din CN 2010, p. 20.                                                                                      

60 de ani de la nașterea lui 
Grigore Belostecinic, econo-
mist, savant, cercetător știinţifi c, 
profesor universitar, doctor ha-
bilitat în știinţe economice, rec-
tor al Academiei de Studii Eco-
nomice din Moldova, membru 
titular al Academiei de Știinţe a 
Moldovei (7 ianuarie 1960). A se 
vedea și art. din CN 2010, p. 21-
23; CN 2015, p. 31-33. 

190 de ani de la nașterea lui 
Hans von Bülow, dirijor, pia-
nist virtuoz, compozitor și cri-
tic muzical german al epocii 
romantice, fost elev al lui Franz 
Liszt (8 ianuarie 1830 – 12 fe-
bruarie 1894).

85 de ani de la nașterea lui 
Elvis Aaron Presley, cântăreț 
și actor american, cunoscut ca 
,,Regele Rock’n’ Roll-ului (8 ia-
nuarie 1935 – 16 august 1977). 

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Charles Drouhet, cri-
tic și istoric literar, comparatist, 
doctor în litere, profesor univer-
sitar român de origine franceză, 
descendent al unei familii de re-
voluţionari francezi refugiată în 
Moldova (22 ianuarie 1879 – 8 
ianuarie 1940). A se vedea și art. 
din CN 2015, p.33-34.                                                                                       

70 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Joseph Alois Schum-
peter, politolog, sociolog și 
economist austriac și american, 
pionier al teoriei dezvoltării 
economice  (8 februarie 1883 – 
8 ianuarie 1950). A se vedea și 
art. din CN 2015, p.14.                                                                                       

80 de ani de la nașterea lui 
Stepan Kuroglo, poet, proza-
tor, doctor în istorie și etnolog 
de origine găgăuză (9 ianuarie 
1940 – 23 iunie 2011). A se ve-
dea și art. din CN 2010, p. 25-26.

70 de ani de la stingerea din 
viaţă a Martei Trancu-Rainer, 
medic, prima femeie medic chi-
rurg din România (25 septem-
brie 1875 – 9 ianuarie 1950).

130 de ani de la nașterea lui 
Karel Čapek, desenator, jurna-
list, prozator și dramaturg ceh, 
unul dintre cele mai popula-
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re nume ale literaturii cehe (9 
ianuarie 1890 – 25 decembrie 
1938). A se vedea și art. din CN 
2008, p. 434. 

50 de ani de la nașterea lui 
Lara Fabian (născută Lara Cro-
kaert), cântăreață, cantautoare 
și actriță belgiană (9 ianuarie 
1970).

545 de ani de la Bătălia de la 
Podu Înalt, lângă Vaslui, între 
armatele aliate creștine moldo-
maghiaro-polone, sub comanda 
lui Ștefan cel Mare și oastea oto-
mano-munteană, sub conduce-
rea lui Suleiman Pașa; este con-
siderată cea mai mare înfrângere 
din istoria islamului în fața unei 
armate creștine, Ștefan cel Mare 
fi ind numit eroul creștinătății 
(10 ianuarie  1475). 

70 de ani de la nașterea Cristi-
anei Călinescu-Fodor, pictoriță 
română (10 ianuarie 1950). 

175 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Lambrior, lingvist, 
fi lolog, folclorist, pedagog ro-
mân, membru corespondent al 
Academiei Române (12 ianuarie 
1845 – 20 septembrie 1883). A 
se vedea și art. din CN 2015, p.
34.                                                                                       

110 ani de la nașterea lui Mir-
cea Streinul, poet, prozator, 
traducător, ziarist, dramaturg, 
libretist, reprezentant de seamă 
al grupării „Iconar” (12 ianuarie 
1910 – 17 aprilie 1945). A se ve-
dea și art. din CN 2015, p. 165.                                                                                        

125 de ani de la nașterea lui 
Viktor V. Vinogradov, lingvist 
și fi lolog rus, reprezentant de 
seamă al lingvisticii mondia-
le, doctor în știinţe fi lologice, 
membru al Academiei de Știinţe 
din Rusia (12 ianuarie 1895 – 4 
octombrie 1969). A se vedea și 
art. din CN 2015, p.35-36.  

55 de ani de la nașterea lui Vi-
orel Nacu, doctor habilitat în me-
dicină, cercetător științifi c, lector 
superior (12 ianuarie 1965).                                                                              

100 de ani de la nașterea lui 
Vasile Muntean, maestru de 
cor, compozitor și pedagog (13 
ianuarie 1920 – 25 iulie 1996). 
A se vedea și art. din CN 2010, 
p. 26-27.

80 de ani de la nașterea lui Ni-
colae Esinencu, poet, prozator, 

dramaturg și scenarist (13 ianu-
arie 1940 – 25 aprilie 2016). A 
se vedea și art. din CN 2000, p. 
21-26; CN 2005, p. 13; CN 2015, 
p. 36-37. 

120 de ani de la stingerea din 
viaţă  a lui Th eodor Aslan, ju-
rist, traducător, bibliotecar, di-
rectorul Teatrului Naţional din 
Iași (1836 – 13 ianuarie 1900).

90 de ani de la nașterea lui 
George Tomuţa, istoric, fi losof, 
doctor în fi losofi e și profesor 
universitar român (13 ianuarie 
1930 – 15 aprilie 1983).

85 de ani de la nașterea lui 
George Gană, critic și istoric 
literar, doctor în fi lologie, peda-
gog și editor român (13 ianuarie 
1935 – 8 aprilie 2010).

80 de ani de la stingerea din 
viaţă  a lui Ion T. Costin, avo-
cat și om politic; a fost primar al 
Chișinăului, membru în Sfatul 
Ţării (1887 – 14 ianuarie 1940). 
A se vedea și art. din CN 2010, p. 
28; CN 2012, p. 32. 

85 de ani de la nașterea lui 
Vasile Buz, pictor și scenograf 
român, originar din Bucovina 
de Nord (14 ianuarie 1935).

90 de ani de la nașterea lui 
Petru Tarhon, savant biolog, 
doctor habilitat în biologie, pro-
fesor universitar, cercetător și 
inventator (15 ianuarie 1930). A 
se vedea și art. din CN 2000, p. 
32-37; CN 2005, p. 17.

170 de ani de la nașterea lui 
Mihai Eminescu, poet naţional, 
prozator, publicist (15 ianuarie 
1850 – 15 iunie 1889). A se ve-
dea și art. din CN 2000-2019. 

140 de ani de la nașterea lui 
Leon Boga, istoric, arhivist, 
publicist profesor român, de 
origine aromână; a fost direc-
tor al Arhivelor Statului de la 
Chișinău, director al Liceului 
,,Alexandru Donici” și al ziaru-
lui ,,Cuvânt moldovenesc” (15 
ianuarie 1880/1886 – 23 iunie 
1974). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 16-17; CN 2016, p. 29-
30. 

80 de ani de la nașterea lui Ni-
colae Anastasiu, geolog, doctor 
în geologie, cercetător știinţifi c 
român, membru titular al Aca-
demiei Române (15 ianuarie 

1940).
170 de ani de la nașterea So-

fi ei V. Kovalevskaia, prima 
mare matematiciană din Rusia 
și prima femeie din lume care 
a obținut un doctorat în mate-
matici (15 ianuarie 1850 – 10 fe-
bruarie 1891). A se vedea și art. 
din CN 2011, p. 56.

85 de ani de la nașterea lui 
Ion Arsene, inginer constructor 
și inventator, este autorul unor 
motoare eoliene și hidraulice 
(16 ianuarie 1935).

80 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Ioniţă, specialist în 
domeniul picturii monumentale 
și a sculpturii ornamentale, pe-
dagog român (16 ianuarie 1940 – 
28 august 2017).

60 de ani de la nașterea Mariei 
Șleahtiţchi, poetă, prozatoare, 
dramaturg, critic literar, doctor 
în fi lologie, eseistă, doctor habi-
litat în sociologie, conferențiar 
universitar (17 ianuarie 1960). 
A se vedea și art. din CN 2010, 
p. 32-34.

140 de ani de la nașterea lui 
Haralamb Vasiliu, agrochimist, 
cercetător, fi ziolog, profesor, cti-
torul învăţământului superior 
agronomic din Iași și Chișinău, 
membru de onoare post-mor-
tem al Academiei Române (17 
ianuarie 1880 – 3 noiembrie 
1953). A se vedea și art. din CN 
2015, p. 43-44.

420 de ani de la nașterea lui 
Pedro Calderon de la Barca, 
poet și dramaturg spaniol, re-
prezentant de seamă al „Secolu-
lui de aur” al literaturii spaniole, 
unul dintre cei mai importanţi 
autori de piese alegorice (17 ia-
nuarie 1600 – 25 mai 1681).

200 de ani de la nașterea  lui 
Anne Brontë, scriitoare engle-
ză (17 ianuarie 1820 – 28 mai 
1849).

190 de ani de la nașterea lui 
Ioan Sârbu, fabulist, poet și tra-
ducător (18 ianuarie 1830 – 10 
aprilie 1868/1869). A se vedea și 
art. din CB 1998, p. 5; CN 2005, 
P. 18-19.  

80 de ani de la nașterea lui Ion 
Ciocanu, critic și istoric literar, 
teoretician al literaturii, doctor 
habilitat în fi lologie, poet, pro-
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zator și publicist (18 ianuarie 
1940). A se vedea și art. din CN 
2000, p. 38-42; CN 2005, p. 18; 
CN 2010, p. 34-36; CN 2015, p. 
44-45. 

80 de ani de la stingerea din 
viaţă  a lui Trifan Baltă, povesti-
tor și cântăreţ popular (3 august 
1876 – 19 ianuarie 1960). A se 
vedea și art. din CB 1996, p. 121-
123; CN 2001, P. 182.  

130 de ani de la nașterea lui 
Ștefan Procopiu, fi zician, pro-
fesor universitar și inventator 
român, membru titular al Aca-
demiei Române (19 ianuarie 
1890 – 22 august 1972).  A se 
vedea și art. din CN 2015, p. 48. 

90 de ani de la nașterea lui 
Aurel Nedel, pictor român (19 
ianuarie 1930 – 19 ianuarie 
2014). A se vedea și art. din CN 
2015, p. 49. 

130 de ani de la nașterea lui 
Léon Moussinac, istoric, critic 
de teatru și fi lm, scriitor francez 
(19 ianuarie 1890 – 10 aprilie 
1964).  A se vedea și art. din CN 
2015, p. 15. 

120 de ani de la nașterea lui 
Leslie White, antropolog ame-
rican (19 ianuarie 1900 – 31 
aprilie 1975)         

130 de ani de la nașterea lui 
Grigore Vrabie, botanist, peda-
gog, cercetător și muzeograf (20 
ianuarie 1890 – 1950).     

80 de ani de la nașterea lui 
Ion Caraman, specialist în do-
meniul horticulturii, doctor ha-
bilitat în știinţe agricole, cerce-
tător și inventator   (20 ianuarie 
1940).

70 de ani de la nașterea lui Ion 
Nicov, actor, dansator, interpret 
de muzică populară (20 ianuarie 
1950).     

60 de ani de la nașterea Valen-
tinei Eșanu, istoric, bibliograf, 
cercetător știinţifi c în domeniul 
istoriei medievale a românilor 
(20 ianuarie 1960). A se vedea și 
art. din CN 2015, p. 50-52. 

220 de ani de la nașterea lui 
Costache Bălăcescu, poet și 
dramaturg român, director al 
Teatrului Naţional din Bucu-
rești (20 ianuarie 1800 – 29 fe-
bruarie 1880).     

140 de ani de la apariţia la Bu-

curești a revistei „Literatorul”, 
sub direcţia lui Al. Macedon-
ski (20 ianuarie 1880 – aprilie 
1919). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 20-21. 

100 de ani de la nașterea lui 
Tristian Ștefan Iacob, medic 
neurochirurg, conferenţiar uni-
versitar și cercetător știinţifi c 
român (20 ianuarie 1920 – 29 
mai 1975).     

100 de ani de la nașterea lui 
Federico Fellini, regizor, actor 
și scenarist italian, laureat al mai 
multor premii internaționale 
(inclusiv 5 premii Oscar)   (20 
ianuarie   1920  – 31 octom-
brie  1993). A se vedea și art. din 
CN 2005, p. 21-22.

70 de ani de la nașterea lui 
Ioan Cernica, inginer mecanic, 
doctor în știinţe tehnice, confe-
renţiar universitar (21 ianuarie 
1950).     

270 de ani de la nașterea lui 
Matei Milu, poet român (buni-
cul actorului Matei Millo) (21 
ianuarie 1750 – 3 octombrie 
1801).     

155 de ani de la stingerea din 
viaţă  a lui Alexandru Donici, 
fabulist și traducător (19 ianua-
rie 1806 – 21 ianuarie 1865). A 
se vedea și art. din CB 1995, p. 
107-109; CB 1996, p. 13-14; CN 
2006, P. 33-34.     

120 de ani de la nașterea lui 
Vasile Popovici, compozitor, 
dirijor de cor și pedagog român, 
originar din Basarabia (21 ia-
nuarie 1900 – 3 iulie 1973).  A 
se vedea și art. din CN 2015, p. 
53-54. 

120 de ani de la nașterea lui 
Victor Papacostea, istoric ro-
mân, fondator al Institutului de 
Studii Balcanice din București 
(21 ianuarie 1900 – 20 iunie 
1962). 

90 de ani de la nașterea lui 
Grigore Vindireu, violonist ro-
mân (21 ianuarie 1830 – 24 mai 
1888). A se vedea și art. din CN 
2015, p. 53. 

75 de ani de la nașterea lui  
Victor Voinicescu-Soţchi, ac-
tor de teatru și fi lm, poet (22 
ianuarie 1945). A se vedea și art. 
din CN 2015, p. 54-55. 

125 de ani de la nașterea Lu-

ciei Bălăcescu-Demetriade, 
pictoriţă, ilustratoare de carte și 
prozatoare română (22 ianuarie 
1895 – 5 noiembrie 1979) A se 
vedea și art. din CN 2015, p. 54-
55. 

75 de ani de la nașterea lui 
Constantin Lactionov, medic 
chirurg, doctor habilitat în me-
dicină, profesor universitar și 
inventator (23 ianuarie 1945).  

165 de ani de la apariţia la Iași 
a săptămânalului „Foiletonul 
Zimbrului”, supliment literar al 
ziarului „Zimbrul” (23 ianuarie 
1855 – 16 iulie 1856). 

180 de ani de la nașterea 
lui Ernst Karl Abbe, fi zici-
an  german; a adus contribuții 
fundamentale la teoria și la 
construcția  instrumentelor op-
tice (23 ianuarie  1840 – 14 ia-
nuarie  1905).  

100 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Amedeo Modigliani, 
pictor și sculptor italian stabilit 
în Franţa (12 iulie 1884 – 24 ia-
nuarie 1920).    

115 ani de la nașterea lui Gri-
gore Vasiliu Birlic, actor de 
teatru și fi lm, considerat unul 
dintre cei mai mari actori de co-
medie români (24 ianuarie 1905 
– 14 februarie 1970).

190 de ani de la nașterea lui 
Grigore Lvovschi, compozitor, 
dirijor de cor și pedagog (25 
ianuarie 1830 – 5 octombrie 
1894).  A se vedea și art. din CN 
2005, p. 25. 

75 de ani de la nașterea lui  
Tudor Marin, prozator și pu-
blicist (25 ianuarie 1945). A se 
vedea și art. din CN 2015, p. 56. 

95 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Balotă, istoric, teoreti-
cian literar, eseist, critic, doctor 
în litere, profesor universitar și 
memorialist român, stabilit în 
Franţa (26 ianuarie 1925 – 20 
august 2014). A se vedea și art. 
din CN 2005, p. 25-26. 

160 de ani de la nașterea lui 
Pavel Crușevan, publicist, jur-
nalist, prozator, editor, om poli-
tic basarabean (27 ianuarie 1860 
– 5 iunie 1909). A se vedea și art. 
din CN 2009, p. 154. 

110 de ani de la nașterea lui 
Anatolie Cudinoff , pictor și 
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grafi cian  (27 ianuarie 1910 – 
6 februarie 1964). A se vedea și 
art. din CN 2010, p. 37-38.

110 de ani de la nașterea lui 
Solomon Lobel, compozitor și 
pedagog (27 ianuarie 1910 – 2 
aprilie 1981). A se vedea și art. 
din CN 2010, p. 38.

70 de ani de la nașterea lui Tu-
dor Grăjdianu, medic, doctor 
habilitat în medicină, profesor 
universitar și cercetător știinţifi c 
(27 ianuarie 1950).  

80 de ani de la nașterea lui 
Eduard Copaciov, sculptor și 
decorator în lemn (28 ianuarie 
1940). A se vedea și art. din CN 
2015, p. 16.

140 de ani de la nașterea lui 
Camil Ressu, pictor, profesor 
și rector al Academiei de Belle-
Arte din București, membru ti-
tular al Academiei Române (28 
ianuarie 1880 – 1 aprilie 1962). 
A se vedea și art. din CN 2005, 
p. 27-28.  

80 de ani de la nașterea lui Ion 
H. Ciubotaru, etnolog, istoric 
literar, profesor, doctor în et-
nologie și muzeolog român (28 
ianuarie 1940).  

100 de ani de la nașterea lui 

Petru Stoicov, cântăreţ de operă 
(bas) (29 ianuarie 1920 – 2 oc-
tombrie 1993). A se vedea și art. 
din CN 2010, p. 40.

125 de ani de la nașterea lui 
Dumitru D. Roșca, fi losof, doc-
tor în știinţe fi losofi ce, profesor 
universitar, eseist și traducător 
român, membru titular al Aca-
demiei Române (29 ianuarie 
1895 – 25 august 1980). A se ve-
dea și art. din CN 2015, p. 59-60.

120 de ani de la nașterea lui 
Iuliu Mureșianu, compozitor, 
pedagog, muzicolog și  dirijor 
de cor român (29 ianuarie 1900 
– 15 februarie 1956).

130 de ani de la nașterea lui 
Boris L. Pasternak, poet și scri-
itor evreu rus, laureat al Pre-
miului Nobel pentru Literatură 
în 1958 (29 ianuarie 1890 – 30 
mai 1960). A se vedea și art. din 
CN 2015, p. 87-88.

135 de ani de la nașterea lui 
Iuliu Hossu, prelat unit român, 
membru de onoare al Academi-
ei Române, unul dintre artizanii 
Marii Uniri de la 1918 (30 ia-
nuarie 1885 – 28 mai 1970). A 
se vedea și art. din CN 2015, p. 
61-62.

115 ani de la nașterea lui Eli 
Lotar (Eliazar Lotar Teodores-
cu), fotograf francez de origine 
română, a fost unul dintre cei 
mai buni fotografi  ai Parisului 
anilor 1927-1932, fi ul lui Tudor 
Arghezi (30 ianuarie 1905 – 10 
mai 1969).

60 de ani de la nașterea lui 
Anton Găină, doctor în științe 
tehnice, conferențiar univer-
sitar, inventator (30 ianuarie 
1960).

60 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Auguste Herbin, pic-
tor francez de artă modernă (29 
aprilie 1882 – 31 ianuarie 1960).

190 de ani de la nașterea lui 
Petre Ispirescu, folclorist, cu-
legător de povești și basme po-
pulare, tipograf și povestitor 
român ( ianuarie 1830 – 21 no-
iembrie 1887). A se vedea și art. 
din CN 2000, p. 46-50. 

100 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Petru Broșteanu, pu-
blicist, folclorist și traducător 
român, membru corespondent 
al Academiei Române (5 iunie 
1838 – ianuarie 1920). 
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Vasile BOERESCU
1830-1883

Ziarist, scriitor, jurist, tra-
ducător, profesor și om po-
litic român, susţinător al 
ideilor liberale moderate, 
participant la înfăptuirea re-
formelor legate de consolida-
rea statului român.

S-a născut la 1 ianuarie 
1830 la București, în familia 
pitarului Constantin și Ana 
Boerescu. Prin originea stră-
bunilor săi este bănăţean. A 
decedat la 30 noiembrie 1883 
la Paris.

A absolvit Colegiul „Sfântul 
Sava” din București (1850). A 
urmat o perioadă de pregăti-
re la Școala de Drept din Bu-
curești, apoi cursuri de drept 
la Paris (din 1852), luându-și 
licenţa în 1855 și doctoratul 
în știinţe juridice în 1857. În 
perioada petrecută în Fran-
ţa, Vasile Boerescu a militat 
pentru drepturile politice 
ale Ţărilor Române și pentru 
unirea acestora sub un prin-
cipe străin.

După reîntoarcerea în 
ţară, este numit profesor de 
drept comercial la Colegiul 
„Sfântul Sava” din București 
(1857). Din 1859 activează în 
calitate de profesor la Facul-
tatea de Drept a Universităţii 
din București, facultate la a 
cărei înfi inţare contribuise. 
În 1871 a ocupat postul de 
rector al Universităţii din 

București, iar în 1873 a fost 
numit decan al Facultăţii de 
Drept. A fost membru și ulte-
rior director al Eforiei Școa-
lelor. A îndeplinit numeroase 
funcţii în guvernele post-uni-
oniste. A ocupat funcţia de 
ministru al Justiţiei în trei 
mandate (mai-iulie 1860, iu-
lie 1860-aprilie 1861, 1868-
1870), ministru al Afacerilor 
Externe în două mandate 
(aprilie 1873-ianuarie 1876, 
iulie 1879-aprilie 1881), mi-
nistru al Cultelor și Instrucţi-
unii Publice (iulie-octombrie 
1860,  ianuarie-aprilie 1874), 
șef al Consiliului de Stat al 
Învăţământului (1863), vice-
președinte al Consiliului de 
Stat (1864).

În calitate de ministru de 
externe, a dus o politică ex-
ternă echilibrată faţă de Im-
periul Otoman și a jucat un 
rol activ în unifi carea princi-
patelor Moldovei și Valahiei.

Ca jurisconsult, face pri-
mul comentariu asupra 
dreptului comercial român, 
alcătuiește o culegere de legi 
și regulamente promulgate 
după Unire. A ridicat legea 
la rangul de scut pentru jus-
tifi carea năzuinţelor vitale ale 
poporului său.

A adus incontestabile con-
tribuţii și în planul vieţii po-
litice: începând cu procesul 
Unirii și făuririi României 
Mici, continuând cu războiul 
pentru neatârnare, cu revizu-
irea Constituţiei (din 1884), 
cu recunoașterea Agenţiilor 
diplomatice de către Cance-
lariile europene și încheind 
cu semnarea necesarei Con-
venţii comerciale româno-
austro-ungare din anul 1875. 
A participat la înfăptuirea 
mai multor reforme legate de 
consolidarea autonomiei sta-

tului român.
A colaborat la ziarul „Prun-

cul român”, editat de Con-
stantin A. Rosetti. Susţină-
tor ardent al ideii unioniste, 
fondează ziarul „Naţionalul” 
(1857), în ale cărui pagini au 
fost promovate ideile unio-
niste ale vremii. Fondator al 
publicaţiei „Pressa” (1868).

După alegerea lui Alexan-
dru Ioan Cuza domn al Mol-
dovei (1859), Vasile Boeres-
cu, în calitatea sa de deputat 
în Adunarea Electivă a Bucu-
reștilor, a cerut o ședinţă se-
cretă în cadrul căreia a vorbit 
în numele partidei naţionale 
precizând: „A ne uni asu-
pra principiului Unirii este 
a ne uni asupra persoanei ce 
reprezintă acest principiu. 
Această persoană este Ale-
xandru Ioan Cuza, domnul 
Moldovei! Să ne unim asupra 
acestui nume și posteritatea 
ne va binecuvânta, ţara ne 
va întinde mâinile și conști-
inţa noastră va fi  împăcată că 
ne-am împlinit… o dorinţă 
sfântă”.

Vasile Boerescu a fost fac-
torul subiectiv determinant 
în înfăptuirea actului istoric 
de la 24 ianuarie 1859. A fă-
cut parte din delegaţia care a 
reprezentat România la Con-
ferinţa de la Paris în 1866. A 
fost ales în Adunarea Con-
stituantă care a dezbătut și a 
adoptat Constituţia din 1866, 
în același an a fost ales în Par-
lamentul României.

Concomitent cu studii-
le universitare, a activat în 
cadrul emigraţiei române 
unioniste, publicând și une-
le broșuri: „Memoire sur la 
question politique et écono-
mique de la Moldo-Valachie” 
(1856), „La Roumanie après 
le traité de Paris du 30 mars 
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1856” etc.
A mai publicat: „Traité 

comparatif des délits et des 
peines au point de vue phi-
losophique” (1857), „Româ-
nia după Tratatul de la Paris” 
(1857), „Explicarea Conven-
ţiei relative la organizarea 
Principatelor (1858), „Ex-
plicarea condicei comerciale 
române” (1859), „Proiect de 
lege pentru reorganizarea 
instrucţiunei publice în Ro-
mânia” (1863), „Mémoire 
sur la juridiction consulaire 
dans les Principautés Unies 
Roumaines” (1865), „Codi-
cele române sau colecţiune 
de toate legile României”, 4 
vol. (1873-1885), „Procesul 
societăţii fi nanciare a Ro-
mâniei” (1877), „Chestiunea 
israelită” (1879), „Revizui-
rea Constituţiei și modifi ca-
rea legei electorale” (1883), 
„Discursurile politice : 1859-
1883”, 2 vol. (1910) etc.

Bibliografi e selectivă:
**Boerescu, Vasile. Chesti-

unea israelită. – București : [S. 
n.], 1879.

**Boerescu, Vasile. Co-
dicele române sau colecţiu-
ne de toate legile României : 
În 4 vol. / Vasile Boerescu. – Bu-
curești : [S. n.], 1873-1885. 

Boerescu, Vasile. Discur-
suri politice : 1859-1883 / Va-
sile Boerescu. – București : 
Atelierele grafi ce Socec & Co., 
Societate Anonimă, 1910.

Vol. 1: 1859-1873. – 688 p.
Vol. 2: 1874-1883. – 1520 p.
**Boerescu, Vasile. Explica-

rea condicei comerciale române 
/ Vasile Boerescu. – București : 
[S. n.], 1859.

**Boerescu, Vasile. Explica-
rea Convenţiei relative la orga-
nizarea Principatelor / Vasile 
Boerescu. – București : [S. n.], 
1858.

**Boerescu, Vasile. Mémoire 
presenté a la Conference de Pa-

ris. – București : [S. n.], 1866.
**Boerescu, Vasile. România 

după Tratatul de la Paris / Vasile 
Boerescu. – București : [S. n.], 1857.

***
Stan, Apostol. Vasile Boeres-

cu : (1830-1883) / Apostol Stan. – 
București : Editura Știinţifi că, 
1974. – 117 p.

***
Anghelescu, Constantin C. 

Cei dintâi doctori în drept de 
la Paris : [Vasile Boerescu, unul 
dintre primii doctori în drept de 
la Paris] / Constantin C. Anghe-
lescu // Revista de drept privat. – 
2003. – Nr 4. – P. 105-120. 

Boerescu, Vasile // Dicţionar 
enciclopedic : În 7 vol. Vol. 1. – 
București: Editura Enciclopedi-
că, 1993. – P. 235.

Drăgoi, Gabriela. Boerescu, 
Vasile / Gabriela Drăgoi // Dicţi-
onarul literaturii române: De la 
origini până la 1900. – București : 
Editura Academiei Române ; 
Editura „GUNIVAS”, 2002. – 
P. 113.

Neagoe, Stelian. Boerescu, 
Vasile / Stelian Neagoe // Nea-
goe, Stelian. Oameni politici ro-
mâni : Encicl. / Stelian Neagoe. – 
București : Machiavelli, 2007. – 
P. 81-83.

Tașcă, Mihai. Vasile Boerescu 
- printre primii români doctori 
în drept la Paris / Mihai Tașcă // 
Revista Institutului Naţional al 
Justiţiei. – 2014. – Nr 1. – P. 61.

N.-M. Ș.

Oleg ARAMĂ
1925-2018

Matematician, doctor în 
matematică, inovator și pro-
fesor român, originar din Ba-

sarabia. Membru marcant al 
Școlii Clujene de Analiză Nu-
merică și Teoria Aproximării.

S-a născut la 1 ianuarie 
1925 la Tighina. A decedat 
la 6 martie 2018 la Cluj-Na-
poca.

A urmat Liceul ,,Gheorghe 
Bariţiu”, Cluj și Liceul ,,Matei 
Basarab”, București (1939-
1943). Își continuă studii-
le la Seminarul Pedagogic 
Universitar (1943-1947) și 
la Universitatea București, 
Facultatea de Știinţe (1943-
1948).

Activitatea profesională o 
începe în calitate de asistent 
la Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca și la Universi-
tatea din Cluj (1949-1956). 
A fost  angajat în calitate de 
lector la Universitatea din 
Cluj (1956-1959), cercetător-
matematician la Institutul de 
Calcul al Academiei Române 
(1959-1970), după care a ac-
tivat la Universitatea de Me-
dicină și Farmacie din Cluj-
Napoca, inițial în calitate de 
lector (1970-1972), confe-
renţiar (1970-1990), profesor 
(1990) și profesor consultant 
(1990-2000).

Este autor al modelelor 
matematice și cibernetice 
în farmaceutică și medici-
nă, semnând un volum de 
,,Aplicaţii ale matematicii în 
farmacie și medicină” (1987). 
De asemenea, a semnat mai 
multe studii științifi ce în re-
viste de specialitate din țară 
și de peste hotare.

A fost membru în comite-
tul de redacţie la reviste de 
specialitate: ,,Studii și cerce-
tări de matematică” (Cluj) 
(1959-1963), ,,Mathematica” 
(1959-1974), ,,Revue d’analyse 
numérique et de théorie de 
l’approximation” (1959-1974).

*Carte sau articol apărute cu caractere ruse (chirilice).
**Carte (lucrare) lipsă în fondul Bibliotecii Naţionale.
Notă: Sursele bibliografi ce în rusă şi în alte limbi slave ce utilizează caracterele chirilice sunt redate în original.
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Distincții și mențiuni: Me-

dalia Muncii (1963), Premiul 
,,Gh. Țițeica” al Academi-
ei Române (1965), Medalia 
„Meritul Știinţifi c” (1966), 
Medalia Universităţii de Me-
dicină și Farmacie ,,60 ani 
de învăţământ medical și 
farmaceutic” (1979), Meda-
lia Universității de Medicină 
și Farmacie ,,Iuliu Haţiega-
nu” ,,75 de ani de învăţă-
mânt medical și farmaceutic 
1919-1994” (1994), Medalia 
Universității de Medicină și 
Farmacie ,,Iuliu Haţieganu” 
,,80 de ani de învăţământ 
medical și farmaceutic româ-
nesc în Transilvania” (1999).

Din 2015 este membru de 
onoare al Institutului de Cal-
cul ,,Tiberiu Popoviciu” din 
Cluj-Napoca.

Bibliografi e selectivă:
Aramă, Oleg. Aplicaţii ale 

matematicii în farmacie și medi-
cină. Vol. 1 / Oleg Aramă. – Cluj-
Napoca : Dacia, 1987. – 262 p. : 
il. – (Biblioteca farmacistului).

***
**Andonie, Șt. M. Oleg Ara-

mă / Șt. M. Andonie // Ando-
nie, Șt. M. Istoria matematicii 
în România. Vol. 3. – București : 
Editura Știinţifi că, 1967.

**Fornade, D. Aramă, Oleg // 
Fornade, D. Personalităţi cluje-
ne (1800-2007): Dicţionar ilus-
trat / D. Fornade. Cluj-Napoca: 
Casa Cărţii de Știinţă, 2007.

Deac, I. Aramă, Oleg // Deac, 
I. Dicţionar enciclopedic al ma-
tematicienilor. Vol. 1 / I. Deac. – 
Pitești: Editura Universităţii din 
Pitești, 2001. – (Seria Matemati-
că Aplicată și Industrială; Nr 9).

**Matematicieni români de 
pretutindeni / A. Georgescu, G.-
V. Cîrlig, C.-L. Bichir [et al.]. – 
Pitești: Editura Pământul, 2006.

Oleg Aramă [Resursă electroni-
că] // https://ictp.acad.ro/ro/oleg-
arama/ (accesat : 2.07.2019).

V.M.

Silviu SOFRONI
1950

Medic chirurg, doctor ha-
bilitat în medicină, profesor 
universitar și cercetător ști-
inţifi c.

S-a născut la 1 ianuarie 
1950 la Zăicani, Râșcani, 
într-o familie de profesori de 
liceu.

Și-a făcut studiile la Insti-
tutul de Medicină din Chi-
șinău, actualmente Universi-
tatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemi-
ţanu” (1969-1975), apoi se 
specializează la Catedra de 
chirurgie.

Își continuă studiile de 
doctorat la Institutul Central 
de Tuberculoză din Moscova 
(1978-1983). Susţine teza de 
doctor în medicină cu tema 
„Caracteristicile endoscopi-
ce ale formării și cicatrizării 
bontului bronșic după ope-
raţiile de pneumectomie, 
ocluzietranssternală trans-
pericardială de bronhia prin-
cipală la bolnavii de tuber-
culoză” (1983), iar în 1990 
– pe cea de doctor habilitat 
în știinţe medicale cu tema 
„Диагностика и лечение 
п о с л е о п е р а ц и о н н о г о 
остеомиелита грудины”.

A activat în calitate de cer-
cetător științifi c la Catedra 
chirurgie generală condusă 
de profesorul Constantin 
Ţâbârnă (1983-1990). A fă-

cut stagii peste hotare. Deţi-
ne funcţia de șef al Catedrei 
chirurgie generală a Univer-
sităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemi-
ţanu” (1993-1999). Ulterior a 
deţinut funcţia de șef al Cli-
nicii de Chirurgie Toracală a 
Universităţii de Medicină și 
Farmacie „Victor Babeș” din 
Timișoara. Revine la Chiși-
nău și timp de șase ani deţi-
ne funcţia de șef al Departa-
mentului chirurgie toracală, 
plastică și reconstructivă al 
Institutului Oncologic din 
Chișinău. Între 2004 și 2008 
a activat în calitate de direc-
tor al Institutului de Ftizio-
pulmonologie „Chiril Dra-
ganiuc” din Chișinău, apoi 
se concediază și pleacă din 
ţară. Profesor universitar la 
Catedra chirurgie generală a 
Universității de Vest „Vasile 
Goldiș” din Arad (din 2008).

Și-a desfășurat activitatea 
de cercetare știinţifi că în do-
meniul ft iziopneumologiei. 
A analizat cauzele principa-
le, care duc la creșterea inci-
denţei și cine sunt persoanele 
care se îmbolnăvesc de tu-
berculoză. A studiat factorii 
de risc în dezvoltarea bolilor 
nespecifi ce ale aparatului res-
pirator (BNAR) la adulţi, eta-
pele și perspectiva dezvoltării 
chirurgiei tuberculozei pul-
monare. A determinat struc-
tura și frecvenţa rezistenţei 
medicamentoase în recidiva 
tuberculozei pulmonare. S-a 
implicat în activităţile de 
realizare a Programului Na-
ţional de Control al Tuber-
culozei și oprirea răspândirii 
infecţiei tuberculoase.

A publicat peste 180 de lu-
crări știinţifi ce, inclusiv 13 
monografi i: „Riscul chirur-
gical, anestezic, operator și 
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scalele lui” (2004), „Situaţia 
epidemiologică și realizarea 
programului naţional de con-
trol al tuberculozei” (2006), 
„Factorii de risc în dezvol-
tarea bolilor nespecifi ce ale 
aparatului respirator” (2006), 
„Etapele și perspectiva dez-
voltării chirurgiei tubercu-
lozei pulmonare”, „Aportul 
chirurgiei la diagnosticul și 
tratamentul cancerului bron-
hopulmonar asociat de tuber-
culoza pulmonară” (2008), 
„Tratamentul chirurgical al 
concomitenţei cancerului 
și tuberculozei pulmonare” 
(2008), „Managementul cli-
nico-chirurgical în sindro-
mul de venă cavă superioară” 
(2009) etc.

Titluri deţinute: doctor 
honoris causa al Universită-
ţii „Europeum” din Elveţia, 
membru de onoare al Aca-
demiei de Chirurgie Estetică 
din Germania, membru ono-
rifi c al Academiei de Stiinţe 
din Elveţia, membru al co-
legiilor de redacţie la reviste 
de specialitate. Profesor uni-
versitar, doctor Silviu Sofroni 
îndeplinește înalta misiune 
de consul onorifi c al Republi-
cii Moldova la Timișoara, re-
prezentant ofi cial al Camerei 
de Comerţ a Republicii Mol-
dova în România (din 2011).

Bibliografi e selectivă:
Factorii de risc în dezvoltarea 

bolilor nespecifi ce ale aparatului 
respirator / Silviu Sofroni, Ana 
Moscovciuc, Gheorghe Ţâmba-
lari [et al.] // Buletinul AȘM. Ști-
inţe medicale. – 2006. – Nr 3. – 
P. 254-258.

Profi laxia secundară a afecţi-
unilor pulmonare nespecifi ce / 
Silviu Sofroni, Ana Moscovciuc, 
Gheorghe Ţâmbalari [et al.] // 
Buletinul AȘM. Știinţe medica-
le. – 2007. – Nr 3. – P. 158-161.

Situaţia epidemiologică a tu-
berculozei în Republica Moldo-
va și sarcinile Serviciului de ft i-
ziopneumologie / Silviu Sofroni, 
Nicolae Nalivaico, Constantin 
Iavorschi [et al.] // Buletinul 
AȘM. Știinţe medicale. – 2006. 
– Nr 2. – P. 10-13.

Situaţia epidemiologică și re-
alizarea programului naţional 
de control al tuberculozei / Sil-
viu Sofroni, Victor Burinschi, 
Constantin Iavorschi [et al.] // 
Buletinul AȘM. Știinţe medica-
le. – 2006. – Nr 2. – P. 14-17.

Situaţia epidemiologică și 
sarcinile Serviciului de ft izio-
pneumologie în cadrul realizării 
Programului naţional de control 
și profi laxie a tuberculozei în 
Republica Moldova, 2006-2010 
/ Silviu Sofroni, Felicia Lupaces-
cu, Nicolae Nalivaico [et al.] // 
Buletinul AȘM. Știinţe medica-
le. – 2007. – Nr 3. – P. 8-12.

Sofroni, Silviu. Aportul chi-
rurgiei la diagnosticul și trata-
mentul cancerului bronhopul-
monar asociat de tuberculoza 
pulmonară / Silviu Sofroni // 
Arta medica. – 2008. – Nr 6. – 
P. 3-6.

Sofroni, Silviu. Etapele și 
perspectiva dezvoltării chirurgi-
ei tuberculozei pulmonare / Sil-
viu Sofroni, Gheorghe Groza // 
Buletinul AȘM. Știinţe medica-
le. – 2006. – Nr 2. – P. 151-153.

Sofroni, Silviu. Managemen-
tul clinico-chirurgical în sin-
dromul de venă cavă superioară 
/ Silviu Sofroni, Valentin Marta-
log, Vladimir Șutkin // Arta me-
dica. – 2009. – Nr 1. – P. 26-30.

Sofroni, Silviu. Posibilităţi 
de prelevare a lamboului oste-
omusculocutanat în corecţia 
defectelor cutiei toracice / Silviu 
Sofroni // Arta medica. – 2008. 
– Nr 4. – P. 53-56.

Sofroni, Silviu. Riscul chi-
rurgical, anestezic, operator și 
scalele lui / Silviu Sofroni, Vic-
tor Cojocaru, Dumitru Sofroni 
// Info-Med. – 2004. – Nr 3. – P. 
41-42.

Sofroni, Silviu. Tratamentul 

chirurgical al concomitenţei 
cancerului și tuberculozei pul-
monare / Silviu Sofroni // Să-
nătate publică, economie și ma-
nagement în medicină. – 2008. 
– Nr 5. – P. 142-145.

Sofroni, Silviu. Tratamentul 
chirurgical al sternomediasti-
nitei cronice postoperatorii / 
Silviu Sofroni // Arta medica. – 
2008. – Nr 4. – P. 3-7.

Structura și frecvenţa rezis-
tenţei medicamentoase în reci-
diva tuberculozei pulmonare / 
Silviu Sofroni, Valeriu Crudu, 
Dumitru Sain [et al.] // Bule-
tinul AȘM. Știinţe medicale. – 
2007. – Nr 3. – P. 46-55.

***
Sofroni, Silviu. Globalisation 

comme source de la competiti-
on / Silviu Sofroni, Alexandru 
Gribincea // Intertext. – 2008. – 
Nr 3-4. – P. 88-91.

Sofroni, Silviu. Le français 
pour les hommes d’aff aires / Sil-
viu Sofroni // Intertext. – 2007. 
– Nr 1-2. – P. 92.

Sofroni, Silviu. Motivational 
aspects of second language lear-
ning / Silviu Sofroni, Olga Dimo 
// Intertext. – 2008. – Nr 1-2. – 
P. 91-94.

***
Baciu, Gheorghe. Sofroni, 

Silviu / Gheorghe Baciu // Ba-
ciu, Gheorghe. Profesorii uni-
versitari, absolvenţi ai USFM 
„Nicolae Testemiţanu”. – Chiși-
nău : [S. n.], 2012. – P. 203.

N.-M. Ș.
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Maria MOCANU
1955

Interpretă de muzică folk și 
populară, cercetător știinţifi c 
în domeniul folclorului și et-
nografi ei, editor.

S-a născut la 1 ianuarie 1955 
la Giurgiulești, raionul Cahul.

Și-a făcut studiile la Școa-
la medie din Giurgiulești 
(1962-1972), apoi la Facul-
tatea de Filologie a Univer-
sităţii Pedagogice de Stat 
„Ion Creangă” din Chișinău 
(1972-1976). Pe parcursul 
carierei sale a desfășurat o 
activitate multiplă: pedago-
gică, știinţifi că, artistică, jur-
nalistică și literară. A activat 
în calitate de pedagog în satul 
Manta, raionul Cahul (1976-

Ion IACHIM
1950

Prozator, poet, publicist și 
pedagog.

S-a născut la 1 ianuarie 
1950 la Codreanca, Strășeni.

Și-a făcut studiile la școala 
din satul natal (1957-1967). 
Urmează studiile la Faculta-
tea de Filologie a Universită-
ţii Pedagogice „Ion Creangă” 
din Chișinău (1968-1972). 
Face studii de doctorat la 
Institutul de Limbă și Litera-
tură al Academiei de Știinţe 
a Moldovei (1975-1978). A 
ţinut cursuri de limba și li-
teratura română la Școala 
Medie Nr. 1 din satul Cărpi-
neni (1972-1975, 1978-1996) 
și la Colegiul de Economie 
și Drept „Socrate” din Chi-
șinău. Din 1997 lucrează în 
calitate de redactor la ziarul 
„Făclia”, din 2004 este redac-
tor-șef al ziarului „Univers 
pedagogic pro”.

A debutat cu culegerea 
de povestiri „Întoarcere la 
mare”, urmată și de alte lu-
crări: „Cântă cucul în pro-
verb” (coautor), „Teia”, „Isto-
rie a expansiunilor rusești”, 
„Iapa lui Kolceak cu dinţii 
de diamante”, „Brașoavă ade-
vărată despre nemţi și satul 
Lopatna”, „Apostol fără nimb 
: eseuri pedagogice”, „Lăcri-
mioara, Iulia, Trăncănel, dra-
gii mei elevi”, „Cireșe pentru 
Mareșal”, „Cum să scrii o sin-
teză pe nota zece”, „Aminti-
rile piţigoiului Zbanţ”, „Coroi 
cel hâtru sau două povești 
și o legendă plină de tâlc”, 
„Ninge aspru la Cotul Do-

nului”, „Sarcofagul cu iubite” 
etc.

Este membru al Uniunii 
Scriitorilor din Republica 
Moldova și din România.

Menţiuni și distincţii: la-
ureat al Premiului de Stat în 
domeniul pedagogiei (1988), 
Medalia „Meritul Civic” 
(2010), Premiul „Romanul 
Anului” pentru volumul de 
proză „Cireșe pentru Mare-
șal”, acordat în cadrul Salo-
nului Internaţional de Carte 
pentru Copii (2012), laureat 
al săptămânalului „Literatura 
și arta” pentru proză (în mai 
multe rânduri).

A se vedea și articolele din 
„Calendar Naţional 2000”. – 
Chișinău, 1999. – P. 9-11; „Ca-
lendar Naţional 2015”. – Chiși-
nău, 2015. – P. 19.

Bibliografi e selectivă:
Iachim, Ion. Amintirile pi-

ţigoiului Zbanţ / Ion Iachim ; 
pict. : Aurel Guţu. – Chișinău : 
Pontos , 2016. – 132 p. : il.

Iachim, Ion. Coroi cel hâtru 
sau Două povești și o legendă 
pline de tâlc / Ion Iachim ; red. : 
Serafi ma Iachim. – Chișinău : 
Pontos, 2017. – 24 p.

Iachim, Ion. Ninge aspru la Co-
tul Donului / Ion Iachim ; coord. : 
Vasile Șoimaru. – Chișinău : Se-
rebia, 2017. – 244 p.

Iachim, Ion. Sarcofagul cu 
iubite / Ion Iachim. – Chișinău : 
Pontos, 2018. – 80 p.

Iachim, Ion. Teia / Ion Iachim. – 
Chișinău : Pontos, 2014. – 60 p.

***
Iachim, Ion. Bibliotecara dră-

gușeancă: [activitatea Bibliotecii 
Publice din satul Drăgușenii 
Noi, raionul Hâncești] / Ion Ia-
chim // Univers pedagogic pro. – 
2010. – 1 apr. – P. 4.

Iachim, Ion. Ion Creangă, 
acest François Rabelais al româ-
nilor / Ion Iachim // Literatura 
și arta. – 2017. – 13 apr. – P. 4.

Iachim, Ion. Scriitorul cu san-
dalete de aur : [Spiridon Vangheli] 
/ Ion Iachim // Literatura și arta. – 
2016. – 8 dec. – P. 4.

***
Cuzuioc, Ion. Ion Iachim : 

Un povestitor pentru toate vâr-
stele! / Ion Iachim // Literatura 
și arta. – 2015. – 1 ian. – P. 4.

Ghicov, Adrian. Ion Iachim, 
vocaţia textului formativ / Adri-
an Ghicov  // Univers pedagogic 
pro. – 2015. – 12 febr. – P. 7.

Iachim, Ion // Dicţionarul ge-
neral al literaturii române : Vol. 
3 : E-K. – București : Univers 
Enciclopedic, 2005. – P. 545.

Proca, Ion. Învăţătorul învă-
ţătorilor, Ion Iachim / Ion Pro-
ca // Pedagogi români notorii : 
(din Basarabia interbelică și post-
belică) : În 3 vol. Vol. 2. –  Chișinău : 
Pontos, 2015. – P. 279-284.

Rusu, Nicolae. Dăscălind cu 
Ion Iachim / Nicolae Rusu // Lite-
ratura și arta. – 2015. – 2 iul. – P. 4.

N.-M. Ș.
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Victor Buruiană ; foto : Anatol 
Mocanu, Angela Brașoveanu. – 
Chișinău : Etnomuzic, 2006. – 
CD.

***
Mocanu, Maria. Faţa soare-

lui : Povestiri pentru copii / Ma-
ria Mocanu. – Chișinău : [S. n.], 
2018. – 32 p.

***
Mocanu, Maria. „Avem nevo-

ie de cântecul patriotic” : [inter-
viu cu interpreta de muzică folk 
Maria Mocanu] / consemnare : 
Victoria Bortă // Ziarul naţional. 
– 2014. – 22 aug. – P. 21.

Mocanu, Maria. Muzica fol-
clorică este cea care-mi dă fi ori : 
De vorbă cu Maria Mocanu, in-
terpretă de muzică folk și popu-
lară / consemnare : Valeria Pro-
dan // Noi. – 2017. – Nr 7. – P. 
14-15.

***
Ţopa, Tudor. Maria Mo-

canu / Tudor Ţopa // Loca-
lităţile Republicii Moldova : 
Itinerar documentar-publicistic 
il. : În 15 vol. Vol. 6 : Dre-G. – 
Chișinău : „Draghiștea”, 2006. – 
P. 554-556.

N.-M. Ș.

1980). A fost cercetător știin-
ţifi c în cadrul Institutului de 
Cercetări Știinţifi ce în dome-
niul Pedagogiei (1981-1988), 
cercetător știinţifi c la Muze-
ul Republican de Literatură, 
Secţia folclor (1988-1991) și 
cercetător știinţifi c la Institu-
tul de Literatură și Folclor al 
Academiei de Știinţe a Mol-
dovei, Secţia folclor, actual-
mente Institutul de Filologie 
(1991-2010). În calitate de 
cercetător știinţifi c, a efectu-
at expediţii folclorice în ţară 
și în străinătate. Activitatea ei 
de bază însă o constituie cea 
de interpretă de muzică folk 
și de muzică populară.

Muzica acestei interprete 
își are originile în folclorul și 
tradiţiile populare din sudul 
Republicii Moldova.

A debutat cu muzică folk în 
1980, la Radio Moldova. Par-
ticipă la manifestări artistice 
din Moldova, la spectacole 
de muzică folk și de muzică 
populară. A realizat înregis-
trări audio și un șir de emisi-
uni la radio TV din Moldova 
și România, întâlniri de crea-
ţie cu publicul meloman din 
școli, instituţii de învăţământ 
superior, întreprinderi, bibli-
oteci etc. A fost realizatoa-
re de emisiuni la mai multe 
posturi de radio și televiziu-
ne. Redactor prezentator al 
emisiunilor săptămânale de 
etnologie și muzică populară 
„Ethnos” și „Du-te, dor, pe 
la izvor” la Radio Antena C-
Chișinău. Referent principal 
la cultură, învăţământ, știin-
ţă în Aparatul Președintelui 
Republicii Moldova (2010-
2012), redactor prezentator 
al emisiunii de etnologie 
„Dor de izvor” la Radio Ro-
mânia-Chișinău (din 2012). 
A editat mai multe discuri, 
casete, CD-uri cu muzică po-
pulară, folk, colinde și folclor 
autohton: „Spune-mi ceva”, 

„Sus, mai sus, pe lângă cer”, 
precum și CD-urile „Ce să 
fac eu dorului?”, „Dorul de 
mine s-a prins”, „Vă colind 
Colindul Mare”,  „Secunda 
care sunt eu” etc. Este autoa-
rea volumelor: „Giurgiulești: 
Monografi e etnofolclorică”, 
„Lin-pelin”, culegere de fol-
clor, „Interviuri în do major”, 
„Colinde din sudul Basarabi-
ei”, „Proverbe și zicători” din 
seria „Tezaur folcloric”, „Faţa 
soarelui” etc.

Colaborează în cadrul Pro-
iectului știinţifi c „Procese de 
modernizare a patrimoniului 
cultural imaterial din Româ-
nia și Republica Moldova. 
Fenomenul folclorismului și 
creaţia tradiţională muzicală 
și literară”, încheiat între Insti-
tutul de Etnografi e și Folclor 
„Constantin Brăiloiu” al Aca-
demiei Române, Institutul de 
Filologie și Institutul Patri-
moniului Cultural al Acade-
miei de Știinţe a Moldovei.

Titluri deţinute: membru al 
Uniunii Muzicienilor din Mol-
dova, membru al Uniunii Jur-
naliștilor din Moldova, mem-
bru de onoare al Societăţii 
Culturale „Tibiscus” (Serbia), 
membru de onoare al Asoci-
aţiei Socio-Culturale „Mihai 
Eminescu” din Reggio Emilia 
(Italia), Artistă a Poporului.

Menţiuni și distincţii: lau-
reată a Concursului Republi-
can de Romanţe „Crizantema 
de Argint”, Marele Premiu la 
Festivalul Internaţional de 
Muzică Folk „Galbenă gutu-
ie”, secţiunea interpretare.

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2015”. – Chiși-
nău: BNRM, 2015. – P. 17-18.

Bibliografi e selectivă:
Mocanu, Maria. Vă colind 

Colindul mare / Maria Mocanu ; 
Muzică și versuri populare ; 
aranjament muzical : Dinu 
Mateevici, Sergiu Musteaţă și 

Valerian DOROGAN
1955-2017

Specialist în domeniul dis-
pozitivelor microelectronice 
cu semiconductori, doctor 
habilitat în știinţe tehnice, 
profesor universitar, inventa-
tor și prorector pentru cerce-
tare și doctorat.
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S-a născut la 3 ianuarie 

1955 la Cotiujenii Mari, So-
roca, într-o familie de învă-
ţători. A decedat la 5 octom-
brie 2017 la Chișinău.

Și-a urmat studiile la Fa-
cultatea de Electrofi zică a 
Universităţii Tehnice a Mol-
dovei, Specialitatea aparate 
cu semiconductori (1972-
1977). A susţinut teza de 
doctor în știinţe tehnice 
(1987) cu tema: „Elemente 
solare subţiri în baza hetero-
structurilor AlGaAs” și  pe 
cea de doctor habilitat (1999) 
cu tema: „Dispozitive cu se-
miconductori pentru recep-
ţia radiaţiei optice și tehnolo-
gii de confecţionare pe baza 
epitaxiei din fază lichidă”. 
După absolvirea facultăţii, a 
urcat treaptă cu treaptă scara 
ierarhică a profesiei în cadrul 
Universităţii Tehnice a Mol-
dovei: inginer (1977-1982), 
cercetător știinţifi c inferior 
(1982-1987), cercetător ști-
inţifi c superior (1987-1993), 
cercetător știinţifi c principal 
(1993-2017), șef al Laborato-
rului știinţifi c de micro-opto-
electronică (1990-2017), pro-
fesor universitar la Catedra 
de telecomunicaţii a Facultă-
ţii de Radioelectronică și Te-
lecomunicaţii a Universităţii 
Tehnice a Moldovei (2000-
2017), prorector pentru cer-
cetare știinţifi că și doctorat 
(2001-2017). Profesor invitat 
la Darmstadt (Germania), în 
Franţa, Belgia.

A făcut stagii peste hotare: 
în cadrul Institutului Fizi-
co-Tehnic „Abram F. Ioff e” 
din Sankt-Petersburg (2007), 
stagiu în cadrul proiectului 
SCOPES (2005-2008), stagiu 
la Universitatea din Dalian, 
China (2011) etc.

S-a manifestat ca un cerce-

tător de o înaltă competenţă 
în domeniul fi zicii și ingine-
riei.

Domeniile de cercetare ști-
inţifi că ale profesorului Va-
lerian Dorogan sunt: fi zica 
semiconductorilor și dielectri-
cilor; tehnologia materialelor 
și structurilor semiconductoa-
re; dispozitivele micro-optoe-
lectronice; conversia fotovol-
taică.

În calitate de prorector 
pentru cercetare și docto-
rat al Universităţii Tehnice a 
Moldovei, a participat activ 
la reorganizarea domeniului 
de cercetare și inovare în co-
laborare cu omologii săi de 
la universităţile din Moldova 
și colegii de la Academia de 
Știinţe a Moldovei. A fost un 
promotor al dezvoltării, în 
Republica Moldova, a unei 
societăţi bazate pe cunoaște-
re. A contribuit la dezvoltarea 
și modernizarea învăţămân-
tului ingineresc în Republi-
ca Moldova. Expert coordo-
nator al Comisiei de experţi 
„Tehnologii informaţionale, 
Electronică, Telecomuni-
caţii” a Consiliului Suprem 
pentru Știinţă și Dezvoltare 
Tehnologică pe lângă Guver-
nul Republicii Moldova. Ex-
pert, pe parcursul multor ani, 
în cadrul Consiliului Naţio-
nal de Atestare și Acreditare 
cu contribuţii importante 
la acreditarea organizaţiilor 
din sfera știinţei și inovării 
și la pregătirea și atestarea 
cadrelor știinţifi ce de înaltă 
califi care. A fost coordona-
torul mai multor proiecte și 
granturi naţionale și interna-
ţionale destinate cercetării-
dezvoltării.

A fost iniţiatorul și orga-
nizatorul unor evenimente 
legate de memoria persona-

lităţilor știinţifi ce și culturale 
din Republica Moldova și din 
întreg spaţiul românesc.

Autor și coautor a cca 400 
de lucrări știinţifi ce publicate 
în prestigioase reviste de spe-
cialitate. Autor a 23 de breve-
te de invenţie, fi ind menţio-
nate cu 1 medalie de aur, 7 de 
argint, 2 de bronz. Medaliat 
cu circa 60 de medalii și di-
plome speciale la Saloanele 
Naţionale și Internaţionale 
de Inventică de la Chișinău, 
România, Belgia, Elveţia, 
Moscova, Ucraina, China.

Secretar știinţifi c al Colegiu-
lui de redacţie al revistei „Me-
ridian ingineresc”, membru al 
Colegiului de redacţie al revis-
telor „Intellectus” și „Fizica și 
tehnologii moderne”.

Titluri deţinute: membru 
de onoare al Academiei de 
Știinţe Tehnice a României, 
membru al Asambleii Acade-
miei de Știinţe a Moldovei, al 
Consiliului director al Secţiei 
știinţe exacte și economice a 
Academiei de Știinţe a Mol-
dovei, membru corespondent 
al Academiei Româno-Ame-
ricane (ARA), membru de 
onoare al Forumului Inven-
tatorilor Români, Om Emerit 
al Republicii Moldova.

Menţiuni și distincţii: Di-
ploma de onoare a Ministe-
rului Industriei al Republi-
cii Moldova (2004); Marele 
Premiu al AGEPI (Chișinău, 
2005); „Meritul Știinţifi c”al 
Societatăţii Inventatorilor 
din România (2005); Me-
dalia de argint „60 de ani ai 
Academiei de Știinţe a Mol-
dovei” (2006); Ordinul Știin-
ţifi c „Gogu Constantinescu” 
în grad de Comandor al So-
cietăţii Inventatorilor din 
România (2006); Ordinul 
Știinţifi c „Aurel Vlaicu”; Or-
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dinul „Leonardo da Vinci”; 
„Cupa de Aur” a Forumului 
Inventatorilor Români; In-
ventator de Elită, clasa a II-a, 
Institutul Naţional de Inven-
tică Iași; Premiul și Insigna 
de Onoare a Universităţii 
Tehnice „Gheorghe Asachi” 
din Iași; Medalia „Dimitrie 
Cantemir” etc.

Bibliografi e selectivă:
Conferinţa Tehnico-Știinţi-

fi că a Colaboratorilor, Docto-
ranzilor și Studenţilor : 15-17 
noiembrie 2007 : În 3 vol. / col. 
red. : Valerian Dorogan. –  Chi-
șinău : UTM, 2007.

Vol. 1. – 510 p.
Vol. 2. – 539 p.
Vol. 3. – 580 p.
Strategii de management, in-

ginerie și tehnologii în trans-
porturi : Materialele conferinţei 
practico-știinţifi ce : 28 octom-
brie 2005 / com. de org. : Vale-
riu Dorogan [et al.]. – Chișinău : 
UTM, 2006. – 150 p. : il.

***
Cercetarea variaţiei costurilor 

cablajului imprimat în proiec-
tarea sistemelor încorporate / 
Valerian Dorogan, Vitalie Secri-
eru, Sergiu Zaporojan [et al.] ; 
Universitatea Tehnică a Mol-
dovei // Meridian ingineresc. – 
2012. – Nr 1. – P. 28-31. 

Lampă stradală Led42 – posi-
bilitatea asamblării în Republica 
Moldova / Valerian Dorogan, 
Vitalie Secrieru, Serghei Vieru 
[et al.]; Universitatea Tehnică a 
Moldovei // Conferinţa  Știinţi-
fi că „Telecommunications, Elec-
tronics and Informatics”, Chiși-
nău, 20-23 mai 2015. – Chișinău : 
UTM, 2015. – P. 114-116.

Metode optice de măsurare a 
microfi rului diametrului mie-
zului și grosimii învelișului / 
Valerian Dorogan, Vitalie Secri-
eru, Eugeniu Munteanu [et al.]; 
Universitatea Tehnică a Moldo-
vei // Conferinţa Știinţifi că „Te-
lecommunications, Electronics 
and Informatics”, Chișinău, 20-
23 mai 2015. – Chișinău : UTM, 
2015. – P. 387-389.

Modul universal pentru sin-
teza mesajelor cu voce multi-
lingve / Valerian Dorogan, Ser-
ghei Tincovan, Iurie Soroceanu 
[et al.]; Universitatea Tehnică a 
Moldovei // Conferinţa Știinţifi -
că „Microelectronics and Com-
puter Science”, Chisinau, 19-21 
octombrie 2017. – Chișinău : 
UTM, 2017. – P. 278-281.

***
A cost-performance analysis 

of embedded systems for low 
and medium-volumes applica-
tions / Valerian Dorogan, Vita-
lie Secrieru, Sergiu Zaporojan 
[et al.] ; Universitatea Tehnică 
a Moldovei // Meridian ingine-
resc. – 2012. – Nr 2. – P. 28-32.

Birefractive eff ects in quan-
tum wells / Valerian Dorogan, 
Andrei Dorogan, Nicolae Syrbu 
[et al.] ; Technical University of 
Moldova // Conferinţa Știinţi-
fi că „International Conference 
on Nanotechnologies and Bio-
medical Engineering”, Chisinau, 
23-26 septembrie 2015. – Chiși-
nău: UTM, 2015. – P. 58-59.

Birefringence in quantum 
wells / Valerian Dorogan, An-
drei Dorogan, Nicolae Syrbu 
[et al.] ; Technical University of 
Moldova; Institute of Applied 
Physics; Academy of Sciences of 
Moldova // Conferinţa Știinţifi că 
„Telecommunications, Electro-
nics and Informatics”, Chișinău, 
20-23 mai 2015. – Chișinău : 
UTM, 2015. – P. 84-89.

Interband optical transitions 
in the region of exciton reso-
nances in In0.3Ga0.7As/GaAs 
quantum wells / Valerian Doro-
gan, Andrei Dorogan, Nicolae 
Syrbu [et al.] ; Technical Uni-
versity of Moldova ; Institute of 
Applied Physics; Academy of 
Sciences of Moldova // Moldavi-
an journal of the physical Scien-
ces. – 2012. – Nr 4. – P. 319-332.

Microwire measurement de-
vice / Valerian Dorogan, Eugen 
Muntean, Sergiu Zaporojan [et 
al.] ; Technical University of 
Moldova // Conferinţa Știinţifi -
că „Microelectronics and Com-
puter Science”, Chisinau, 19-21 
octombrie 2017. – Chișinău : 
UTM, 2017. – P. 41-44.

Polarization sensible devices 
based on birefringent crystals 
/ Valerian Dorogan, Nicolae 
Syrbu, Andrei Dorogan [et al.] 
; Technical University of Mol-
dova // Conferinţa Știinţifi că 
„Health Technology Manage-
ment”, Chișinău, 6-7 octombrie 
2016. – Chișinău : UTM, 2016. 
– P. 83-84.

Resonance Raman Scattering 
and Excitons Optical Orienta-
tion in CuGaSe2 Crystals / Va-
lerian Dorogan, Victor Zalamai, 
Nicolae Syrbu [et al.] ; Institute 
of Applied Physics, Academy 
of Sciences of Moldova, Tech-
nical University of Moldova // 
Conferinţa Știinţifi că „Microe-
lectronics and Computer Scien-
ce”, Chisinau, 19-21 octombrie 
2017. – Chișinău : UTM, 2017. 
– P. 111-114.

Resonance Raman scattering 
and excitonic spectra in TlInS2 
crystals / Valerian Dorogan, Ni-
colae Syrbu, Zalamai Victor [et 
al.] ; Institute of Applied Phy-
sics, Academy of Sciences of 
Moldova, Technical University 
of Moldova // Journal of lumi-
nescence. – 2015. – Nr 160. – P. 
195-201.

***
Dorogan Valerian // Cercetă-

tori și inventatori din Republica 
Moldova : (Prezentare succintă) 
: P. a 3-a. – Chișinău : AGEPI, 
2004. – P. 57-58.

Ţarălungă, Ecaterina. Doro-
gan Valerian / Ecaterina Ţară-
lungă // Ţarălungă, Ecaterina. 
Enciclopedia identităţii româ-
nești : Personalităţi. – București : 
Litera Internaţional, 2011. – P. 
272.

N.-M. Ș.
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Ion POSTOLACHE
1940

Biolog, chimist și pedagog.
S-a născut la 3 ianuarie 

1940 la Ruseni, Edineţ.
Și-a făcut studiile la Facul-

tatea Zootehnie a Institutului 
Agricol „Mihail Frunze” din 
Chișinău, actualmente Uni-
versitatea Agrară de Stat din 
Moldova (1957-1962); Fa-
cultatea Biologie și Chimie 
a Institutului Pedagogic „Ta-
ras Șevcenco” din Tiraspol 
(1964-1967).

A ocupat posturile știin-
ţifi co-didactice: profesor de 
chimie la Școala medie din 
Grimăncăuţi, raionul Edineţ 
(1965-1967), Colegiul de me-
dicină din Bălţi (1967-2000), 
profesor și șef de studii la Co-
legiul de Medicină din Bălţi 
(1977-1979), Liceul Teoretic 
„Ion Creangă” și Colegiul Pe-
dagogic „Ion Creangă” (din 
2000). Deţinătorul gradului 
didactic superior.

Domeniu de cercetare ști-
inţifi că: metodica predării 
chimiei.

A publicat: „Metodica re-
zolvării problemelor de de-
terminare a formulelor chi-
mice” (2001), „Rezolvarea 
problemelor la chimie prin 
metoda algedrică” (2003). 

Stagii știinţifi ce: Metodica 
predării chimiei, la Institutul 
Politehnic din Minsk și la In-
stitutul Politehnic din Dne-

Valentina TĂZLĂUANU
1950

Critic de teatru și cinema, 
eseist, publicist, scriitor, di-
rector al revistei ,,Sud-Est 
cultural” (din 1990).

S-a născut la 5 ianuarie 
1950, în satul Druţă, raionul 
Râșcani. A absolvit Facultatea 
de Jurnalistică a Universităţii 
de Stat din Chișinău (1971). 
Își începe cariera profesio-
nală în calitate de redactor 
la Radioul Naţional (1971-
1973). A activat în calitate de 

propetrovsk (1981, 1989), 
Psihopedagogie la Institutul 
de Perfecţionarea Cadrelor 
Didactice la Chișinău (1999), 
Stagiu de formare „Curricu-
lum. Evaluare. Consiliere și 
orientare școlară și profesio-
nală. Ameliorare școlară” la 
București (2001).

Bibliografi e:
**Postolache, Ion. Metodica 

rezolvării problemelor de deter-
minare a formulelor chimice / 
Ion Postolache. – Bălţi : [S. n.], 
2001.

**Postolache, Ion. Rezolvarea 
problemelor la chimie prin me-
toda algedrică / Ion Postolache. – 
Bălţi : [S. n.], 2003.

***
Postolache, Ion // Universitari 

bălţeni : Dicţionar biobibliogr. / 
alcăt. : Elena Scurtu, Maria Fo-
tescu ; red. resp. : Elena Harconi-
ţă. – Bălţi : [S. n.], 2005. – P. 513.

N.-M. Ș.

redactor la Comitetul de Stat 
pentru Edituri (1973-1977), 
șef al secţiei Artă la săptă-
mânalul „Literatura și arta” 
(1977-1990), viceministru al 
Culturii (1997-2000).

Fondator și redactor-șef al 
revistei trimestriale de cul-
tură, artă și civilizaţie „Sud-
Est” (1990). Din anul 2004 
publicația apare într-o for-
mulă înnoită și se intitulează 
,,Sud-Est cultural”. Conform 
fondatoarei, ,,revista con-
tribuie la afi rmarea creaţiei 
literare contemporane din 
Republica Moldova, este co-
nectată la valorile culturale 
românești actuale și oferă un 
larg spaţiu pentru dezbateri 
culturale și civice”.

A debutat editorial cu volu-
mul de eseuri, cronici, sinte-
ze literar-teatrale și culturale 
„Măsura de prezenţă” (1991), 
după care semnează și alte 
volume de eseuri: „Discur-
suri paralele” (2005), „Lumea 
după Hamlet” (2011), „Ceea 
ce rămâne” (2015).

A semnat prefeţe, articole 
pentru câteva antologii de 
dramaturgie (,,Patru texte, 
patru autori”, 2000; ,,Teatru”, 
2004) și a realizat câteva tra-
duceri. S-a afi rmat și în cali-
tate de scenarist la studioul 
cinematografi c „Moldova-
fi lm” (documentarul „Nu te 
vom uita, Moldovă”, 1979). 
De asemenea, publică în zia-
re și reviste de profi l, nume-
roase studii, eseuri și articole, 
în care abordează, inclusiv, 
viaţa teatrală și cinematogra-
fi că din Republica Moldova. 
Este organizator și coordo-
nator al Colocviilor revistei 
„Sud-Est”, cu participări in-
ternaţionale.

Membru al juriilor la mai 
multe festivaluri teatrale.
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Este membru al Uniunii 

Teatrale din Republica Mol-
dova; membru al Uniunii 
Jurnaliștilor din Republica 
Moldova (1978); membru al 
Uniunii Scriitorilor din Repu-
blica Moldova (1993); mem-
bru al PEN-clubului; membru 
al Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia, fi liala Chișinău.

Distincții, premii și titluri: 
Medalia „Mihai Eminescu” 
(2000); Premiul UNITEM 
pentru critică teatrală (2009); 
Maestru în Artă (2009); Pre-
miul Ministerului Culturii 
,,Constantin Stere” în dome-
niul literaturii, pentru volu-
mul de eseuri „Ceea ce rămâ-
ne” (2016).

A se vedea și articolul din ,,Ca-
lendar Național 2005”. – Chișinău: 
BNRM, 2004. – P. 11.

Bibliografi e selectivă:
Revista „Sud-Est cultural” 

[Resursă electronică] // http://
sudestcultural.blogspot.com 
(accesat : 4.07.2019).

Tăzlăuanu, Valentina. Ceea 
ce rămâne / Valentina Tăzlă-
uanu; cop. Mihai Bacinschi. – 
Chișinău : Arc, 2015. – 103 p.

Tăzlăuanu, Valentina. Dis-
cursuri paralele / Valentina Tăz-
lăuanu. – Chișinău : Arc, 2005. – 
216 p.

Tăzlăuanu, Valentina. Lu-
mea după Hamlet / Valentina 
Tăzlăuanu. – Chișinău : Lumi-
na, 2011. – 235 p.

Rec.: Khalil-Butucioc, Dorina. 
Valentina Tăzlăuanu. Lumea 
după Hamlet. Chișinău: Editura 
Lumina, 2011, 235 p. / Dorina 
Khalil-Butucioc. – Arta. Seria 
Arte Audio-Vizuale. – 2012. – P. 
209-210.

Rec.: Nechit, Irina. O privire-
laser asupra scenei în „Lumea 
după Hamlet” [Resursă elec-
tronică] / Irina Nechit // http://
www.jc.md/o-privire-laser-asu-
pra-scenei-in-lumea-dupa-ham-
let/ (accesat : 4.07.2019).

Tăzlăuanu, Valentina. Măsu-
ra de prezenţă / Valentina Tăzlă-
uanu; prez. grafi că: A. Macovei. 
– Chișinău : Hyperion, 1991. – 
236 p.

***
Tăzlăuanu, Valentina. Aș-

teptare și absurd / Valentina 
Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. 
– 2014. – Nr 1/2. – P. 101-105.

Tăzlăuanu, Valentina. „Cul-
tura este concepută în RM ca 
o „doamnă de companie”: In-
terviu cu Valentina Tăzlăuanu, 
eseistă, critic de teatru, red.-șef 
al rev. „Sud-Est cultural” / in-
terviu realizat de Irina Nechit 
// Jurnal de Chișinău. – 2010. – 
16 apr. – P. 15.

Tăzlăuanu, Valentina. Roma-
nul ca opţiune teatrală / Valentina 
Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 
2015. – Nr 1. – P. 66-70.

Tăzlăuanu, Valentina. Teatrul 
ca exerciţiu al libertăţii / Valentina 
Tăzlăuanu // Sud-Est cultural. – 
2015. – Nr 4. – P. 73-80.

***
Khalil-Butucioc, Dorina. 

Rezistenţa prin cultură a Valen-
tinei Tăzlăuanu  / Dorina Kha-
lil-Butucioc // Arta. – 2015. – 
P. 152-153 ;  [Resursă electroni-
că]. – URL :  // https://ibn.idsi.
md/sites/default/files/imag_
file/152_153_Rezistenta%20
prin%20cultura%20a%20Valen-
tinei%20Tazlauanu.pdf (accesat :
4.07.2019).

Nechit, Irina. ,,Valentina 
Tăzlăuanu : Ideea că frumusețea 
va salva lumea îi consolează 
doar pe melancolici” / Irina 
Nechit // Jurnal de Chișinău. – 
2019. – 2 aug. – P. 10.

Valentina Tăzlăuanu [Por-
tret] : [critic de teatru, Maestru 
în Artă : 65 de ani] // Teatru. – 
2014. – Nr 14. – P. 69.

V. M.

Doina BADEA
1940-1977

Cântăreaţă de muzică ușoa-
ră, populară și romanţe. 

S-a născut la 6 ianuarie 
1940, la Craiova. A decedat 
la 4 martie 1977, la București.

A urmat cursurile școlii 
primare și liceale în orașul 
natal. În paralel, a frecventat 
și cursurile Conservatorului 
„Cornetti” din Craiova și a 
făcut parte din corul Ansam-
blului Artistic „Nicolae Băl-
cescu”. A făcut studii de can-
to la Școala Populară de Artă 
din Craiova, absolvind-o în 
1958. A făcut parte din colec-
tivul corului Filarmonicii de 
Stat „Oltenia”, în calitate de 
coristă și solistă în concerte.

A debutat în 1960 pe scena 
Teatrului Muzical din Deva, 
distingându-se printr-o voce 
aparte, cu un ambitus puter-
nic. În 1963 a fost angajată la 
Teatrul de Revistă „Constan-
tin Tănase” din București. A 
fost prezentă la ediţii ale Fes-
tivalului „Maria Tănase”, or-
ganizate la Craiova, la Festi-
valul Naţional de la Mamaia. 
A cântat la Savoy, la Sala Pa-
latului, la Sala Radio, sub ba-
gheta maestrului Sile Dinicu. 
A susţinut recitaluri la Festi-
valul Internaţional „Cerbul 
de Aur”, ediţiile din anii 1968 
și 1971. După numeroase 
apariţii la radio și TV, a par-
ticipat la turnee naţionale și 
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Rodica STURZA
1960

Chimist, doctor habilitat în 
chimie, cercetător, inventator 
și profesor universitar.

S-a născut la 6 ianuarie 
1960 la Caracușenii Vechi, 
Briceni, descendentă dintr-o 
familie de profesori.

Urmează studiile gimna-
ziale și liceale la școala din 
localitate, apoi Facultatea  de 
Chimie și Tehnologie Chimi-
că a Universităţii de Stat din 
Moldova (1976-1981), doc-
toratul în cadrul Institutului 
de Fizică Aplicată al Acade-
miei de Știinţe a Moldovei 
(1983-1988). La Institutul de 
Chimie și Tehnologie Chimi-
că al Academiei de Știinţe a 
Lituaniei susţine teza de doc-
tor în știinţe chimice cu tema 
„Proprietăţi electrochimice 
ale anozilor titan-dioximan-
ganici obţinuţi prin metoda 
cu scântei electrice” (1989), 
iar pe cea de doctor habilitat 
în știinţe tehnice în 2008, cu 
tema „Principii teoretice și 
practice de fortifi care a ali-
mentelor cu micronutrimen-
te: iod, fi er, calciu”.

A activat în calitate de co-
laborator știinţifi c inferior 
la Catedra de chimie fi zică a 
Universităţii de Stat din Mol-
dova (1981-1983); colabora-
tor știinţifi c la Laboratorul 
de electrofl otaţie al Institutu-
lui de Fizică Aplicată al Aca-
demiei de Știinţe a Moldovei 
(1988-1990); conferenţiar la 
Catedra de terminologie apli-

internaţionale, iar apariţia sa 
pe renumita scenă „Olympia” 
din Paris a fost unul dintre 
succesele sale de notorietate 
(1965), Israel (1972, 1974). A 
înregistrat mai multe discuri 
la „Electrecord” și a lansat 
mai multe șlagăre: „Ploaia și 
noi”, „Vechiul pian”, „Roman-
ţa inimii”, „De ce pari trist”, 
„Cred în fericirea noastră”, 
„La un pas de fericire”, „Nu 
vreau să văd pe nimeni trist”, 
„Se-ntorc vapoarele”, „Mai 
spune-mi că nu m-ai uitat”, 
„Cântau privighetori”, „Mi-e 
dor de ochii tăi”, „Deschide 
fereastra!”, „Tu”, „De unde 
știi vioară, tu”, „Vioara”, „Păs-
trează-mă doar pentru tine”, 
„Cum n-ai văzut”, „Cânta un 
matelot”, „Îmi cântă la fereas-
tră marea”, „Spre soare zbu-
răm”, „Lacrimi de fericire”, 
„Nimeni”, „Când ţi-a bătut 
în geam iubirea”, „Vara nu 
are sfârșit”, „Poate odată vom 
trăi din amintiri”, „Te iubesc”, 
„Barcarolă”, „Cum e iubirea”, 
„Dintotdeauna pe acest pă-
mânt” etc.

Timbrul cald, virtuţile inter-
pretative și probitatea artisti-
că sunt numai câteva dintre 
calităţile care au impus-o pe 
Doina Badea ca una dintre 
cele mai populare și îndră-
gite soliste de muzică ușoa-
ră din România. Calităţile 
vocale i-au permis interpre-
tei și abordarea cu succes a 
muzicii populare: „Lung e 
drumul Gorjului”, „Mi-am 
pus busuioc în păr”, „Hăuli-
ta” etc. De asemenea, a cântat 
și romanţe: „De ţi-ar spune 
poarta ta”, „Romanţa inimii”, 
„În cârciumioara unde cântă 
un cobzar” etc. Însă celebri-
tatea i-a adus-o interpretarea 
muzicii ușoare. Supranumită 
„Dalida a României”, avea un 
fel al ei propriu de a inter-

preta orice melodie, o rezo-
nanţă particulară a tonurilor. 
Nu semăna cu nimeni, nu ar 
putea fi  imitată. Doina Badea 
este o apariţie singulară, până 
și cei indiferenţi îi recunosc 
unicitatea. A murit în timpul 
cutremurului devastator din 
4 martie 1977, împreună cu 
soţul și cei doi copii.

Menţiuni și distincţii: Pre-
miul de interpretare la Festi-
valul Naţional de la Mamaia 
din 1963, cu melodia „Spre 
soare zburăm” de George 
Grigoriu și din 1964 cu me-
lodiile „Tu” de Vasile Vese-
lovschi și „Nimeni” de Henri 
Mălineanu din 1967; Marele 
Premiu cu piesa „Dintotdea-
una pe acest pământ”; Pre-
miul de interpretare la Fes-
tivalul de Muzică Ușoară de 
la Sopot (1967); Premiul II la 
Festivalul Internaţional de la 
Bratislava (1969); Diploma 
de onoare a juriului.

Bibliografi e:
Badea Doina // Dicţionar enci-

clopedic : În 7 vol. Vol. 1. – Bucu-
rești: Ed. Encicl., 1993. – P. 162.

Caraman Fotea, Daniela. Ba-
dea Doina / Daniela Caraman 
Fotea // Caraman Fotea, Da-
niela. Meridianele cântecului. 
– București : Editura Muzicală, 
1989. – P. 53-54.

Marcu, George. Badea Doina 
/ George Marcu, Rodica Ilinca 
// Marcu, George. Dicţionarul 
personalităţilor feminine din 
România. – București : Meronia, 
2009. – P. 33.

Ștefănescu, Mircea M. Doina 
Badea / Mircea M. Ștefănescu // 
Ștefănescu, Mircea M. Telerecor-
ding : Întâlniri cu muzica ușoară : 
Eseuri. Interviuri. – București : 
Editura Muzicală a Uniunii 
Compozitorilor, 1972. – P. 43.

N.-M. Ș.
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tare” (2012), „Autenticitatea 
și inofensivitatea produselor 
uvologice” (2017), „Utilizarea 
materiei vegetale din fructe 
de măceș, cătina albă și pădu-
cel în tehnologie de panifi ca-
ţie”, „Compuși biologic activi 
de origine horticolă pentru 
alimente funcţionale” (2018) 
etc.

Titluri deţinute: doctor ho-
noris causa al Universităţii 
„Ștefan cel Mare” din Sucea-
va, membru corespondent al 
Academiei de Știinţe a Mol-
dovei; membru al comisiei de 
experţi în chimie a Consiliu-
lui Naţional de Acreditare și 
Atestare, membru al Comisiei 
de experţi în tehnică a Consi-
liului Naţional de Acreditare 
și Atestare, expert în certifi -
carea produselor alimentare, 
expert al secţiei „Developpe-
ment des methodes d’analyse 
des vins” (OIV), membru al 
colectivului de autori ai dic-
ţionarelor explicative pentru 
știinţă și tehnologie, mem-
bru al colegiului de redacţie al 
unor reviste știinţifi ce naţio-
nale și internaţionale.

Deținătoarea locului I la 
Concursul „Profesorul anu-
lui 2005”, Universitatea Teh-
nică din Moldova.

Bibliografi e selectivă:
Autenticitatea și inofensivita-

tea produselor uvologice : Me-
tode de analiză și de prevenire 
a contaminării / Rodica Sturza, 
Boris Găină, Roxana Elena Io-
nete [et al.]. – Chișinău : MS 
Logo, 2017. – 264 p. : fi g., tab.

Ghendov-Moșanu, Aliona. 
Compuși biologic activi de ori-
gine horticolă pentru alimente 
funcţionale : Monografi e / Ali-
ona Ghendov-Moșanu ; red. șt. : 
Rodica Sturza ; Universitatea 
Tehnică a Moldovei. – Chișinău : 
Tehnica UTM, 2018. – 236 p. : 
scheme, tab.

Metode fi zico-chimice : Indi-

cată a Academiei de Știinţe a 
Moldovei (1990-1992); con-
ferenţiar universitar (1992); 
prodecan la Inginerie și Ma-
nagement în Industria Ali-
mentară (1993-2005); șef la 
Catedra de chimie a Univer-
sităţii Tehnice din Moldova 
(2005-2007). Din 2007 deţi-
ne funcţia de director al Cen-
trului Naţional de Verifi care 
a Calităţii Producţiei Alcoo-
lice.

Începând cu anul 2010, 
pune bazele pregătirii prin 
doctorat la specialitatea „Con-
trol și certifi care a produselor 
alimentare”.

A făcut stagieri și formare 
complementară peste ho-
tare în cadrul: Universităţii 
„Jean Monet”, Saint-Etienne, 
Franţa; Universităţii Laval, 
Québec, Canada; Universită-
ţii „Paul Sabatier”, Toulouse, 
Franţa; la Universitatea Nouă 
din Bulgaria etc.

Domenii de activitate știin-
ţifi că: tehnologia produselor 
alimentare fortifi cate, tehno-
logia produselor de panifi -
caţie, tehnologia produselor 
lipidice, inofensivitatea și 
controlul calităţii alimente-
lor, certifi carea produselor 
alimentare.

Contribuţiile sale funda-
mentale au fost axate pe con-
ceptul tehnologic despre rolul 
alimentaţiei, conform căruia 
procedeele de transformare 
a materiilor prime agricole 
trebuie să asigure păstrarea 
valorii lor biologice; diminu-
area adaosului aditivilor de 
origine sintetică prin valori-
fi carea coloranţilor, aromelor 
și antioxidanţilor de origine 
naturală; stabilitatea organo-
leptică, fi zico-chimică și oxi-
dativă a alimentului în peri-
oada de păstrare; siguranţa 
produsului ajuns pe masa 
consumatorului.

A propus principiile te-

oretice și practice noi ale 
procedeelor tehnologice de 
fortifi care a uleiurilor vege-
tale cu iod, fi er, calciu, care 
se înscrie în recomandările 
UNICEF și OMS privind po-
litica alimentară și nutriţia. 
Cercetările efectuate s-au în-
cununat cu elaborarea unor 
tehnologii principial noi de 
restabilire a conţinutului de 
micronutrimente în alimente 
și asigurarea unei biodispo-
nibilităţi adecvate.

Participă la proiecte naţio-
nale și internaţionale, gran-
turi de cercetare sau trans-
fer tehnologic. Coordonator 
al proiectelor de cercetare: 
„Elaborarea unor tehnolo-
gii avansate de fortifi care a 
produselor alimentare cu iod 
și potasiu pe bază de surse 
vegetale locale”, „Tehnologii 
de prelucrare a materiei pri-
me agricole și de păstrare a 
producţiei agroalimentare 
cu consum redus de energie”, 
„Cercetări privind contami-
narea produselor vinicole cu 
ohratoxină”, „Investigarea căi-
lor de contaminare a vinurilor 
produse în Republica Moldo-
va cu derivaţii ft alaţilor” etc. 
Participă la multiple activi-
tăţi de expertiză naţionale și 
internaţionale.

Deţinătoare a 12 brevete 
de invenţie, transmise între-
prinderilor pentru fabricarea 
alimentelor fortifi cate cu mi-
cronutrimente.

Autor și coautor al lucră-
rilor: „Probleme rezolvate 
și teste la chimie” (2001), 
„Principii moderne de ana-
liză a alimentelor” (2006), 
„Principii teoretice și practi-
ce de fortifi care a alimente-
lor cu micronutrimente: iod, 
fi er, calciu” (2008), „Carenţa 
de fi er în alimentaţie și mo-
dalităţi de eradicare” (2008), 
„Procese fi zico-chimice și 
coloidale în sisteme alimen-
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caţii metodice privind efectuarea 
lucrărilor de laborator / Rodica 
Sturza, Iurie Subotin, Svetlana 
Haritonov ; red. : Eugenia Balan. – 
Chișinău : Tehnica-UTM, 2018. – 
60 p. : fi g., tab.

Metode optice de analiză : În-
drumar de laborator / Rodica 
Sturza, Iurie Subotin, Veronica 
Amarii ; red. resp. : Veronica 
Amarii. – Chișinău : Tehnica-
UTM, 2002. – 89 p.

Sturza, Rodica. Carenţa de 
fi er în alimentaţie și modalităţi 
de eradicare : Monografi e / Ro-
dica Sturza, Olga Deseatnicov, 
Valentin Gudumac. – Chișinău : 
Tehnica-UTM, 2008. – 232 p.: 
tab.

Sturza, Rodica. Inofensivita-
tea produselor uvologice : Me-
tode de analiză și de prevenire 
a contaminării / Rodica Sturza, 
Boris Găină ; Academia de Ști-
inţe a Moldovei ; Universitatea 
Tehnică a Moldovei. – Chișinău : 
Tehnica-UTM, 2012. – 216 p.

Sturza, Rodica. Principii mo-
derne de analiză a alimentelor : 
Monografi e / Rodica Sturza. – 
Chișinău : Tehnica-UTM, 2006. – 
310 p. : fi g.

Sturza, Rodica. Principii teo-
retice și practice de fortifi care a 
alimentelor cu micronutrimen-
te: iod, fi er, calciu : Teză de doc-
tor habilitat / Rodica Sturza. – 
Chișinău : [S. n.], 2008. – 268 p.

Sturza, Rodica. Probleme 
rezolvate și teste la chimie / 
Rodica Sturza ; red. resp. : Ana 
Verejan. – Chișinău : Tehnica-
UTM, 2001. – 246 p.

Sturza, Rodica. Procese fi zi-
co-chimice și coloidale în sis-
teme alimentare : Monografi e / 
Rodica Sturza, Olga Deseatnicov ; 
Universitatea Tehnică a Moldo-
vei. – Chișinău : Tehnica-UTM, 
2012. – 279 p.

***
Sturza, Rodica. Analyses 

physico-chimique en agro-ali-
mentaire / Rodica Sturza, Iurie 
Subotin. – Chișinău : Tehnica-

UTM, 2003. – 248 p. : fi g.
***

Găină, Boris. Problema cali-
tăţii mediului și a produselor vi-
tivinicole / Boris Găină, Gheor-
ghe Arpentin, Rodica Sturza // 
Agricultura Moldovei. – 2008. – 
Nr 4. – P. 12-14.

Ghendov-Moșanu Aliona. 
Utilizarea materiei vegetale din 
fructe de măceș, cătina albă și 
păducel în tehnologie de pani-
fi caţie / Aliona Ghendov-Mo-
șanu, Rodica Sturza, Antoanela 
Patraș ; Universitatea Tehnică a 
Moldovei ; Universitatea de Ști-
inţe Agricole și Medicină Vete-
rinară „Ion Ionescu de la Brad”, 
Iași // Conferinţa „Perspectivele 
și Problemele Integrării în Spa-
ţiul European al Cercetării și 
Educaţiei”, Cahul, 7 iunie 2017. 
Vol. 1. – Cahul : Tipografi a 
„CentroGrafi c” SRL, 2017. – P. 
283-286.

Infl uenţa condiţiilor de ex-
tracţie asupra compoziţiei și 
activităţii antioxidante a extrac-
telor liposolubile de măceșe / 
Rodica Sturza, Violina Popo-
vici, Aliona Ghendov-Moșanu 
[et al.] ; Universitatea Tehnică 
a Moldovei ; Institutul Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Tehnologii Izotopice și Molecu-
lare // Meridian ingineresc. – 
2018. – Nr 1. – P. 23-27.

Sârghi, Constantin. Analiza 
comparativă a profi lului aromei 
vinului muscat obţinut prin teh-
nologia clasică și criomacerare 
/ Constantin Sârghi, Mariana 
Vrâncean, Rodica Sturza // Viti-
cultura și vinifi caţia în Moldova = 
Виноградарство и виноделие 
в Молдове. – 2011. – Nr 1. – P. 
15-17.

Utilizarea extractului de pă-
ducel pentru fabricarea cremei 
de brânză funcţionale / Rodica 
Sturza, Liliana Popescu, Maria-
Loredana Soran [et al.] ; Uni-
versitatea Tehnică a Moldovei ; 
Institutul Naţional de Cerceta-
re-Dezvoltare pentru Tehno-

logii Izotopice și Moleculare // 
Akademos. – 2018. – Nr 4. – P. 
45-51.

***
Antimicrobial activity of rose 

hip and hawthorn powders on 
pathogenic bacteria / Rodica 
Sturza, Daniela Cojocari, Greta 
Balan [et al.] ; Technical Univer-
sity of Moldova ; „Nicolae Teste-
miţanu” State University of Me-
dicine and Pharmacy // Journal 
of engineering science. – 2018. 
– Nr 4. – P. 100-107.

Inhibiting of accidental 
pathogenic microbiota in meat 
products with berry powders / 
Rodica Sturza, Daniela Cojo-
cari, Elizaveta Sandulachi [et 
al.] ; Technical University of 
Moldova ; „Nicolae Testemiţa-
nu” State University of Medicine 
and Pharmacy // Journal of en-
gineering science. – 2019. – Nr 
1. – P. 114-122.

***
Roșca, Denis. Sturza Rodica 

/ Denis Roșca // Roșca, Denis. 
Cartea de aur a Basarabiei și a 
Republicii Moldova. – Chișinău : 
Pontos, 2016. – P. 533.

N.-M. Ș.

Grigore BELOSTECINIC
1960

Economist, specialist în 
marketing și logistică, doctor 
habilitat, profesor universi-
tar, academician, om politic.

Din anul 2001 esre rectorul 
Academiei de Studii Econo-
mice din Moldova; președinte 
al Consiliului Rectorilor din 
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Moldova (CRM) (2014, rea-
les în 2018).

S-a născut la 7 ianuarie 
1960, în satul Voinova, raio-
nul Strășeni.

Dupa absolvirea școlii din 
satul natal (1975), a studiat 
la Colegiul Industrial și Eco-
nomic din Moldova (1975-
1979), apoi la Facultatea 
de Economie a Comerţului 
de la Universitatea de Stat 
din Chișinău (1979-1983) 
și la Institutul de Economie 
,,G.V. Plehanov” din Mosco-
va (1986-1989). În 1989 și-a 
susținut teza de doctor în 
economie, în 1999 a obținut 
titlul de doctor habilitat în 
știinţe economice. Profesor 
universitar (2000).

Stagii de documentare știin-
ţifi că: Germania (1994, 2004), 
SUA (1995, 2003), Polonia 
(2002), Marea Britanie, Sue-
dia (2003), Olanda, Irlanda de 
Nord, Lituania (2004), Elveţia 
(2006).

Își începe activitatea pro-
fesională în calitate de asis-
tent, Catedra merceologie 
a Universităţii de Stat din 
Moldova (1983-1986) și asis-
tent universitar la Catedre-
le economie a comerţului și 
merceologie a Universităţii 
de Stat din Moldova (1990-
1991). Din anul 1991 până în 
prezent activează la Acade-
mia de Studii Economice din 
Moldova, ocupând funcțiile: 
lector superior, conferenţiar, 
profesor universitar, șef Ca-
tedră marketing (1994-2002), 
decan al Facultăţii de Marke-
ting (1991-1998) și rector al 
ASEM (din 2001).

A dezvoltat o amplă activi-
tate în calitate de conducător 
sau coordonator al unor pro-
grame/proiecte de cercetare, 
naţionale și internaţionale, 

cu un impact major în viaţa 
știinţifi că și economică din 
Republica Moldova: „Ro-
mânia și Republica Moldo-
va. Potenţialul competitiv al 
economiilor naţionale. Po-
sibilităţi de valorifi care pe 
piaţa internă, europeană și 
mondială” (2003); „Direcţii 
și posibilităţi de asigurare 
și dezvoltare a competitivi-
tăţii în condiţiile Republicii 
Moldova” (2010); ,,Factori 
și criterii ai competitivită-
ţii economice”; ,,Elaborarea 
modelelor de dezvoltare re-
gională prin formarea clus-
terelor” (2008-2009); ,,Dez-
voltarea competitivităţii și 
creșterea economică durabilă 
în contextul economiei baza-
te pe cunoaștere, globalizării 
și integrării regionale și eu-
ropene” (2010-2014); ,,Prio-
rităţile relaţiilor economice 
și comerciale între Republica 
Moldova și Ucraina în con-
textul cooperării transfron-
taliere și integrării europene” 
(2010-2011); ,,Economia ba-
zată pe cunoaștere ca factor 
de creștere a competitivităţii 
economice a Republicii Mol-
dova” (2011-2014); ,,Manage-
mentul competitivităţii econo-
mice a Republicii Moldova în 
contextul proceselor de globa-
lizare și integrare regională și 
europeană” (2011-2012).

Rezultatele activităţii sale 
de cercetare au fost materiali-
zate în mai multe lucrări, in-
clusiv volume de autor (unele 
în colaborare), articole și stu-
dii publicate, atât în română, 
cât și în limbi de circulaţie 
universală, apărute în reviste 
și culegeri de specialitate din 
Chișinău sau București, Bul-
garia, Ucraina, Polonia, Egipt 
etc. Este autorul mai multor 
cursuri și suporturi pentru 

studenţii și masteranzii de la 
ASEM și a prezentat comuni-
cări la zeci de simpozioane, 
foruri știinţifi ce, desfășurate 
în Republica Moldova și pes-
te hotare.

Activitatea editorial-redacți-
onală: membru al Colegiului 
de redacţie al ediţiei ,,Enci-
clopedia Moldovei”, preșe-
dinte al Colegiului de redac-
ţie al ediţiei anuale ,,Analele 
Academiei de Studii Econo-
mice din Moldova”; membru 
al Consiliului de redacţie al 
revistei ,,Fin-Consultant”; 
membru al Consiliului de 
redacţie al revistei ,,Sănătate 
publică. Economie și mana-
gement în medicină”; mem-
bru al Colegiului de redacţie 
al Buletinului Universităţii 
Petrol-Gaze din Ploiești, se-
ria Știinţe Economice (din 
2008); membru al Colegiului 
de redacţie al revistei ,,Mana-
gement general”, editată de 
Facultatea de Management 
din Brașov a universităţii ,,Spi-
ru Haret” (din 2008); membru 
al colectivului editorial al re-
vistei ,,Management of Sustai-
nable Development”, Universi-
tatea ,,Lucian Blaga”, Sibiu (din 
2009); membru al Colegiului 
de redacţie al revistei ,,Calitatea 
– acces la succes”, România (din 
2009); membru al colectivului 
editorial al ,,Ovidius University 
Annals of Economics”, Universi-
tatea ,,Ovidius”, Constanța (din 
2009). Din anul 2009 este redac-
tor-șef al revistei știinţifi co-di-
dactice ,,Economica”, ASEM.

Conducător știinţifi c la teze 
de doctor în știinţe economi-
ce la specialitatea marketing, 
logistică (din 1995).

Membru corespondent 
(2007), membru titular 
(2012) al Academiei de Știin-
ţe a Moldovei.
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Alte titluri deținute: mem-

bru corespondent (2003) și 
membru de onoare (2005) al 
Academiei Româno-Ameri-
cane de Știinţe și Arte; mem-
bru de onoare al Institutului 
Naţional de Cercetări Econo-
mice al Academiei Române 
(2004); membru de onoare 
al Asociaţiei Italiene de Lo-
gistică (2005); membru co-
respondent al Academiei In-
ternaţionale de Management 
(2006). De asemenea, este 
președinte al Asociaţiei Eco-
nomiștilor din Moldova (din 
2001), membru al Plenarei și 
membru al Comisiei de ates-
tare a Consiliului Naţional 
de Acreditare și Atestare al 
Republicii Moldova (2002-
2008), membru al Consiliu-
lui de conducere al Camerei 
de Comerţ și Industrie a Re-
publicii Moldova (din 2002), 
membru al Asambleii Aca-
demiei de Științe a Moldovei 
(din 2004), membru al Cole-
giului Ministerului Economi-
ei și Comerţului al Republicii 
Moldova (din 2003), mem-
bru al Plenarei Consiliului 
pentru Știinţă și Dezvoltare 
Tehnologică al Academiei 
de Știinţe a Republicii Mol-
dova (2004-2012), președinte 
al Asociaţiei Moldo-Italiene 
de Logistică (AMILOG) (din 
2006), membru al Biroului 
executiv al Consiliului econo-
mic pe lângă prim-ministrul 
Republicii Moldova (2006-
2008), membru al Consiliului 
economic pe lângă prim-mi-
nistrul R. M. (din 2014).

Este doctor honoris ca-
usa al Universității de Stat 
de Economie și Comerț din 
Kiev; doctor honoris causa 
al Universităţii ,,Ovidius” din 
Constanţa (2008) și al Uni-
versităţii ,,Lucian Blaga” din 

Sibiu (2009); doctor honoris 
causa al Universităţii Econo-
mice „D. Ţenov” (Bulgaria, 
2010).

A fost deputat în Parla-
mentul Republicii Moldova 
de legislatura a XIX-a și a 
XX-a (2010-2015).

Distincții: Ordinul de 
Onoare al Republicii Moldo-
va (2009), Ordinul Republicii 
(2016).

A se vedea și articolele din 
„Calendar Național 2010”. – 
Chișinău: BNRM 2009. – P. 21-
23; „Calendar Național 2015”. – 
Chișinău: BNRM, 2015. - P. 31-33.

Bibliografi e selectivă:
ASEM : 20 de ani de istorie 

în imagini : Album / Grigore 
Belostecinic (coord.), Vasi-
le Șoimaru ; design : Simion 
Zamșa. – Chișinău : Quant, 
2011. – 56 p.

Belostecinic, Grigore. Edi-
fi carea economiei cunoașterii 
prin educație : Monografi e co-
lectivă / Grigore Belostecinic, 
Eugenia Feuraș; Academia de 
Studii Economice a Moldovei. – 
Chișinău : ASEM, 2016. – 278 p. : 
fi g., tab.

Belostecinic, Grigore. Istoria 
ASEM: 20 de ani de ascensiune 
/ Grigore Belostecinic, (coor-
donator), Nicolae Brânzilă, A. 
Prodan. – Chișinău: Ed. ASEM, 
2011. – 488 p.

Belostecinic, Grigore. Se-
curitatea economică a statului: 
teorie, metodologie, practică / 
Grigore Belostecinic, V. Saco-
vici, E. Moiseenko. – Chișinău: 
Ed. ASEM, 2011 – 174 p.

Doctori honoris causa ai Aca-
demiei de Studii Economice a 
Moldovei / Grigore Belostecinic 
(coord.), Nicolae Brânzilă, An-
drei Prodan, Silvia Ghinculov ; 
Academia de Studii Economice 
a Moldovei. – (Ed. a 2-a). – Chi-
șinău : ASEM, 2016. – 106 p. : 
fot.

***
Белостечник Гр. Маркетин-

говые/ бенчмаркетинговые 
исследования конкуренции 
Гр., Белостечник,  Ю. Ларю-
шин, Р. Крупнов. – Москва : 
Издательство МЭА, 2014 – 
286 p.

***
Grigore Belostecinic – promo-

tor al științei și învățământului 
economic : studiu bibliografi c. – 
Chișinău: ASEM, 2010 – 302 p.

***
Belostecinic, Grigore. Com-

petitivitatea și creșterea econo-
mică în contextul economiei 
bazate pe cunoaștere, integrării 
regionale și europene / Grigore 
Belostecinic, B. Chistruga, Gh. 
Iliadi // Academos. – 2014. – Nr 
1 (32). – P. 11-16.

Grigore Belostecinic [Resursă 
electronică] // http://ase.md/cv/
grigore-belostecinic-cv.html. – 
(accesat : 9.07.2019).

V. M.

Veaceslav BACHIŢCHI
1950

Pictor și pedagog.
S-a născut la 7 ianuarie 

1950 la Fântâniţa, Drochia.
Și-a făcut studiile la Școala 

Republicană de Arte Plastice 
„Ilia Repin” din Chișinău, 
actualmente Colegiul Repu-
blican de Arte Plastice „Ale-
xandru Plămădeală” (1972-
1976), clasa profesorului 
Stanislav Babiuc; Institutul 
de Arte Plastice din Kiev, 
pictură de șevalet, atelierul 
maestrului și profesorului 
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complementarelor.

Titluri deţinute: membru 
al Uniunii Artiștilor Plastici 
din Republica Moldova și 
membru al Asociaţiei Inter-
naţionale a Artiștilor Plastici 
UNESCO.

Menţiuni și distincţii: 
Diploma Ministerului În-
văţămîntului al Republicii 
Moldova, Diploma Ministe-
rului Culturii al Republicii 
Moldova, Premiul Muzeului 
de Arte din Bacău (România) 
la Expoziţia „Saloanele Mol-
dovei”, Premiul III și II la Ex-
poziţia-Concurs „Iubite plai 
natal”, Chișinău.

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău: BNRM, 2009. – P. 20.

Bibliografi e selectivă:
Bachiţchi, Veaceslav. Din ci-

clul: „Manuscrise” = From the 
series: „Manuscripts”, 2017 / 
Veaceslav Bachiţchi // Bienala 
Internaţională de Pictură, Chi-
șinău 2017 = Internaţional Pain-
ting Biennial, Chisinau 2017. – 
Chișinău : [S. n.], 2017. – P. 83.

Bachiţchi, Veaceslav. Din ci-
clul: „Pelegrin”, 2015 / Veaceslav 
Bachiţchi // Bienala Internaţio-
nală de Pictură, Chișinău 2015 
= Internaţional Painting Bienni-
al, Chisinau 2015. – Chișinău : 
[S. n.], 2015. – P. 91.

Bachiţchi, Veaceslav. Din tre-
cut / Veaceslav Bachiţchi // Artă 
contemporană din Moldova = 
Изобразительное искусство 
Молдовы : живопись, скуль-
птура, графика, декоративно-
прикладное искусство : [Аль-
бом] : Pictură, sculptură, grafi că, 
artă decorativă : [Album]. – Мо-
сква : Галарт, 2013. – P. 24.

Bachiţchi, Veaceslav. Ploaie 
de meteoriţi : Pictură / Veaceslav 
Bachiţchi // Bienala Internaţio-
nală de Pictură, Chișinău 2013 = 
Internaţional Painting Biennial, 
Chisinau 2013. – Chișinău : [S. 

n.], 2013. – P. 71.
Bachiţchi, Veaceslav. Ver-

nisaj : Pictură / Veaceslav 
Bachiţchi // Bienala Internaţio-
nală de Pictură, Chișinău 2009 
= International Painting Bienni-
al, Chisinau 2009. – Chișinău : 
[S. n.], 2009 – P. 26.

***
Colesnic, Iurie. Bachiţchi 

Veaceslav / Iurie Colesnic // Co-
lesnic, Iurie. Colegiul Republi-
can de Arte Plastice  „Alexan-
dru Plămădeală” : Ghid encicl. 
/ Iurie Colesnic. – Chișinău : 
Museum, 2008. – P. 38-39.

N.-M. Ș.

Stepan KUROGLO
1940-2011

Poet, prozator, doctor în 
istorie și etnolog de origine 
găgăuză.

S-a născut la 9 ianuarie 
1940 la Dimitrești, Ismail, 
plasa Ivănești, România, ac-
tualmente Dmitrievka, raio-
nul Bolgrad, regiunea Odesa. 
A decedat la 23 iunie 2011 la 
Chișinău.

Absolvent al Facultăţii de 
Istorie și Filologie a Univer-
sităţii de Stat din Moldova, 
Specialitatea istorie (1962).

A activat în calitate de pro-
fesor de istorie și director de 
școală în satul Dmitrievka 
(1962-1969); colaborator ști-
inţifi c la Institutul de Arheo-
logie, la Secţia de etnografi e 
și studiere a artelor, al Aca-

Alexandr M. Lopuhov (1976-
1982). 

Activitatea profesională 
și-a început-o în calitate de 
profesor la Colegiul Republi-
can de Arte Plastice „Alexan-
dru Plămădeală” (din 1982).

A semnat mai multe lu-
crări de peisaje, natură stati-
că și portrete: „Metamorfo-
ze”, „Transformarea”, „Eden”, 
„Exod”, „Idol”, „Pastorală”, 
„Mori de vânt”, „Din trecut”, 
„Megaron”, „Vama”, „Plena-
ir”, „Snopii”, „Babilon XXI”, 
„Ţara Legendelor”, „Ploaie de 
meteoriţi”, „Vernisaj” etc.

Debutează cu pictură în 
cadrul expoziţiei „Sportul și 
educaţia fi zică”, Muzeul Na-
ţional de Artă a Moldovei 
(1983). A inaugurat expoziţii 
personale la Chișinău (1989-
2002, 2004-2007, 2010-
2018); de grup la Tighina, 
Bălţi, Chișinău, Saloanele 
Moldovei, Bacău, România 
(1991-2018) etc. Vernisea-
ză expoziţii și în străinătate: 
Germania, Grecia, România 
etc. Lucrările sale întregesc 
colecţiile de stat și cele par-
ticulare din Republica Mol-
dova, România, Ucraina, 
Germania, Olanda, Israel, 
Franţa, Italia, SUA, Rusia, 
Cehia, Elveţia, Turcia, Unga-
ria, Canada, Grecia etc. Par-
ticipant la tabere de creaţie 
plastică naţionale și interna-
ţionale.

Promovează tradiţiile rea-
liste, într-un limbaj plastic. 
Recurge la texte biblice și 
mitologice, pe care le reactu-
alizează ca viabile să refl ecte 
preocupările omului con-
temporan și viaţa spirituală 
la zi. Valorifi că din plin cali-
tăţile culorilor ce le ordonea-
ză, de regulă, în game com-
plexe, conform principiului 
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Marta TRANCU-
RAINER

1875-1950

Prima femeie medic chi-
rurg din România, medic 
obstetrician de seamă, din 
prima jumătate a secolului al 
XX-lea.

S-a născut la 25 septembrie 
1875 la Târgu Frumos, Iași. 
A decedat la 9 ianuarie 1950 
la București. Provine dintr-o 
familie înstărită a unor ne-
gustori armeni, Lazăr Trancu 
și Ana Ciomac. Prietena de 
viaţă a doctorului Iosif Rai-
ner, cunoscut umanist și în-
temeietorul învăţământului 
modern de anatomie din Ro-
mânia.

După fi nalizarea externa-
tului secundar de fete din 
Iași (1890), a urmat cursurile 
Institutului Liceal de Dom-
nișoare din Iași (1890-1894), 
apoi cursurile Facultăţii de 
Medicină din Iași (1894-
1899). Urmează și un curs de 
Medicină Internă la Spitalul 
Clinic „Colţea” din Bucu-
rești, unde studiază anatomia 
patologică cu Victor Babeș. 

demiei de Știinţe a Moldovei 
(1972-1986); șef la Departa-
mentul cultura găgăuză din 
cadrul Academiei de Știinţe a 
Moldovei (1987-1996).

Debutează cu volumul de 
versuri „Surâsul soarelui” 
(Bik kazak güneș, 1969).

A făcut cercetări asupra 
numelor de origine găgăuză. 
A fondat Asociaţia Știinţifi că 
Istorico-Culturală „Tezaurul 
găgăuzilor”.

Este membru al Uniunii 
Scriitorilor din Moldova, 
precum și cetăţean de onoare 
al Găgăuziei.

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2010”. –  Chiși-
nău: BNRM, 2009. – P. 25-26.

Bibliografi e:
Bulgar, Stepan. Gagauz 

halkìn ìstorìyasi, kulturasi hem 
adetlerì : 1-2 klaslara deynì 
üürenmäk kìyadì / Stepan Bul-
gar, Stepan Kuroglu, Anna Sto-
letneya. – Chișinău : Univers 
Pedagogic, 2007. – 72 p. : il.

Radova-Karanastas, Olga. 
Русско-гагаузский разго-
ворник = Rusça-gagauzça 
sözleșmäk kiyadi / Olga Rado-
va-Karanastas, Stepan Kuro-
glo ; redactor: Petri Çebotar. – 
Комрат : [S. n.], 2016. – 185 p.

***
Бондаренко, Наталья. 

Степан Курогло и его роль 
в развитии культуры гага-
узов : к постановке пробле-
мы / Наталья Бондаренко, 
Алла Папцова // Междуна-
родная студенческая научно-
практическая конференция 
„Știinţă, Educaţie, Cultură” = 
Mеждународная студенче-
ская научно-практическая 
конференция „Наука, Обра-
зование, Культура”. – Комрат : 
[S. n.], 2017. – P. 25-26.

***
Dolgan, Mihail. Stepan Ku-

roglu // Iubire de metaforă : O 

antologie a poeţilor-absolvenţi 
ai Universităţii de Stat din Mol-
dova : În 2 vol. Vol. 2 / Mihail 
Dolgan. – Chișinău : USM, 
2001. – P. 434-440.

Ștefan Kuroglo // Literatura și 
arta. – 2011. – 30 iun. – P. 2.

N.-M. Ș.

Obţine titlul de doctor în me-
dicină și chirurgie cu dreptul 
de liberă practică a medicinii 
în ţară cu teza „Hematomul 
subperitoneal pelvin” (1899).

Și-a început activitatea de 
medic în calitate de dirigintă 
a stabilimentului de hidro-
logie de la Slănic Moldova 
(1898). Între anii 1900 și 1903 
a fost asistentă la Clinica Ob-
stetricală de la Facultatea de 
Medicină din Iași. Începând 
cu anul 1905, a făcut un sta-
giu de patru ani ca medic se-
cundar la Serviciul chirurgie 
a Spitalului Clinic „Colenti-
na” din București. A început 
să profeseze, după ce a fost 
întâmpinată de dezaprobarea 
colegilor bărbaţi, care consi-
derau o glumă faptul că o fe-
meie dorește să devină medic 
chirurg. Mobilizată în Primul 
Război Mondial, cu gradul de 
maior, a realizat numeroase 
intervenţii chirurgicale prin 
care a salvat sute de vieţi. A 
condus concomitent Spitalele 
„Colţea”, cel al „Școlii de Po-
duri și Șosele” și Spitalul de 
Chirurgie instalat în Palatul 
Regal, la cererea Reginei Ma-
ria. „Cele două erau mereu 
împreună în marile spitale și 
în spitalele de campanie, în 
mijlocul răniţilor de război” 
(dr. V. Terenţiu). În perioa-
da 1915-1916 Marta Trancu 
Rainer devine medicul cu-
rant al reginei Maria, al fi i-
celor acesteia, principeselor 
Mărioara și Ileana, al prin-
cipesei moștenitoare Elena, 
cu care va păstra o corespon-
denţă amiabilă din anul 1921 
până la abolirea monarhiei în 
decembrie 1947. Continuă să 
profeseze ca medic chirurg și 
după terminarea războiului, 
dar paralel a practicat, la cabi-
netul său particular, și gineco-
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logia. La început de secol XX 
era cunoscută în București ca 
unul dintre cei mai buni și mai 
solicitaţi medici ginecologi. A 
fost și o lucrătoare de elită pe 
terenul publicisticii medicale 
și în special pe acela al biolo-
giei. A luptat întreaga sa viaţă 
pentru demnitatea profesiei 
sale și, mai ales, pentru recu-
noașterea în interiorul breslei 
medicale, a capacităţilor de 
muncă de care au dat dovadă 
femeile doctor.

Titluri deţinute: membru 
corespondent al Academiei 
Române de Medicină (1935), 
recunoscându-i-se astfel ac-
tivitatea de cadru didactic 
universitar; membru onorifi c 
al Societăţii Române de Bio-
logie.

I s-a acordat Ordinul „Re-
gina Maria” clasa I, semnat 
de regele Ferdinand (1919).

Bibliografi e:
Brătescu, Gheorghe. Trancu-

Rainer, Marta / Gheorghe Bră-
tescu // Brătescu, Gheorghe. Din 
tradiţiile medicinii și ale edu-
caţiei sanitare: studii și note. – 
București : Editura Medicală, 
1978. – P. 459.

Căuș, Bogdan. Trancu-Rai-
ner, Marta / Bogdan Căuș // 
Căuș, Bogdan. Figuri de armeni 
din România: dicţ. – București : 
Ararat, 1997. – P. 203-204.

Marcu, George. Trancu-Rai-
ner, Marta / George Marcu, 
Rodica Ilinca // Marcu, George.  
Dicţionarul personalităţilor fe-
minine din România / Cuvânt-
înainte : Gabriela Creţia. –  Bu-
curești : Meronia, 2009. – P. 219.

**Prima femeie chirurg a 
ţării : [Trancu-Rainer, Mar-
ta] // Jurnalul naţional. – 
2006. – 30 mar.

***
Doctoriţa reginelor României – 

Catchy [Resursă electronică] // 
https://www.catchy.ro › doctori-

ta-reginelor-romaniei (accesat : 
17.06.2019).

Marta Trancu-Rainer, prima 
femeie chirurg din Romania 
[Resursă electronică] // https:// 
www.medijobs.ro › Camera de 
odihna (accesat : 17.07.2019).

N.-M. Ș.

Bătălia de la Vaslui 
1475

Confruntarea de lângă 
Vaslui, cunoscută și ca bătă-
lia de la Podul Înalt, a avut 
loc la 10 ianuarie 1475, între 
armatele aliate creștine mol-
do-maghiaro-polone, sub co-
manda lui Ștefan cel Mare și 
oastea otomano-munteană, 
sub conducerea lui Suleiman 
Pașa. În pofi da diferenței 
mari de forțe, turcii au sufe-
rit o înfrângere zdrobitoare, 
pierzând, după spusele unor 
cronicari, o mare parte a ar-
matei, aproximativ 40 mii de 
luptători musulmani. A fost 
considerată cea mai mare în-
frângere a Islamului în fața 
unei armate creștine, voievo-
dul moldovean fi ind numit 
de către Papa Sixtus al IV-lea 
„Principe al creștinătăţii”.

Confl ictul a apărut  ca ur-
mare a sistării plăţii tributu-
lui anual de 2000 de ducaţi 
Porţii Otomane, acesta fi ind 
plătit încă din vremea lui 
Petru Aron (1451), cât și a 
încercărilor domnului Mol-
dovei de a scoate Ţara Ro-

mânească de sub infl uenţa 
Porţii, prin înlăturarea lui 
Radu cel Frumos. În același 
timp, otomanii doreau ex-
tinderea infl uenţei la Marea 
Neagră, prin dobândirea Chi-
liei și a Cetăţii Albe. Spre sfâr-
șitul anului 1474, prin ordinul 
sultanului Mehmed al II-lea, 
se întreprinde o campanie în 
Moldova, cu scopul pedepsirii.

Anticipând primejdia ata-
cului turcesc, Ștefan cel Mare, 
având cca 40.000 de oșteni, a 
solicitat ajutor de la regii Un-
gariei și Poloniei. A trimis o 
scrisoare și către Papa de la 
Roma, cu rugămintea ca su-
veranul pontif să intervină 
pe lângă alți principi și regi ai 
Europei, pentru a-și uni efor-
turile contra turcilor. Singu-
rele ajutoare au fost 2000 de 
ostași din Polonia, precum și 
5000 de secui și 1800 de ma-
ghiari, veniți din partea rege-
lui Ungariei, Matia Corvin.

Domnul moldovean își 
aștepta adversarul la sud 
de Vaslui, în valea îngustă a 
Bârladului, într-un loc nu-
mit Podul Înalt, pregătind și 
o organizare militară ingeni-
oasă. Valea fi ind mlăștinoasă 
și fl ancată pe ambele laturi 
de dealuri împădurite, făceau 
imposibilă o desfășurare lar-
gă a trupelor invadatoare. 
Ștefan și-a întărit tabăra cu 
șanţuri, iar în pădurile de 
pe fl ancuri a plasat artileria. 
Lupta s-a dat dimineaţa, în 
condiţii de ceaţă. Un deta-
șament dotat cu buciume, 
trâmbiţe și tobe, i-a atras pe 
otomani într-o mlaștină, apoi 
artileria a început să tragă. La 
momentul potrivit, Ștefan a 
atacat cu cavaleria în fl ancul 
drept al inamicului, stârnind 
panică și învălmășeală. Va-
lea strâmtă a Bârladului nu a 
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permis otomanilor să se des-
fășoare, iar atacul pedestrimii 
în fl ancul stâng al otomanilor 
a decis soarta bătăliei, aceasta 
fi ind considerată cea mai im-
portantă și cea mai impresio-
nantă victorie a lui Ștefan cel 
Mare asupra turcilor.

Revenit la Suceava, Ștefan 
își anunţa victoria principi-
lor creștini, arătând că „am 
mers împotriva dușmanilor 
Creștinătăţii, i-am biruit și 
i-am călcat în picioare și pe 
toţi i-am trecut prin ascuţișul 
sabiei noastre”. El îndemna, 
totodată, la continuarea lup-
tei, armata otomană fi ind slă-
bită în urma dezastrului de la 
Vaslui, fi ind conștient că sul-
tanul nu putea lăsa nerăzbu-
nată o asemenea înfrângere. 
O nouă campanie otomană, 
condusă de însuși sultanul 
Mehmed al II-lea, a avut loc 
în 1476, soldată cu înfrânge-
rea lui Ștefan la Războieni.
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Bătălia de la Vaslui/Podul 

Înalt (10 ianuarie 1475) [Re-
sursă electronică] // http://
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1.07.2019).

**Bătălia de la Vaslui // En-
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românilor / coord. : George 
Marcu. – București : Editura 
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Viorel NACU
1965

Medic ortoped-traumato-
log, doctor habilitat în me-
dicină, cercetător știinţifi c și  
profesor universitar. 

S-a născut la 12 ianuarie 
1965 la Grozești, Nisporeni, 
într-o familie de intelectuali.

A absolvit școala de cul-
tură generală din satul natal 
cu medalie de aur. Urmează 
studiile la Facultatea  Medi-
cină Generală a Institutului 
de Medicină din Chișinău, 
actualmente Universitatea 
de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemiţanu” 

69.
Ceapă, Iurie. Bătălia de la Vas-

lui / Iurie Ceapă // Oastea Mol-
dovei. – 2007. – 17 mar. – P. 10.

Ețco, Diana. Bătălia de la 
Podul Înalt : 10 ianuarie 1475 / 
Diana Ețco // Moldova. Serie 
nouă. – 2008. – Nr 2. – P. 8-11.

Malița, Mircea. Cuminţenia 
pământului: Strategii de supra-
vieţuire în istoria poporului 
român / Mircea Maliţa. – Bucu-
rești : Corint, 2010. – P. 33-36.

Negrei, Ion. Vaslui. 10 ianua-
rie 1475 / Ion Negrei // Cugetul. – 
2004. – Nr 4. – P. 49-52.

Rezachevici, Constantin. Bă-
tălia din 10 ianuarie 1475. De ce 
la sud de Vaslui? / Constantin 
Rezachevici // Magazin istoric. – 
2004. – Nr 2. – P. 15-18.

V. M.

(1982-1988). S-a specializat 
în domeniul chirurgiei gene-
rale (1990). A efectuat secun-
dariatul clinic (1998-2000) 
și multiple perfecţionări în 
ortopedie și traumatologie în 
cadrul Facultăţii de Perfecţi-
onare a Medicilor a Univer-
sităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemi-
ţanu” și peste hotare. A sus-
ţinut teza de doctor în știinţe 
medicale cu tema „Preparate 
bioplastice în optimizarea 
regenerării la dereglarea os-
teogenezei reparatorii post-
traumatice” (2001), iar pe 
cea de doctor habilitat în 
2010 cu tema „Grefe tisulare 
în optimizarea regenerării 
osoase posttraumatice dere-
glate”. În domeniul cercetării 
știinţifi ce, și-a perfecţionat 
cunoștinţele la Institutul de 
Cercetări al Asociaţiei de Os-
teosinteză din Davos (2002). 
A realizat un stagiu în ora-
șul Nantes, Franţa; un stagiu 
practic în cadrul programu-
lui „Fulbright” în New York, 
SUA (2007-2008); un stagiu 
la Banca de Ţesuturi Uma-
ne, spitalul St. Louis, Paris, 
un curs avansat la Banca de 
Ţesuturi, Terapie Celulară și 
Medicină Regenerativă, Bar-
celona, Spania. În 2014 a ab-
solvit masteratul în Manage-
mentul Sănătăţii Publice.

Își începe activitatea peda-
gogică în calitate de asistent 
la Catedra chirurgie opera-
torie și anatomie topografi -
că (1988), ulterior, succesiv, 
exercită funcțiile de lector 
superior (1993), conferenţiar 
universitar (2003), profesor 
universitar (2011). A activat 
în calitate de șef de studii la 
catedră. În același timp în-
deplinește și funcţia de șef 
al Laboratorului de ingine-
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rie tisulară și culturi celulare 
al Spitalului Republican de 
Ortopedie și Traumatologie, 
contribuind substanţial la 
organizarea, dotarea și in-
struirea cercetătorilor și lu-
crătorilor auxiliari în dome-
niul tehnologiilor celulare. În 
2008 a fost acreditat de către 
Comisiile de limbă engleză 
și limbă franceză din cadrul 
Universităţii de Stat din Mol-
dova pentru a ţine cursuri 
universitare în aceste două 
limbi. Profesează cu succes 
în patru limbi: franceză, en-
gleză, română și rusă.

Ţine cursuri și lecţii prac-
tice la Facultăţile de Medi-
cină, Stomatologie, pentru 
rezidenţi și medici practici-
eni la profi lul chirurgical. A 
activat, prin cumul, ca me-
dic ortoped-traumatolog în 
Secţia ortopedie a Centrului 
Naţional Știinţifi co-Practic 
de Medicină Urgentă (1991-
2011). A participat activ în 
proiecte de cercetare naţio-
nale și internaţionale (2006-
2010). Din 2011 este numit 
în funcţia de șef al Băncii de 
Ţesuturi și Celule Umane din 
Republica Moldova, organi-
zată și dotată, sub egida lui 
Viorel Nacu, aici fi ind pregă-
tiţi și specialiști în domeniu. 

A contribuit considera-
bil la diversifi carea grefelor 
procesate în bancă și utili-
zate în Sistemul Naţional de 
Sănătate, la implementarea 
Programului de Stat „Rege-
nerare prin terapie celulară a 
organelor și ţesuturilor afec-
tate”. A participat la elabo-
rarea statutului Comitetului 
de bioetică, creat în cadrul 
Universităţii de Stat de Me-
dicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” din 2012 și este 
membru al acestui comitet.

A elaborat și a inclus în 
procesul de studii al Univer-
sităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemi-
ţanu” o disciplină nouă, ca 
și curs opţional „Medicina 
regenerativă”. Participă la 
numeroase congrese, confe-
rinţe, simpozioane naţionale 
și internaţionale, în cadrul 
cărora promovează știinţa 
autohtonă și imaginea ţării 
noastre. 

Este conducător știinţifi c 
la teze de diplomă, teze de 
master și la cele de doctor 
în știinţe medicale. Activi-
tatea știinţifi că și didactică a 
lui Viorel Nacu s-a soldat cu 
lucrări știinţifi ce: monografi i, 
articole publicate în reviste 
cu factor de impact, citări în 
reviste internaţionale, lucrări 
metodice didactice, ghiduri: 
„Preparate bioplastice în op-
timizarea regenerării la dere-
glarea osteogenezei repara-
torii posttraumatice” (2001), 
„Obiectivele și standardele 
în predarea protecţiei civile” 
(2008), „Optimizarea regene-
rării osoase posttraumatice 
dereglate” (2010), „Grefe ti-
sulare în optimizarea regene-
rării osoase posttraumatice 
dereglate”, „Dispozitive și me-
tode inovative în procesarea 
ţesuturilor biologice”, „Istori-
cul dezvoltării transplantului 
de ţesuturi și celule” etc.

Titluri deţinute: membru 
al Asociaţiei Anatomiștilor, 
Histologilor și Embriologi-
lor din Republica Moldova 
(din 1990); al Societăţii de 
Ortopedie și Traumatologie 
din Republica Moldova (din 
1991); membru al Societăţii 
Mondiale de Inginerie Tisu-
lară TERMIS (din 2011); al 
Societăţii de Inginerie Bio-
medicale din Moldova (din 

2012); al Alianţei Europene 
pentru Știinţă, Inginerie Me-
dicală și Biologică (din 2012).

Menţiuni și distincţii: me-
dalii: de aur, argint, bronz la 
diverse expoziţii internaţio-
nale de inventică; diplome de 
excelenţă.

A se vedea și „Calendar Nați-
onal 2015”. – Chișinău: BNRM, 
2015. – P. 35.
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Medicina, 2018. – 415 p. : il.
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Nacu, Viorel. Preparate bio-
plastice în optimizarea regene-
rării la dereglarea osteogenezei 
reparatorii posttraumatice : 
Studiu experimental și clinic : 
Teză de doctor / Viorel Nacu. – 
Chișinău. – [S. n.], 2001. – 165 p.

***
Determinarea toxicităţii cro-

nice a unui nou compus me-
dicamentos combinat / Viorel 
Nacu, Vladimir Gudumac, Ser-
giu Valica [et al.] // Buletinul 
AȘM. Știinţe medicale. – 2016. – 
Nr 1. – P. 214-219.

Dispozitive și metode inova-
tive în procesarea ţesuturilor 
biologice / Viorel Nacu, Vitalie 
Cobzac, Alexandru Ursu [et al.] 
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Nicolae ESINENCU
1940-2016

Poet, prozator, dramaturg, 
scenarist de fi lm și traducă-
tor.

S-a născut la 13 ianuarie 
1940 la Chiţcanii Vechi, Or-
hei. A decedat la 25 aprilie 
2016 la Chișinău.

A absolvit Școala Republica-
nă de Cultură Fizică din Chiși-
nău (1959). A audiat cursuri la 
Facultatea de Filologie a Uni-
versităţii de Stat din Chișinău. 
A absolvit Cursurile Superi-
oare de Literatură de pe lângă 
Institutul „Maxim Gorki” din 
Moscova (1973).

A fost șef de redacţie la 
Editura „Lumina”, secretar, 
apoi consilier al Uniunii Scri-
itorilor din Moldova.

Genul literar în care a de-
butat Esinencu a fost poezia. 
Dar, spre deosebire de alţi 
poeţi, care încep să scrie pro-
ză destul de târziu, când le-o 
dictează vârsta și experienţa 
de viaţă, Esinencu începe să 
exploreze toate genurile lite-
rare deodată: poezie, proză, 
dramaturgie, scenarii de fi lm. 
Importantă este viziunea sa 
în proză, „o proză realistă, 
dură, care înseamnă un suc-
ces real în nuvelistica noastră 
actuală” (Ion C. Ciobanu).

Debutează editorial cu pla-
cheta de versuri „Antene” 
(1968) și culegerea de nuvele 
„Sacla”, care îl anunţă ca pe 

// Intellectus. –  2017. – Nr 2. – 
P. 81-90.

Medicina regenerativă în 
restabilirea ţesuturilor sche-
letice / Viorel Nacu, Vitalie 
Cobzac, Tatiana Ţâmbalari [et 
al.] // Arta medica. – 2017. – 
Nr 2. – P. 30-33.

Metoda de modelare a lezi-
unilor de tipul pemfi gusului / 
Viorel Nacu, Vitalie Cobzac, 
Gheorghe Mușet [et al.] // Curi-
erul medical. – 2016. – Nr 3. – P. 
72-73.

Nacu, Viorel. Istoricul dez-
voltării transplantului de ţe-
suturi și celule: articol de 
sinteză / Viorel Nacu, Tatia-
na Ţâmbalari, Oleg Lozan // 
Revista de știinţe ale sănătăţii 
din Moldova. – 2017. – Nr 4. – 
P. 108-122.

Nacu, Viorel. Metodele de 
apreciere a caracteristicilor cica-
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Furtună, Anatolie Taran // Bu-
letinul AȘM. Știinţe medicale. – 
2016. – Nr 1. – P. 360-365.

Nacu, Viorel. Terapia tisula-
ră cu membrană amniotică în 
tratamentul bolnavilor cu lezi-
uni termice: studiu prospectiv, 
descriptiv, pe serie de cazuri / 
Viorel Nacu, Constantin Furtu-
nă, Anatolie Taran // Revista de 
știinţe ale sănătăţii din Moldo-
va. – 2018. – Nr 2. – P. 44-51.

Reconstrucţia chirurgicală 
experimentală a defectelor di-
afragmatice prin utilizarea gre-
felor biologice decelularizate / 
Viorel Nacu, Victor Eremia, Ion 
Negru [et al.] // Arta medica. – 
2018. – Nr 3. – P. 4-8.

Substituenţii biologici ai pie-
lii, între mit și realitate / Viorel 
Nacu, Octavian Cirimpei, Dia-
na Cirimpei [et al.] // Revista de 
știinţe ale sănătăţii din Moldo-
va. – 2016. – Nr 1. – P. 88-102.

Tehnologii de cultivare in vitro 
a fi broblastelor din piele pentru 
tratamentul pacienţilor cu ulce-
re cronice / Viorel Nacu, Octa-
vian Cirimpei, Diana Cirimpei 
[et al.] // Curierul medical. – 
2016. – Nr 3. – P. 74-81.

Terapiile bazate pe celule stem 
în pemfi gus acantolitic: sinteză 
de literatură / Viorel Nacu, Ghe-
orghe Mușet, Adrian Cociug [et 
al.] // Revista de știinţe ale sănă-
tăţii din Moldova. – 2018. – Nr 
1. – P. 87-92.
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Nacu, Viorel. An effi  cient 

procedure of isolation, cultiva-
tion and identifi cation of bone 
marrow mesenchymal stem cells 
/ Viorel Nacu, Vitalie Cobzac [et 
al.] // Moldovan medical jour-
nal. – 2019. – Nr 1. – P. 35-40.

Nacu, Viorel. Hepatocytes 
isolation from adult rats for liver 
recellularization / Viorel Nacu, 
Vitalie Cobzac, Victoria Vartic 
// Moldovan medical journal. – 
2019. – Nr 1. – P. 13-16.

Nacu, Viorel. Techniques of 
liver decellularization / Viorel 
Nacu, Vitalie Cobzac, Victor Po-
pescu // Moldovan medical jour-
nal. – 2018. – Nr 4. – P. 21-24.

Nacu, Viorel. Th e impact of 
culture media on the endothe-
lial viability of corneas / Viorel 
Nacu, Adrian Cociug, Valeriu 
Cușnir // Moldovan medical jo-
urnal. – 2018. – Nr 4. – P. 10-14.

***
Ababii, Ion. Viorel Nacu – 

50 de ani / Ion Ababii // Cu-
rierul medical. – 2015. – 
Nr 1. – P. 80.

Baciu, Gheorghe. Nacu, Vi-
orel / Gheorghe Baciu // Baciu, 
Gheorghe. Profesorii universi-
tari, absolvenţi ai USFM „Ni-
colae Testemiţanu”. – Chișinău : 
[S. n.], 2012. – P. 277.

N.-M. Ș.
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Esinencu, Nicolae. „Am niș-
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lui Nicolae Esinencu] / Nicolae 
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Esinencu, Nicolae. Timpul 
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un scriitor nonconformist. 
Au urmat cărţile de poezie 
„Sens”,  „Dealuri”, „Copilul 
teribil”, „Stai să-ţi mai spun”, 
„Cuvinte de chemat fetele”, 
„De ce au murit dinozaurii” 
etc., volumele de proză: „Por-
tocala”, „Toi”, „Un moldovean 
la închisoare”, „Era vremea să 
iubim”, „Nunta”, „Doc”, „Vin 
chinezii”, „Scrisoare mareșa-
lului” etc. Semnează piesele: 
„Grand Prix”, „Tabachera”, 
„Fumuarul”, „Oameni de 
paie”, „SRL Moldovanul”, „Să 
ne facem amintiri”, scenarii 
de fi lm: „Tunul de lemn”, „Că-
ruţa”, „Ce bine era în Elada”, 
„Adio, viaţă de holtei”, „La 
porţile satanei”, „Vâltoarea”, 
„Trenul pleacă în Califor-
nia”. A semnat și cărţi pentru 
copii: „Harbuzul lui Fănel”, 
„Bună dimineaţa” etc. Între 
1999 și 2004 își adună ope-
ra în „Scrieri alese” (6 vol.). 
Unele din cărţile lui Nicolae 
Esinencu au fost traduse în 
limbile rusă, engleză, france-
ză, spaniolă, georgiană, litua-
niană.

Titluri deţinute: membru al 
Uniunii Cineaștilor, membru 
al Uniunii Scriitorilor din 
Republica Moldova și din 
România.

Menţiuni și distincţii: Ca-
valer al Ordinului Republicii, 
laureat al Premiului de Stat 
al Republicii Moldova, Om 
Emerit al Artei din Republi-
ca Moldova, Premiul Uniunii 
Scriitorilor din Moldova.

A se vedea și articolele din 
„Calendar Naţional 2000”. – 
Chișinău: BNRM, 1999. – P. 21-
26; „Calendar Naţional 2005”. – 
Chișinău: BNRM, 2004. – P. 13; 
„Calendar Naţional 2015”. – 
Chișinău: BNRM, 2015. – 
P. 36-37.
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Mihai EMINESCU
1850-1889

Poet, prozator și jurnalist, 
considerat drept cea mai im-
portantă voce poetică din li-
teratura română.

S-a născut pe 15 ianuarie 
1850 la Botoșani. Se stinge 
din viață la 15 iunie 1889 la 
București.

Activitatea sa poetică a 
început și s-a încheiat la re-
vista ”Familia”, condusă de 
Iosif Vulcan. A publicat aici 
primul său poem la vârsta 
de 16 ani (1866). Adevăra-
tul debut a avut loc în Nr 6 
(1866) al revistei, prin publi-
carea poeziei ,,De-aș avea…”, 
semnată pentru prima dată 
Mihai Eminescu (numele fi -
ind schimbat de I. Vulcan) și 
însoţită de următoarea notă: 
,,Cu bucurie deschidem coloa-
nele foaiei noastre acestui june 
de 16 ani, care, cu primele sale 
încercări poetice trimise nouă, 
ne-a surprins plăcut”. După 
publicare, poetul acceptă nu-
mele de Eminescu și îi adre-
sează lui I. Vulcan o scrisoare 
de mulțumire, întrebându-l 
dacă mai poate trimite și alte 
lucrări, deschizându-se în 
acest fel seria colaborărilor 
în paginile revistei. Timp de 
trei ani (1866-1869) a mai 
publicat aici poeziile ,,O că-
lărire în zori”, ,,Din străinăta-
te”, ,,La Bucovina”, ,,Speranţa”, 
,,Misterele nopţii”, ,,Ce-ţi do-
resc eu ţie, dulce Românie”, 
,,La Heliade”, ,,La o artistă”, 
,,Amorul unei marmure”, ,,Ju-
nii corupţi”, ,,Amicului F. I.”, 
precum și o traducere – nu-
vela ,,Lanţul de aur” de Obkel 

Adam, iar cu puţin timp îna-
inte de a se îmbolnăvi, în pri-
măvara anului 1883, i-a mai 
încredinţat lui Iosif Vulcan 
șapte poezii, între care: ,,S-
a dus amorul…”, ,, Pe lângă 
plopii fără soţ…”, ,,Și dacă…”, 
,,Din noaptea…”

A fost activ în Societatea 
politico-literară ,,Junimea”.

A lucrat ca redactor la zi-
arul ,,Timpul”, unde, datori-
tă poziției luate, ,,a deranjat 
mai multe personalități politi-
ce ale vremii”.

Manuscrisele poetului Mi-
hai Eminescu, 46 de volume, 
aproximativ 14.000 de fi le, au 
fost dăruite Academiei Ro-
mâne de Titu Maiorescu, în 
ședința din 25 ianuarie 1902.

Post-mortem, a fost ales 
membru al Academiei Ro-
mâne (28 octombrie 1948).

A se vedea și articolele din „Ca-
lendar Național” 2000-2019.

Bibliografi e selectivă:
Eminescu, Mihai. Arborele 

Poeziei : Antologie poetică = 
L’Albero della Poesia : Antologia 
poetica. Edizione bilingue / Mi-
hai Eminescu ; trad. în italiană : 
Varvara-Valentina Corcodel ; 
pref. : Vito Moretti. – Chișinău : 
Epigraf, 2018. – 240 p. : il. – Bi-
bliogr. : p. 226-229.

Eminescu, Mihai. Luceafă-
rul ; Făt-Frumos din Lacrimă / 
Mihai Eminescu. – Chișinău : 
Poligraf-Design, 2018. – 64 p. : 
il. color.

Eminescu, Mihai. Opera 
poetică / Mihai Eminescu ; ed. 
îngrijită, alcătuirea notelor, 
dicționar de nume proprii, glo-
sar, bibliografi e de Horia Zava. – 
Ed. a 2-a. – Chișinău : Gunivas, 
2018. – 987, [6] p. – (Aethra). 
– Bibliogr. : p. 972-973 ; 
Note : p. 917-920 ; Dicț. de 
nume proprii : p. 921-951.

Eminescu, Mihai. Poezii / 
Mihai Eminescu. – Chișinău : 
Dorința, 2018. – 64 p. : il. color. 
– (Din colecția lui Mihai Emi-
nescu).

Eminescu, Mihai. Publicisti-

că literară : Convorbiri literare ; 
Curierul de Iași ; Timpul ; Fântâ-
na Blanduziei / Mihai Eminescu ; 
selecție, note și pref. : Cătălin 
Cioabă, Ioan Milică. – București : 
Humanitas, 2018. – 532 p. : il., 
facs., fot. – Bibliogr. : p. 521-522.

***
Baciu, Gheorghe. Mihai Emi-

nescu : Realități și erori / Gheor-
ghe Baciu ; red. : Ana Manole ; 
rez. în lb. engl. : Andrei Pădure. – 
Chișinău : [S. n.], 2018. – 172 p. : 
il., fot., portr.

Ceapoiu, Florica Gh. Din la-
boratorul lui Mihai Eminescu. 
Sonetul : Lucrare tehnică și es-
tetică / Florica Gh. Ceapoiu, 
Florian Chelu Madeva ; pref. : 
Florica Gh. Ceapoiu ; cuvânt 
lămuritor : Florian Chelu Made-
va. – București : Editura Muzeul 
Literaturii Române, 2018. – 535 
p. – Bibliogr. : p. 521-523.

Cimpoi, Mihai. Mihai Emi-
nescu : Dicționar enciclopedic 
/ Mihai Cimpoi ; Institutul de 
Filologie al Academiei de Științe 
a Moldovei și al Centrului Aca-
demic Internațional ,,Mihai 
Eminescu” ; prez. graf. : Anatol 
Tomoianu, Igor Condrea. – Ed. 
a 2-a, revăzută și adăugită. – 
Chișinău : Gunivas, 2018. – 800 
p. : il., fi g., fot., portr. – Bibliogr. : 
p. 691-750.

Ciobanu, Constantin Gh. 
Porni Luceafărul... : Album 
cartofi l / Constantin Gh. Cio-
banu, Maria Godorozea Mu-
zeul Național de Etnografi e 
și Istorie Naturală ; Asociația 
Filateliștilor, Maximafi liștilor 
și Cartofi liștilor din Republica 
Moldova. – Chișinău : Cartdi-
dact, 2018. – 236 p. : il., fi g.

Daghi, Ion. Eminescia-
na plastică : Ciclul fi losofi c = 
L’ Eminescienne plastique : 
Le cycle philosophique / Ion 
Daghi ; fot. : Iurie Foca ; red. : 
Mariana Gabura ; trad. : Larisa 
Tanasieva. – Chișinău : Tehnica-
Info, 2018. – 112 p. : il. color. – 
[Tit., text paralel : lb. rom., fr.]

Legenda Luceafărului / il. de 
Teodor Buzu ; prez. graf. : Ana-
tol Tomoianu. –Ed. a 2-a. – Chi-
șinău : GUNIVAS, 2019. – 72 p. : 
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il. – (Aethra). – Bibliogr. : p. 71.

Madan-Barbăneagră, Clau-
dia. Pilonii neamului nostru : Ște-
fan cel Mare, Dimitrie Cantemir, 
Mihai Eminescu : Versuri / Cla-
udia Madan-Barbăneagră ; cop. : 
Liubovi Ceban. – Chișinău : Pon-
tos, 2018. – 88 p. : il., fot., portr.

Metleaeva, Miroslava. De la 
stereotip la originalitatea tra-
ducerii : Poemul ,,Luceafărul” 
de Mihai Eminescu în spaţiul 
rusolingv = От стереотипа к 
оригинальности перевода : 
Поэма Михая Эминеску ,,Лу-
чафэр”  в русском простран-
стве / Miroslava Metleaeva ; 
editor : Mihai Stan. – Târgoviște : 
Bibliotheca, 2018. – 230 p. – Bi-
bliogr. : p. 172-176.

Mihai Eminescu – un Dum-
nezeu rănit / concepţie și ediţie 
îngijită de Laurian Stăncescu. – 
Chișinău : Pontos, 2018. – 256 p. : 
portr.

Mihai Eminescu – un Dum-
nezeu rănit / concepție și ediție 
îngrijită : Laurian Stănchescu. – 
Ed. a 2-a, revăzută și adăugită. – 
București : Scrisoarea a Treia, 
2018. – 352 p. : facs., fot.

Vicol, Nelu. Limba româ-
nă în viziunea didactică a lui 
Mihai Eminescu tipărit : Ma-
terial știinţifi co-didactic la 
Ortologia și Didactica Limbii 
Române / Nelu Vicol. – Ed. a 
2-a revăzută și completată. – 
Chișinău : [S. n.], 2018. – 38 p. – 
Bibliogr. : p. 33 și în note de sub-
sol.

Zbârciog, Vlad. Opere alese. 
Vol. 6 : Eminescu, eternă statuie 
a spiritului... : Eseu. – Chișinău : 
[S. n.], 2018. – 380 p.

***
Apetri, Dumitru. Ecouri emi-

nesciene în spaţii alolingve / Du-
mitru Apetri // Viaţa Basarabiei. – 
2018. – Nr 2. – P. 25-30.

Buzași, Ioan I. Eminescu des-
pre învățământul primar / prof. 
univ., dr. Ioan I. Buzași  // Uni-
vers pedagogic. – 2019. – Nr 1 
(61). – P. 109-112.

Butnaru, T. Mihai Eminescu 
și poezia Basarabiei / T. Butnaru 
// Realităţi culturale. – 2016. – 
Nr 6. – P. 1-3.

Butnaru, Tatiana. În zodia 
stelei lui Mihai Eminescu / Tatia-
na Butnaru // Viaţa Basarabiei. – 
2018. – Nr 2. – P. 31-34.

 Cimpoi, Mihai. Cartea vieţii 
lui Mihai Eminescu: tabel cro-
nologic analitic / acad. Mihai 
Cimpoi // Mihai Eminescu : Bu-
letin de cercetări eminescologi-
ce […] / Centrul Academic In-
ternaţional ,,Mihai Eminescu” ; 
Liga Culturală pentru Unitatea 
Românilor de Pretutindeni ; 
Uniunea Scriitorilor din Moldo-
va. – 2018. – Nr 1/2. – P. 3-89.

Cimpoi, Mihai. Cartea vieții 
lui Mihai Eminescu / Mihai 
Cimpoi // Philologia / Acade-
mia de Știinţe a Moldovei, Insti-
tutul de Filologie; red.-șef : Ale-
xandru Burlacu. – 2018. – Nr 
5-6. – P. 3-8.

Cimpoi, Mihai. Eminescu în 
oglinzile retrovizoare ale Marii 
Uniri / acad. Mihai Cimpoi // 
Literatura și arta. – 2018. – 18 
ian. – P. 6.

Dinescu, Viorel. Vorbim 
eminesciana și punctum / Viorel 
Dinescu // Literatura și arta. – 
2019. – 27 iun. – P. 4.

Grițco, Ana. Opera emines-
ciană și grafi ca lui Leonardo 
Salmen. Contribuţii cartofi lice: 
[din colecţiile Muzeului Naţio-
nal de Istorie a Moldovei] / Ana 
Griţco // Tyragetia : Istorie. Mu-
zeologie : Serie nouă / Muzeul 
Naţional de Istorie a Moldovei. – 
2018. – Vol. 12 [27], Nr 2. – P. 
267-271.

Holban, Ion. Simţul umorului 
și al autoironiei la oamenii geniali : 
Pe cine ia în bășcălie Eminescu / 
Ion Holban // Făclia. – 2019. – 14 
iun. – P. 8 ; 28 iun. – P. 8.

Mihai Eminescu [Resursă 
electronică] // https://www.wiki-
zero.com/ro/Mihai_Eminescu 
(accesat : 12.07.2019).

Nedelcea, Tudor. O nouă 
încercare de sacrifi care a lui 
Eminescu // Literatura și arta. – 
2019. – 13 iun. – P. 4.

Păsat, Dumitru. Eminescu și 
spiritul hegelian / Dumitru Pă-
sat // Literatura și arta. – 2019. – 
13 iun. – P. 4.

Păsat, Dumitru. Filosofi a lui 
Eminescu ca valoare formativă 
pentru contemporaneitate: Scri-
itorul Dumitru Păsat în dialog 
cu dr. hab., prof. univ. Vasile 
Ţapoc, Universitatea de Stat din 
Moldova / Dumitru Păsat, Vasi-
le Ţapoc // Univers pedagogic. – 
2018. – Nr 2. – P. 105-108.

Rotari, Dorina. Dialogul cărtă-
rescian cu Eminescu : revisionism 
și fascinaţii comune / Dorina Ro-
tari // Limba română. – 2018. – 
Nr 7/8. – P. 289-298.

V. M.

Petru TARHON
1930

Savant biolog, doctor habi-
litat în biologie, profesor uni-
versitar, cercetător știinţifi c și 
inventator.

S-a născut la 15 ianuarie 
1930 la Cornești, Bălţi, actu-
almente raionul Ungheni.

După absolvirea școlii me-
dii (1949), își continuă studi-
ile la Facultatea de Biologie 
și Chimie a Institutului Pe-
dagogic din Chișinău, actu-
almente Universitatea Peda-
gogică de Stat „Ion Creangă” 
(1949-1953). Susţine teza de 
doctor în biologie cu tema 
„Particularităţile biologice 
ale puieţilor unor plante ar-
borescente, crescute din se-
minţe reproduse în diferite 
regiuni geografi ce” la Univer-
sitatea „Ilia Mecinikov” din 
Odesa (1963). A urmat un 
stagiu la Catedra fi ziologia 
plantelor a Universităţii „Mi-
hail Lomonosov” din Mosco-
va (1976-1977). Susține teza 
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de doctor habilitat în biolo-
gie cu tema „Bazele biologi-
ce ale introducţiei plantelor 
arborescente angiosperme în 
Moldova” la Academia Agri-
colă „Kliment Timireazev” 
din Moscova (1981).

Activitatea de savant și 
pedagog a desfășurat-o în 
cadrul mai multor instituţii: 
Institutul Pedagogic de Stat 
din Tiraspol, Institutul de Fi-
ziologie a Plantelor și Grădi-
na Botanică a Academiei de 
Știinţe a Moldovei, Univer-
sitatea de Stat din Moldova, 
unde a activat în calitate de 
conferenţiar, profesor, șef de 
catedră, șef de laborator ști-
inţifi c și, mai apoi, profesor 
și decan al Facultăţii de Eco-
logie și Protecţia Mediului a 
Universităţii de Studii Mo-
derne Aplicative. Este cer-
cetător știinţifi c principal la 
Muzeul Naţional de Etnogra-
fi e și Istorie Naturală.

Unul din aspectele teoreti-
ce și practice ale cercetărilor 
desfășurate de profesorul Pe-
tru Tarhon, care-l postează în 
rândul savanţilor de seamă 
din ţară este argumentarea 
unei noi direcţii de cercetare 
în biologie „Ecofi ziologia ve-
getală introductivă”, ce preve-
de noi abordări în domeniul 
introducţiei plantelor și creă-
rii spaţiilor verzi, atât de ne-
cesare societăţii contempora-
ne. Cercetările ecofi ziologice 
efectuate și materialele expe-
rimentale au permis autoru-
lui formularea unor ipoteze, 
concepţii știinţifi ce și legităţi 
cu privire la introducţia și 
aclimatizarea plantelor lem-
noase angiosperme în Mol-
dova. Fondator și conducă-
tor al  laboratorului știinţifi c 
„Cultura de ţesuturi in vitro” 
cu direcţia de cercetare „Cul-
tura celulei vegetale in vitro 
și folosirea ei în cercetările 

fi ziologice, biochimice, gene-
tice și în selecţie” la Catedra 
de fi ziologie a plantelor și 
biochimie a Universităţii de 
Stat din Moldova. Pregătește 
și publică cursul de „Cultura 
de ţesuturi in vitro”, care a 
servit carte de căpătâi pentru 
studenţi și lectori.

Promotor al reformelor be-
nefi ce în învăţământ, a dez-
voltat tradiţiile universitare, 
a contribuit la promovarea 
valorilor umane și la pregă-
tirea specialiștilor de înaltă 
califi care.

A activat intens în diverse 
foruri naţionale și interna-
ţionale de specialitate. Re-
zultatele cercetărilor sale 
știinţifi ce au fost prezentate 
la 46 congrese, conferinţe și 
simpozioane naţionale și in-
ternaţionale de specialitate.

A ţinut prelegeri la: Fizi-
ologia plantelor, Ecofi zio-
logie, Didactica generală a 
biologiei, Biotehnologie etc. 
Pe parcursul activităţii sale 
a contribuit la pregătirea a 
circa 3000 de cadre didactice 
în domeniul biologiei, peste 
120 de licenţiaţi în domeniul 
fi tofi ziologiei vegetale și a 5 
doctori în biologie, referent 
ofi cial al multor teze de doc-
tor și doctor habilitat, redac-
tor știinţifi c al multor lucrări 
didactice în domeniul fi zio-
logiei plantelor, botanicii etc.

Rezultatele investigaţiilor 
efectuate s-au materializat 
în editarea a peste 380 de 
lucrări știinţifi ce, inclusiv 20 
de cărţi: monografi i, manu-
ale, literatură didactică pen-
tru studenţi și profesorii de 
gimnazii și licee: „Didactica 
generală a biologiei”, „Urme 
în calea uitării”, „Introduc-
ţia platanilor în Moldova”, 
„Particularităţile biologice 
ale plantelor lemnoase angi-
osperme introduse în Mol-

dova”, ”Bazele biologice ale 
introducţiei plantelor lem-
noase angiosperme în Mol-
dova”, „Regimul de apă și 
starea ei în plante”, „Bioteh-
nologia”, „Metodica predării 
biologiei”, „Respiraţia plan-
telor”, „Fotosinteza”, „Lucrări 
de laborator la cursul de Fizi-
ologia plantelor”, „Cultura de 
ţesuturi in vitro”, „Fiziologia 
plantelor” (manual în 2 vol.), 
„Plantele – izvor de sănătate”, 
„Metodica predării biolo-
giei”, „Didactica generală a 
biologiei”, „Viaţa consacrată 
știinţei și învăţământului”, 
„Parcurile vechi boierești din 
Republica Moldova” etc.

Titluri deţinute: președinte 
al Comisiei de Acreditare a 
școlilor superioare din Mol-
dova, președinte al Consiliu-
lui știinţifi co-metodic la bio-
logie și geografi e de pe lângă 
Ministerul Educaţiei, mem-
bru al Comisiei Republicane 
pentru examinarea lucrări-
lor știinţifi ce și didactice la 
Premiul de Stat, membru al 
Comisiilor știinţifi ce pentru 
susţinerea tezelor de doctor și 
doctor habilitat la botanică și 
la fi ziologia plantelor, preșe-
dinte al Seminarului știinţifi c 
pentru examinarea și reco-
mandarea tezelor de doctor 
și doctor habilitat către sus-
ţinere, membru al Federaţiei 
Europene a Societăţii de Fizi-
ologie a Plantelor, președinte 
al Comisiilor de Stat pentru 
examenele de absolvire, pre-
ședinte al Societăţii „Știinţa”, 
președinte al Comisiei meto-
dice la Facultatea de Biologie 
a Universităţii de Stat din 
Moldova, fondator și preșe-
dinte al Ligii Pedagogilor din 
Moldova, membru fondator 
al Forului Democrat al Ro-
mânilor din Republica Mol-
dova, fondator și membru al 
Asociaţiei Oamenilor de Ști-
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inţă din Moldova, președinte 
al Asociaţiei Republicane a 
Persoanelor de Vârsta a Treia 
„Bunătate”.

Menţiuni și distincţii: la-
ureat al Premiului de Stat al 
Republicii Moldova în dome-
niul știinţei, tehnicii și pro-
ducţiei; Diploma de recunoș-
tinţă a Academiei de Știinţe a 
Moldovei; Medalia „Dimitrie 
Cantemir”; Om Emerit al Re-
publicii Moldova.

A se vedea și articolele din 
„Calendar Naţional 2000”. – 
Chișinău, 1999. – P. 32-37; „Ca-
lendar Naţional 2005”. – Chiși-
nău, 2004. – P. 17.

Bibliografi e selectivă:
Didactica generală a biologiei 

/ Petru Tarhon, Iordache Ion, 
Rodica Nedbaliuc [et al.]. – Chi-
șinău : [S. n.], 2004. – 280 p. : il.

Rec.: Mina, Lozanu. Un bun 
manual de biologie [„Didactica 
generală a biologiei” de Petru 
Tarhon, Iordache Ion, Rodica 
Nedbaliuc ș.a.] / Lozanu Mina // 
Moldova suverană. – 2004. – 11 
sept. – P. 4.

Tarhon, Petru. Bazele ecofi -
ziologice ale introducţiei plan-
telor lemnoase magnoliophyta 
în Moldova / Petru Tarhon ; red. 
Marcela Mardare. – Chișinău : 
Pontos, 2017. – 312 p. : fi g., tab.

Tarhon, Petru. Lucrări de la-
borator la cursul de Fiziologie a 
plantelor / Petru Tarhon, Ana 
Bârsan. – Chișinău : CEP USM, 
2016. – 239 p. : il.

Tarhon, Petru. Parcurile 
vechi boierești din Republica 
Moldova : Istoria fondării, starea 
actuală, structura compoziţio-
nală, diversitatea dendrofl orei 
și particularităţile ecologo-bio-
logice ale plantelor / Petru Tar-
hon. – Chișinău : Pontos, 2013. – 
648 p. : il., fotogr.

Rec.: Manea-Cernei, Eugenia. 
O carte de zile mari sau strigăt 
durut : [recenzie la cartea „Par-

curile vechi boierești din Repu-
blica Moldova”] / Eugenia Ma-
nea-Cernei // Literatura și arta. 
– 2015. – 8 ian. – P. 6 ; BiblioPo-
lis. – 2014. –Nr 2. – P. 243-245.

Tarhon, Petru. Rezistenţa 
plantelor la factorii abiotici ne-
favorabili : Îndrumar metodic 
/ Petru Tarhon, Ana Bârsan. – 
Chișinău : CEP USM, 2013. – 
115 p. : Tab., fi g.

Tarhon, Petru. Urme în calea 
uitării / Petru Tarhon ; Muzeul 
Naţional de Etnografi e și Istorie 
Naturală. – Chișinău : Tipogra-
fi a-Sirius, 2010. – 221 p.

***
Tarhon, Petru. Aclimatizarea 

plantelor de albiţie mătăsoasă în 
condiţiile Moldovei și particula-
rităţile lor biologice / Petru Tar-
hon // Buletin știinţifi c. Revista 
de etnografi e, știinţele naturii și 
muzeologie. – 2016. – Nr 24. – P. 
23-30.

Tarhon, Petru. Apa – izvorul 
vietii / Petru Tarhon // Buletin 
știinţifi c. Revista de etnografi e, 
știinţele naturii și muzeologie. – 
2011. – Nr 12. – P. 208-211.

Tarhon, Petru. Multiplica-
rea vegetativă a merișorului 
prin drajoni, butași lignifi caţi 
și butași verzi / Petru Tarhon 
// Buletin știinţifi c. Revista de 
etnografi e, știinţele naturii și 
muzeologie. – 2014. – Nr 20. – 
P. 47-52.

Tarhon, Petru. Parcul boie-
resc din satul Corestăuţi, raionul 
Ocniţa / Petru Tarhon // Buletin 
știinţifi c. Revista de etnografi e, 
știinţele naturii și muzeologie. – 
2012. – Nr 16. – P. 128-134.

Tarhon, Petru. Parcul den-
drologic din satul Miciurin 
(Ghica Vodă), raionul Dro-
chia / Petru Tarhon // Buletin 
știinţifi c. Revista de etnografi e, 
știinţele naturii și muzeologie. – 
2013. – Nr 18. – P. 182-186.

Tarhon, Petru. Parcurile 
naturale de pe teritoriul Ba-
sarabiei interbelice și aportul 

lui Iosif Lepși în cercetarea și 
ocrotirea lor / Petru Tarhon 
// Buletin știinţifi c. Revista de 
etnografi e, știinţele naturii și 
muzeologie. – 2016. – Nr 24. – 
P. 124-128.

Tarhon, Petru. Speciile de 
platan naturalizate în Republica 
Moldova / Petru Tarhon // Bule-
tin știinţifi c. Revista de etnogra-
fi e, știinţele naturii și muzeolo-
gie. – 2007. – Nr 6. – P. 18-22.

Tarhon, Petru. Starea mediu-
lui în Republica Moldova în anul 
2006 / Petru Tarhon // Buletin 
știinţifi c. Revista de etnografi e, 
știinţele naturii și muzeologie. – 
2007. – Nr 6. – P. 247-249.

Tarhon, Petru. Un inovator 
în muzeologie : [Mihai Ursu, 
directorul Muzeului Naţional 
de Etnografi e și Istorie Naturală 
din Chișinău] / Petru Tarhon, 
Sergiu Pană // Literatura și arta. 
– 2011. – 1 sept. – P. 8.

***
Conferinţa știinţifi că „Biolo-

gia și progresul știinţifi c” : Con-
sacrată aniversării a 85 de ani 
din ziua nașterii și a 62 de ani de 
activitate știinţifi că și didactică 
a lui Petru Tarhon : Culegere de 
materiale, 15 ian. 2015. – Chiși-
nău : Pontos, 2015. – 178 p. : il., 
fotogr., portr.

Tarhon, Petru. Viaţa consa-
crată știinţei și învăţământului 
/ Petru Tarhon. – Chișinău : 
Tipografi a-Sirius, 2006. – 296 p. : 
fotogr.

***
Bulhac, Ion. Savant și peda-

gog de vocaţie : Profesorul Petru 
Tarhon la 75 de ani / Ion Bulhac 
// Literatura și arta. – 2005. – 
13 ian. – P. 6.

Josu, Nina. Savantul Petru 
Tarhon – exemplu de slujire 
neamului ţării / Nina Josu // Li-
teratura și arta. – 2015. – 29 ian. 
– P. 4.

Tarhon Petru // Cercetători și 
inventatori din Republica Mol-
dova : (Prezentare succintă). 
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Maria ŞLEAHTIȚCHI
1960

Poet, prozator, dramaturg, 
critic literar, eseist și profe-
sor.

S-a născut la 17 ianuarie 
1960, în satul Ștefănești, raio-
nul Florești.

A studiat la Institutul Pe-
dagogic de Stat „Alecu Rus-
so” (astăzi Universitatea 
de Stat „Alecu Russo”) din 
Bălți, Facultatea de Filologie 
(1977-1981), Secţia de lim-
ba și literatura română; se va 
specializa, sub conducerea 
profesorului Ion Evtușenco 
(fost student al lui G. Căli-
nescu la Universitatea „Al. 
I. Cuza” din Iași), în stilistica 
limbii române. Timp de trei 
ani (1981-1984) este profe-
soară de limba și literatura 
română la Școala Nr. 1 din 
Bălţi (astăzi Liceul Teoretic 
„Mihai Eminescu”).

Între anii 1984-2012 acti-
vează la Universitatea „Ale-
cu Russo” din Bălţi, unde a 

Partea 3. – Chișinău : Editura 
AGEPI, 2004. – P. 140-141.

Vârsan, Ana. Profesorul Petru 
Tarhon – ilustru savant și peda-
gog de vocaţie / Ana Vârsan, Ion 
Bulhac // Pedagogi români no-
torii : (din Basarabia). Vol. 3. – 
Chișinău : Pontos, 2016. – P. 
163-168.

N.-M. Ș. 

ocupat funcțiile: asistent uni-
versitar la Catedra de limbă 
română și literatură pentru 
copii (1984), asistent uni-
versitar la Catedra de limba 
și literatura română (1986), 
devenind titular al cursuri-
lor: Istoria literaturii române 
(Marii Clasici), Istoria litera-
turii române contemporane, 
Metodica predării literaturii 
române ș.a., șefă a Secţiei de 
literatura română din cadrul 
Catedrei de limba și literatu-
ra română (1992), conferen-
ţiar universitar al Catedrei 
de limba și literatura română 
(1996), șefă a Catedrei de li-
teratură română și universa-
lă (2000), decan al Facultăţii 
de Filologie (2000-2010) și 
prorector pentru activitatea 
știinţifi că a USARB (2010-
2012). Conducător de docto-
rat la specialitatea Literatura 
română (din 2006).

În perioada 2012-2016 
activează la Universitatea de 
Stat din Moldova în calitate 
de șefă a Departamentului 
cercetare și inovare.

Din 2016 activează la Aca-
demia de Științe a Moldovei 
în calitate de secretar științifi c 
al Secției de științe umanisti-
ce apoi, în 2018-2019, este 
conducător adjunct al Secției 
de științe sociale, economi-
ce, umanistice și arte a AȘM. 
Cercetător științifi c coordo-
nator în Sectorul de litera-
tură contemporană a Insti-
tutului de Filologie Română 
,,Bogdan Petriceicu-Hasdeu” 
(2019).

În anul 1995, în colaborare 
cu Nicolae Leahu și Mircea 
Ciobanu, a fondat revista li-
terară „Semn”.

A dat doctoratul în fi lolo-
gie la Institutul de Literatu-
ră al Academiei de Știinţe a 

Moldovei, cu o cercetare în 
domeniul prozei basarabene 
pentru copii (1991).

Doctor habilitat în fi lologie 
cu teza „Romanul generației 
80. Poetica genului”, la In-
stitutul de Filologie (AȘM) 
(2018).

Stagii de documentare 
știinţifi că: Biblioteca Naţi-
onală a Rusiei (Moscova, 
1986), Facultatea de Litere 
a Universității „Al. I. Cuza” 
din Iași (1992), Bursa de cer-
cetare postdoctorală în Pro-
gramul european „Ianus” la 
Universitatea „Al. I. Cuza” 
din Iași (2015).

A debutat cu proză în 
„Tinerimea Moldovei” (1976). 
Debut editorial cu volumul 
de poezie „O săptămână de 
poeme nescrise” (Ed. Cartier, 
1998).

Volume editate: ,,Jocurile 
alterităţii” (poetică și cri-
tică literară, 2002), ,,Cerc 
deschis. Literatura română 
din Basarabia în postcomu-
nism” (critică literară, 2007), 
,,Oleandrii mă strigă roz (po-
ezie, 2010), ,,Acum” (poezie, 
2013), ,,Romanul generaţiei  
’80: construcţie și reprezen-
tare” (eseu, 2014), ,,Iubirea 
noastră e o doamnă frumoa-
să” (poezie, 2015), ,,Fragile” 
(poezie, 2016), „Notre amour 
est une belle dame” (poezie 
tradusă în franceză, 2019).

Coautor la volumele: 
,,Cvartet pentru o voce și toa-
te cuvintele” (eseu dramatic) 
(2001, 2009), ,,Istoria critică 
a literaturii române din Basa-
rabia: pe genuri” (2004), ,,Eu-
geniu Coșeriu. Universul din 
scoică” (interviuri) (2004), 
„Literatură, reprezentări, ne-
gocieri” (2018).

A elaborat antologiile: 
,,Literatura din Basarabia în 
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secolul XX. Literatură pen-
tru copii” (2004), ,,Început 
de secol XXI. Literatura din 
Basarabia. Roman” (în 2 vo-
lume) (2017), ,,Literatură 
pentru copii” (2018).

Eseul dramatic ,,Cvartet 
pentru o voce și toate cu-
vintele” a fost pus în scenă 
la Teatrul Național ,,Vasile 
Alecsandri” din Bălți (20 ia-
nuarie 2000).

Numeroase poeme au fost 
traduse în limbile engleză, 
franceză, rusă, maghiară, slo-
venă, germană, ucraineană, 
spaniolă, catalană ș.a.

Colaborează cu reviste-
le „Contrafort”, „Basarabia”, 
„Sud-Est”, „Semn”, „Dacia 
literară”, „Literatura și arta”; 
,,Porto-Franco”, ,,Limba ro-
mâna”, „Revista literară” ș.a., 
publicând poezie, proză, dra-
maturgie și critică literară.

A participat la foruri ști-
inţifi ce: Simpozionul Inter-
naţional ,,Criza identităţii 
în societăţile posttotalitare” 
(Chișinău, 1998), Simpozi-
onul Internaţional ,,Totul 
este semn, semnul este tot” 
(Suceava, 1995,1997, 2005), 
Colocviul Internaţional ,,Fi-
lologia sec. XXI” (Bălţi, 2001, 
2004), Colocviul Internaţio-
nal ,,Spaţiul lingvistic și lite-
rar românesc din perspectiva 
integrării europene” (Iași, 
2004).

Activitate publică: membru 
al juriului pentru acordarea 
burselor de excelenţă, Funda-
ţia Soros (2002, 2003, 2005); 
membru al juriului pentru 
concursul Debut în colecţia 
,,Prima verba”, organizat de 
Fundaţia Soros și Editura Arc 
(2004); membru al juriului în 
Programul ,,Artă și Cultură”, 
Fundaţia Soros (2005); mem-
bru al Comisei de experți 

„Filologie” a ANACEC (din 
2018); membru al Comisi-
ei de evaluare și acreditare a 
revistelor științifi ce a ANA-
CEC (din 2019); membru al 
Comisei de evaluare a pro-
iectelor editoriale a MECC 
(din 2019) ș.a.

Este membru al ,,Cena-
clului de Joi” de la Univer-
sitatea de Stat din Bălți și a 
grupului literar „Semn”. Re-
dactor-șef adjunct al revistei 
literare ,,Semn” (din 1995). 
Redactor-șef al revistei știin-
ţifi ce ,,Noua revistă fi lologi-
că” (NRF) (2010-2012).

Membru al Uniunii Scrii-
torilor din Moldova (1998), 
membru al Uniunii Scriito-
rilor din România (2003), 
membru al PEN – Centru, 
fi liala Chișinău (2005).

Mențiuni: Premiul pentru 
debut al Uniunii Scriitori-
lor din Republica Moldova 
(1999), Premiul III al Minis-
terului Culturii din Repu-
blica Moldova (2000), Pre-
miul pentru critică literară 
al Uniunii Scriitorilor din 
Moldova (2003), Premiul re-
vistei ,,Convorbiri literare”, 
Iași (2003), Premiul Uniu-
nii Scriitorilor din Româ-
nia, Filiala Chișinău (2008, 
2010), Premiul Salonului 
Internaţional de Carte, Chi-
șinău, ed. a XX-a (2010), 
Premiul Ministerului Cul-
turii al Republicii Moldo-
va la Salonul Internațional 
de Carte din Chișinău, ed. 
a XXIV-a (2015), Premiul 
Primăriei mun. Chișinău 
la Salonul Internațional de 
Carte pentru Copii și Tine-
ret din Chișinău, ed. a XIX-a 
(2015), Premiul pentru Li-
teratură „Constantin Stere” 
al Ministerului Culturii al 
Republicii Moldova (2016), 

Premiul „Teza de doctor de 
excelență a anului 2018” în 
domeniul științelor sociou-
mane, pentru teza de doctor 
habilitat de excelență „Ro-
manul generației `80. Poetica 
genului”. Trofeul „Cristalului 
Calității, 2018” al ANACEC 
(2019).

Distincții: Medalia „Mihai 
Eminescu” (2010), Ordinul 
„Gloria Muncii” (2012).

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Național 2010”. – Chișinău: 
BNRM, 2009. – P. 32-34.

Bibliografi e selectivă:
Literatura din Basarabia. 

Început de secol XXI. Roman : 
În 2 vol. / antologie, selecţie, 
studiu introductiv, note de Ma-
ria Șleahtiţchi. – Chișinău : Arc 
& Știinţa, 2017,

Vol. 1. – 408 p.
Vol. 2. – 416 p.
Literatură, reprezentări, ne-

gocieri / Maria Șleahtițchi, Mi-
hai Șleahtițchi, Lucia Țurcanu 
[et al.]. – Chișinău : Arc, 2018. 
–192 p.

Șleahtițchi, Maria. Acum : 
Poeme / Maria Șleahtițchi. – 
Iași: TipoMoldova, 2013. – 162 
p. – (Colecția „Opera omnia. 
Poeți contemporani”).

Rec.: Pilchin, Maria. Maria 
Șleahtiţchi și poezia imediată / 
Maria Pilchin // Contrafort. – 
2014. – Nr 1-4. – P. 23.

Șleahtițchi, Maria. Cerc des-
chis. Literatura română din Ba-
sarabia în postcomunism / Ma-
ria Șleahtiţchi. – Iaşi: Timpul, 
2007. – 215 p.

Șleahtițchi, Maria. Cvartet 
pentru o voce și toate cuvintele : 
(Eseu dramatic în două acte) / 
Maria Șleahtiţchi, Nicolae Lea-
hu. – Chișinău : ARC, 2001. – 39 
p. – (Cântăreaţa cheală).

Șleahtițchi, Maria. Fragile : 
Antologie de versuri / Maria 
Sleahtițchi. – Chișinău : Cartier, 
2016. – 141 p. ; [Resursă electro-
nică]. – URL : https://shop.car-
tier.md/files/pdf/1462364116.
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pdf (accesat : 16.07.2019).

Rec.: Chiper, Grigore. Poezia 
la ora antologiilor. Brodarea în 
interioritate / Grigore Chiper // 
Contrafort. – 2017. – Nr 1-2. – 
P. 5.

Şleahtiţchi, Maria. Iubirea 
noastră e o doamnă frumoasă / 
Maria Șleahtiţchi. – București : 
Editura Vinea, 2015. – 88 p.

Rec.: Bârsilă, Mircea. Tonuri și 
nuanţe lirice (Maria Șleahtițchi, 
Iubirea noastră e o doamnă 
frumoasă) / Mircea Bârsilă // 
Contrafort. – 2016. – Nr 9-10 ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
http://www.contrafort.md/ca-
tegorii/tonuri-i-nuan-e-lirice-
maria-leahti-chi-iubirea-noastr-
e-o-doamn-frumoas (accesat : 
16.07.2019).

Rec.: Ciobanu, Mircea V. Căr-
ţile și autorii anului 2015 / Mir-
cea V. Ciobanu // Sud-Est cultu-
ral. – 2016. – Nr 1. – P. 32.

Rec.: Corcinschi, Nina. Maria 
Șleahtiţchi // Corcinschi, Nina. 
Cărțile care mă iubesc / Nina 
Corcinschi. – Iași : Junimea, 
2016. – P. 66-67.

Rec.: Grati, Aliona. Maria 
Șleahtiţchi // Grati, Aliona. Cro-
nici în rețea : metaliteratura.net 
/ Aliona Grati. – Iași : Junimea, 
2016. – P. 247-251.

Şleahtiţchi, Maria. Jocurile 
alterităţii / Maria Șleahtiţchi. – 
Chișinău : Cartier, 2002. – 164 
p. – (Linia întâi).

Șleahtițchi, Maria. O săp-
tămînă de poeme nescrise / 
Maria Șleahtiţchi. – Chișinău : 
Cartier, 1998. – 56 p.

Șleahtițchi, Maria. Oleandrii 
mă strigă roz : Poeme / Maria 
Șleahtiţchi. – Chișinău : Cartier, 
2010.  – 56 p.

Rec.: Ciobanu Mircea V. [Ma-
ria Șleahtițchi] // Ciobanu, 
Mircea V. Deziluziile necesare. 
– Chișinău : Arc, 2014. – P. 161-
163.

Rec.: Pilchin, Maria. Cealaltă 
poezie în ,,Oleandrii mă strigă 
roz” de Maria Șleahtiţchi / Maria 
Pilchin // Metaliteratura. – 2013. – 
Nr 1-2 (32). – P. 116-119; [Resursă 
electronică] // http://metaliteratu-

ra.asm.md/03-12-2012_21-45-45  
(accesat : 16.07.2019).

Șleahtițchi, Maria. Notre 
amour est une belle dame / 
Maria Șleahtițchi; traduit du 
roumain par Olimpia Barbul. – 
București: Vinea, 2019. – 94 p.

Șleahtițchi, Maria. Romanul 
generaţiei ’80 : construcţie şi 
reprezentare / Maria Șleahtiţchi. 
– Chișinău : Cartier, 2014. – 
248 p. ; [Carte electronică]. – 
Ediţia a 2-a. – Chișinău : Carti-
er, 2015. – 248 p.

Rec.: Ciobanu Mircea V. Citin-
du-i pe critici / Mircea V. Cioba-
nu // Sud-Est cultural. – 2015. – 
Nr 1. – P. 25-27.

Rec.: Ciobanu Mircea V. Ro-
manul unei generaţii / Mircea V. 
Ciobanu // Contrafort. –  2015. – 
Nr 3-4. – P. 4.

***
Șleahtițchi, Maria. Alexan-

dru Burlacu, decojind naratolo-
gic romanul / Maria Șleahtiţchi 
// Metaliteratură : revistă știin-
ţifi că. – 2014. – Nr 1-2 (35). – P. 
20-24.

Șleahtițchi, Maria. Alţi dru-
meţi pe-același drum / Maria 
Șleahtiţchi // Metaliteratură : re-
vistă știinţifi că. – 2013. – Nr 5-6 
(34). – P. 121-125.

Șleahtițchi, Maria. Arta 
țeserii romanului în războ-
iul literaturii din secolul XXI 
Recenzie la cartea ,,Țesut viu. 
10x10”  de Emilian Galaicu-Pă-
un (2014) / Maria Șleahtiţchi 
// Jurnal de Chișinău. – 2014. – 
8 iul. – P. 19.

Șleahtițchi, Maria. Câtă li-
teratură și câtă maculatură? / 
Maria Șleahtiţchi // Contrafort. 
– 2018. – Nr 5/6. – P. 2.

Şleahtiţchi, Maria. Cei ple-
caţi, cei rămași… : [Eugeniu 
Coșeriu – 90 de ani de la naște-
re] / Maria Șleahtiţchi // NRF : 
Noua revistă fi lologică. – 2011. 
– Nr 1/2, Anul 2. – P. 4-6 ; [Re-
sursă electronică]. – URL : 
http://10.1.1.105/publicatie/
Nrf/NRF_1_2_2011.pdf (acce-
sat : 16.07.2019).

Șleahtițchi, Maria. Concep-
tul lumilor fractalice în romanul 
,,Orbitor” de Mircea Cărtăres-
cu / Maria Șleahtițchi // Studia 
Universitatis : revistă știinţi-
fi că. – 2012. – Nr 10 (60). – P. 
63-69 ; [Resursă electronică]. 
– URL : https://ibn.idsi.md/si-
tes/default/files/imag_file/10.-
p.63-69_Conceptul%20lumi-
lor%20fractalice%20in%20
romanul%20orbitor%20de%20
Mircea%20Cartarescu.pdf (ac-
cesat : 16.07.2019).

Șleahtițchi, Maria. Con-
strucţia și deconstrucţia anti-
modelului în romanul contem-
poran din Basarabia / Maria 
Șleahtițchi // Caietele de la Put-
na. Nr 7. – Mănăstirea Putna : 
Editura Nicodim Caligraful, 
2014. – P. 164-176.

Șleahtițchi, Maria. Cu cărţile 
pe (în)faţă : [anul literar 2013] 
/ Maria Șleahtiţchi // Sud-Est 
cultural. – 2014. – Nr 1/2. – P. 
44-48.

Șleahtițchi, Maria. Fabule 
moderne : de la reportaj la li-
teratură: [lansarea vol. „Fabule 
moderne” (2014), semnat de Ta-
tiana Ţâbuleac] / Maria Șleah-
tiţchi // Moldova. – 2014. – Nr 
11/12. – P. 48-51.

Şleahtiţchi, Maria. Forma-
rea competenţelor fi lologice : 
concept, sistem, praxis / Maria 
Șleahtiţchi // Abordarea prin 
competenţe a formării univer-
sitare : Probleme, soluţii, per-
spective : Materialele Conf. Șt. 
Intern. consacrate aniversării a 
65-a de la fondarea Univ. de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, 8 oct. 
2010. – Bălţi, 2011. – P. 71-74.

Șleahtițchi, Maria. Imaginea 
Basarabiei creștine între cele 
două Ecaterine din romanul 
„Biserica Albă” de Ion Druță / 
Maria Șleahtiţchi // Metalitera-
tură : revistă științifi că. – 2016. 
– Nr 2 (43). – P. 32-39.

Șleahtițchi, Maria. Istoriile 
literaturilor estice: între tradiţia 
„sovietică” și postmodernitate / 
Maria Șleahtiţchi // Metalitera-
tură : revistă știinţifi că. – 2013. 
– Nr 5-6 (34). – P. 54-64.
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Șleahtițchi, Maria. Lumea lu-

milor narate : Concepte și scri-
ituri optzeciste / Maria Șleah-
tiţchi // Flores Philologiae : 
Omagiu profesorului Eugen 
Munteanu, la împlinirea vâr-
stei de 60 de ani. – Iași: Editura 
Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza”, 2013. – P. 538-553 ; Cre-
ativitatea lingvală de la semn la 
text : Materialele Colocviului 
Internaţional „Filologia secolu-
lui al XXI-lea”, ediţia a V-a, Iași, 
PIM, 2014. – Iași, 2014. – P. 458-
473.

Șleahtițchi, Maria. Mecanis-
mele fi cţionării în romanul au-
tobiografi c / Maria Șleahtiţchi 
// Paul Goma și exilul etern. 
– Oradea : Ratio et Revelatio, 
2016. –  P. 178-183.

Șleahtițchi, Maria. Meta-
morfozele romanului românesc 
contemporan. Lista basarabea-
nă / Maria Șleahtiţchi // Sim-
pozionul Internaţional „Grigore 
Bostan – 75. Probleme actuale 
de fi lologie română”. – Cernăuţi: 
Мiсто, 2015. – P. 388-401.

Șleahtițchi, Maria. Narato-
logi și reprezentări naratologice 
/ Maria Șleahtiţchi // Akade-
mos. – 2017. – Nr 4 (47). – P. 
144-149.

Șleahtițchi, Maria. Naraţiu-
nea „aglutinantă” și non-fi cţio-
nalul „furajer”. (O perspectivă 
asupra evoluţiei romanului în li-
teratura română din Basarabia) 
/ Maria Șleahtiţchi // Integrare 
europeană/identitate naţională; 
plurilingvism/multiculturalita-
te – limba și cultura română : 
evaluări, perspective (European 
Integration/ National Identity; 
Plurilingualism/Multicultura-
lity – Romanian Languageand 
Culture: Evaluation, Perspecti-
ves). – Roma : ARACNE Editri-
ce, 2014. – P. 215-232.

Șleahtițchi, Maria. Recu-
perarea etică și estetică a unei 
copilării sovietice / Maria 
Şleahtiţchi // Caietele de la Put-
na. Nr 9, IX. – Mănăstirea Putna : 
Editura Nicodim Caligraful, 
2016. – P. 133-141.

Șleahtițchi, Maria. Rescri-
erea (post)modernă a mitului 
/ Maria Șleahtiţchi // Caietele 
de la Putna. Nr 4. – Mănăsti-
rea Putna : Nicodim Caligraful, 
2011. – P. 172-181.

Șleahtițchi, Maria. Romanul 
contemporan din Sud-Estul 
Europei : între societal și lite-
raritate / Maria Șleahtițchi // 
Meridian critic. Th e discourse 
of clothing (II). Annals Ștefan 
cel Mare University of Suceava. 
Philology Series. – 2015. – Nr 2 
(Vol. 25). – P. 121-130 ; Materi-
alele Conferinţei Internaţionale 
„În oglinzile democraţiei : lite-
ratura europeană și etica socie-
tară” (ediţia a IV-a), Chișinău, 
21-22 mai 2015. – CEP USM, 
2015. – P. 158-168.

Șleahtițchi, Maria. Romanul 
românesc din Basarabia după 
1989 : praxis și perspective / 
Maria Șleahtițchi // Concepte în 
mișcare – Studii despre stadiul 
actual al criticii și istoriei litera-
re românești. – București : Edi-
tura Academiei Române, 2010. 
– P. 214-224.

Şleahtiţchi, Maria. Scurte 
comentarii în marginea unui 
proiect de echipă : [romanul 
în spaţiul literar European : în-
tre creaţie și receptare] / Maria 
Șleahtiţchi // NRF : Noua revistă 
fi lologică. – 2011. – Nr 1/2. – P. 
90.

Șleahtițchi, Maria. Scriitorii 
din ,,primul val” al postmoder-
nismului basarabean: Aureliu 
Busuioc / Maria Șleahtițchi // 
Conferința Științifi că ,,Inte-
grare prin cercetare și inovare” 
(Chișinău, 26-28 septembrie 
2013). – Chișinău : CEP USM, 
2013. – P. 169-173.

Șleahtițchi, Maria. Th e Ro-
manian contemporarynovel in 
the Republic of Moldova / Maria 
Șleahtițchi // Iterculturalcommu-
nications = Mежкультурные 
коммуникации (Tbilisi). – 
2016. – Nr 26. – P. 11-18.

Şleahtiţchi, Maria. Vornicelul 
cu misiuni speciale / Maria Șleah-
tiţchi // Contrafort. – 2018. – Nr 

7-8. – P. 2 ; [Resursă electronică] 
// http:// www.contrafort.md/
categorii/vornicelul-cu-misiuni-
speciale (accesat : 16.07.2019).

***
Maria Șleahtiţchi : Biobibli-

ografi e / Univ. de Stat ,,A. Rus-
so”, Biblioteca Știinţifi că ; alcăt. : 
Ana Nagherneac ; red. coord. : 
Elena Harconiţa ; trad. în lb. fr. 
de Elena Dragan ; trad. în lb. 
eng. : Iulia Ignatiuc. – Bălţi : 
Biblioteca Știinţifi că din Bălţi, 
2005. – 114 p. : il. – (Scriitori 
universitari bălţeni) ; [Resur-
să electronică]. – URL : http://
tiNread.usarb.md:8888/tiNre-
ad/fulltext/sleahtitchi/sleah-
titchi.pdf (accesat : 15.07.2019).

***
Corcinschi, N. Maria Șleah-

tiţchi. Corpul știe mai mult / N. 
Corcinschi // Revista literară. – 
2016. – Nr 1. – P. 3.

Crudu, Dumitru. Întâlnirile 
din vis [referire la poemul ,,Ca 
într-o scoică uitată”] / Dumitru 
Crudu // Timpul. – 2013. – 11 
mar. ; [Resursă electronică]. – 
URL : https://www.timpul.md/
articol/intalnirile-din-vis-41729.
html (accesat: 15.07.2019).

Holban, Ioan. Maria 
Şleahtiţchi // Holban, Ioan. Li-
teratura română de azi. Poezia. 
Proza / Ioan Holban. – Iași : Ti-
poMoldova, 2013. – P. 664-667.

Omul Săptămânii : Maria 
Șleahtiţchi – scriitoare, profe-
soară // Timpul. – 2018. – 24 
ian. ; [Resursă electronică]. – 
URL : https://www.timpul.md/
articol/omul-saptamanii-ma-
ria-sleahtitchi---scriitoare-pro-
fesoara-126511.html (accesat: 
15.07.2019).

Şleahtiţchi Maria // Scriitori 
români din anii 80-90. Dicţionar 
bio-bibliografi c. Vol. 3 / coor-
donator : Ion Bogdan Left er. – 
Pitești ; București ; Brașov ; Cluj-
Napoca : Paralela 45, 2001. – 
P. 198-199.

V. M.
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Ion CIOCANU
1940

Critic și istoric literar, teo-
retician al literaturii, doctor 
habilitat în fi lologie, poet, 
prozator, publicist, specialist 
în cultivarea limbii, profesor 
universitar interimar.

S-a născut la 18 ianuarie 
1940 la Tabani, Hotin, actu-
almente raionul Briceni.

După absolvirea școlii me-
dii din satul natal, urmează 
studiile la Facultatea de Isto-
rie și Filologie a Universităţii 
de Stat din Moldova, speci-
alizându-se în limba și lite-
ratura română (1957-1962), 
după care a făcut doctoratul, 
perioadă în care studiază 
problema confl ictului artistic 
în proza contemporană. În 
1962 susţine teza de doctor 
în fi lologie, iar în 2001 pe cea 
de doctor habilitat, cu tema 
„Romanul „rural” postbelic 
în perspectivă estetică”.

A activat în calitate de lec-
tor, lector superior, confe-
renţiar universitar în cadrul 
Universităţii de Stat a Mol-
dovei (1965-1971).

A fost redactor superior, 
adjunct al șefului de redac-
ţie, ulterior director la  Edi-
tura „Cartea Moldovenească” 
(din 1972). A deţinut funcţia 
de director al Editurii „Lit-
eratura Artistică”, „Hype-
rion” (1988-1993); director 
general al Departamentului 

ne” etc.
Titluri deţinute: membru 

al Colegiilor de redacţie ale 
revistelor „Limba română”, 
„Viaţa Basarabiei”, „Revistă de 
lingvistică și știinţă literară”, 
„Philologia”; membru al Uni-
unii Scriitorilor din Moldova 
și din România.

Menţiuni şi distincţii: Pre-
miul Uniunii Scriitorilor din 
Moldova (1999, 2000, 2006, 
2009), Premiul Bibliotecii 
Naţionale pentru Copii „Ion 
Creangă”, Om Emerit al Re-
publicii Moldova, Ordinul 
„Gloria Muncii”, Ordinul Re-
publicii, Medalia „Dimitrie 
Cantemir”, Medalia „Mihai 
Eminescu”.

A se vedea și articolele din 
„Calendar Naţional 2000”. – 
Chișinău, 1999. – P. 38-42; 
Calendar Naţional 2005”. – 
Chișinău, 2004. – P. 18; „Calen-
dar Naţional 2010”. – Chișinău, 
2009. – P. 34-36; „Calendar Na-
ţional 2015”. – Chișinău, 2015. 
– P. 44-45.

Biblografi e selectivă:
Ciocanu, Ion. Cărţile din noi: 

articole, studii, cronici literare / 
Ion Ciocanu. – Chișinău : Pon-
tos, 2011. – 308 p.

Ciocanu, Ion. Fagurele și noi : 
tablete de cultivare a limbii / Ion 
Ciocanu. – Chișinău : [S. n.], 
2013. – 152 p.

Ciocanu, Ion. În marginea 
și-n miezul poeziei / Ion Cioca-
nu. – Iași : Tipo Moldova, 2015. – 
347 p. – (Opera Omnia Dicţio-
nar).

Ciocanu, Ion. Popas analitic 
în proza contemporană / Ion 
Ciocanu. – Chișinău : Lumina, 
2015. – 168 p.

Ciocanu, Ion. „... scriitorul 
este primul avocat în faţa lui 
Dumnezeu...” : Vasile Vasilache 
în dialog cu Ion Ciocanu. – Chi-
șinău : Atelier, 2016. – 64 p.

***
Ciocanu, Ion. Cercetător lite-

rar și eseist remarcabil : [Nicolae 

de stat al limbilor (1993-
1994); redactor, apoi şef de 
secţie la săptămânalul ,,Gla-
sul naţiunii” (1994-1997). 
În 1996 îşi începe activitatea 
în cadrul Grupului Editorial 
„Litera” în calitate de redac-
tor-coordonator al colecţiei 
„Biblioteca şcolarului”, fi ind 
numit în 1997 redactor-şef; 
şef de direcţie la Departa-
mentul relaţii naţionale şi 
funcţionarea limbilor (1998, 
2001). Cercetător ştiinţifi c la 
Institutul de Literatură şi Fol-
clor al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei (2001). Activează 
ca profesor universitar interi-
mar la Universitatea de Stat 
„Ion Creangă” din Chișinău 
(2006-2009).

Debutează editorial în 
1965, cu o culegere de proză 
scurtă „Fereastră deschisă”, 
după care urmează volume-
le de nuvele „Floare rară”, 
„Mijlocul verii” și cărţile de 
versuri „Poeme de dragoste” 
și „Alte poeme de dragoste”. 
Domeniul predilect și domi-
nant în activitatea sa rămâne 
însă critica literară. Palma-
resul editorial este constituit 
din circa trei mii de articole 
și 40 de cărţi de critică și is-
torie literară, sociolingvisti-
că, cultivarea limbii, inclusiv 
nenumărate studii și articole 
știinţifi ce, 3 monografi i și 2 
manuale, dintre care „Cărţile 
din noi”, „Salahorind”, „Ab-
senţa exclusă”, „În marginea 
și-n miezul poeziei” (2015), 
„Popas analitic în proza con-
temporană” (2015) etc.

A fost și rămâne în avan-
garda publicisticii naţionale. 
A activat mulţi ani în presă, 
este autorul cărţilor de pu-
blicistică de rezonanţă naţi-
onală: „Refl ecţii și atitudini”, 
„Zborul frânt al limbii româ-
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Bileţchi, 80 de ani de la naștere] 
/ Ion Ciocanu // Literatura și 
arta. – 2017. – 9 mar. – P. 4.

Ciocanu, Ion. Certitudinea 
afi rmării : [recenzie la cartea 
„Revelaţiile scribului”. – Chi-
șinău: Pontos, 2018. – 169 p., 
semnată de Gheorghe Doni] / 
Ion Ciocanu // Revista literară. – 
2019. – Nr 1. – P. 16.

Ciocanu, Ion. Contribuţie 
la cetatea verticalităţii noastre : 
[Serafi m Belicov] / Ion Ciocanu 
// Literatura și arta. – 2017. – 
9 mar. – P. 5.

Ciocanu, Ion. Culmea ghidu-
șiei : [recenzie la cartea „Basm de 
iarnă”. – Chișinău : Silvius Libris, 
2015. – 32 p. semnată de Silvia 
Ursache ] / Ion Ciocanu // Lite-
ratura și arta. – 2016. – 26 mai. – 
P. 5.

Ciocanu, Ion. Dincolo de 
tăcerile cărturarului : [Mihai Pap-
uc, muzeograf, cercetător literar] / 
Ion Ciocanu // Sud-Est cultural. – 
2016. – Nr 2. – P. 62-66.

Ciocanu, Ion. Drum deschis 
spre nume și izvoare : [creaţia 
poetică a lui Ion Vieru] / Ion 
Ciocanu // Literatura și arta. – 
2016. – 8 dec. – P. 4.

Ciocanu, Ion. Elementul pa-
rabolic în lirica lui Grigore Vi-
eru / Ion Ciocanu // Viaţa Basa-
rabiei. – 2017. – Nr 2. – P. 30-34.

Ciocanu, Ion. Fantasticul de 
lângă noi : [creaţia poetei Elena 
Viziru] / Ion Ciocanu // Viaţa 
Basarabiei. – 2017. – Nr 4. – P. 
23-26.

Ciocanu, Ion. Investigaţie 
sociopsihologică și refl ecţie dis-
cursivă în romanul posttotalitar 
/ Ion Ciocanu // Viaţa Basarabi-
ei. – 2015. – Nr 3. – P. 63-68.

Ciocanu, Ion.  Întoarcerea lui 
Mihail Curicheru : [recenzie la 
cartea „Petale de mac”. – Chi-
șinău : [S. n.], 2015. – 176 p., 
semnată de Mihail Curicheru] / 
Ion Ciocanu // Literatura și arta. 
– 2015. – 19 mar. – P. 8.

Ciocanu, Ion. Introducere 
în antologie : [creaţia lui Ion 
Anton] / Ion Ciocanu // Viaţa 
Basarabiei. – 2016. – Nr 1. – P. 
78-80.

Ciocanu, Ion. Mihai Emi-
nescu în universalitate / Ion 
Ciocanu // Viaţa Basarabiei. – 
2016. – Nr 3. – P. 16-18.

Ciocanu, Ion. Neuitarea lui 
Dumitru Matcovschi / Ion Cio-
canu // Florile dalbe. – 2016. – 
17 noiem. – P. 2.

Ciocanu, Ion. Poezia şi veri-
fi carea istoriei : [Vasile Cocar-
cea – poet tribun] / Ion Ciocanu 
// Literatura și arta. – 2015. – 
5 mar. – P. 4.

Ciocanu, Ion. Rămân 
cărţile inspirate, faptele bune, 
amintirea luminoasă : [in me-
moriam Serafi m Belicov] / Ion 
Ciocanu // Literatura și arta. – 
2016. – 25 aug. – P. 8.

Ciocanu, Ion. Scriitor și cine-
ast notoriu : Emil Loteanu – 80 / 
Ion Ciocanu // Viaţa Basarabiei. – 
2016. – Nr 4. – P. 28-31.

Ciocanu, Ion. Sondaje și 
mesaje în romanul est-prutean 
/ Ion Ciocanu // Akademos. – 
2015. – Nr 4. – P. 143-146.

Ciocanu, Ion. Spovedania 
inspirată a poetului : [Anatol 
Gugel] / Ion Ciocanu // Literatu-
ra și arta. – 2017. – 6 apr. – P. 5.

Ciocanu, Ion. Umoristul 
şi satiricul veacului : [Petru 
Cărare, 80 de ani de la naştere] / 
Ion Ciocanu // Literatura și arta. 
– 2015. – 12 febr. – P. 3.

Ciocanu, Ion. Univers po-
etic insolit : [creaţia poetică a 
lui Tudor Palladi] / Ion Ciocanu 
// Literatura și arta. – 2016. – 2 
iun. – P. 6.

Ciocanu, Ion. Un scenarist-
fi lmolog de azi și de mâine : 
[Dumitru Olărescu, 70 de ani 
de la naștere] / Ion Ciocanu // 
Literatura și arta. – 2017. – 30 
apr. – P. 6.

Ciocanu, Ion. Volumul trei 
al unui testament epocal : [Ion 
Ungureanu] / Ion Ciocanu // 
Viaţa Basarabiei. – 2019. – Nr 
1. – P. 47-51.

***
Bileţchi, Nicolae. Cu pro-

blemele vieţii în vârful peniţei : 
[Ion Ciocanu, 75 de ani] / Nico-
lae Bileţchi // Literatura și arta. – 
2015. – 22 ian. – P. 8.

Burlacu, Alexandru. Criticul 
revizuirilor literare : doctor ha-
bilitat Ion Ciocanu la 75 de ani 
/ Alexandru Burlacu // Akade-
mos. – 2015. – Nr 1. – P. 182-
183.

Burlacu, Alexandru. Ion 
Ciocanu : opurile și hopurile 
revizuirilor literare / Alexandru 
Burlacu // Literatura și arta. – 
2015. – 15 ian. – P. 6.

Buruiană, Ion. Un academici-
an fără titlu sau Cu tristeţe despre 
scriitorul și savantul Ion Ciocanu 
/ Ion Buruiană // Philologia. – 
2015. – Nr 1/2. – P. 122-132.

Ciocanu, Ion // Dicţionarul 
general al literaturii române : 
C/D. – București : Univers Enci-
clopedic, 2004. – P. 235-236.

Ciocanu, Ion // Mică enciclo-
pedie ilustrată a scriitorilor din 
Republica Moldova. – București : 
Litera Internaţional, 2005. – P. 
135-150.

Ion Ciocanu la 75 de ani : [co-
laj de articole] // Literatura și 
arta. – 2015. – 15 ian. – P. 6.

Lungu, Eugen. Învăţătorul 
meu, Ion Ciocanu / Eugen Lun-
gu // Sud-Est cultural. – 2015. – 
Nr 1. – P. 6-9.

Palladi, Tudor. Bucuria sub-
limă a creaţiei : [Ion Ciocanu, 
75 de ani de la naștere] / Tudor 
Palladi // Literatura și arta. – 
2015. – 15 ian. – P. 6.

Pârnău, Ion. Un alt om din le-
gendă…: [Ion Ciocanu, critic li-
terar, fi lolog, pedagog, scriitor] / 
Ion Pârnău // Literatura și arta. – 
2018. – 26 iul. – P. 4.

Răileanu, Vitalie. Cărţile 
criticului Ion Ciocanu – scrise 
pentru noi : Sugestii pentru un 
portret / Vitalie Răileanu // Lit-
eratura şi arta. – 2015. – 15 ian. – 
P. 6.

Ţarălungă, Ecaterina. Ciocanu, 
Ion. / Ecaterina Ţarălungă // Ţa-
rălungă, Ecaterina. Enciclopedia 
identităţii românești : Personali-
tăţi. – București : Litera Internaţi-
onal, 2011. – P. 183.

N.-M. Ș.
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Grigore VRABIE
1890-1950

Inginer agronom, botanist, 
pedagog, cercetător, muzeo-
graf și publicist.

S-a născut la 20 ianuarie 
1890, în localitatea Bărbo-
ieni, județul Lăpușna (azi ra-
ionul Nisporeni).

Se stinge din viață în 1950 
la Iași.

A absolvit Academia de 
Agricultură din Cluj. Revenit 
la Chișinău, se angajează în 
calitate de profesor la Școala 
Națională de Viticultură, 
apoi devine asistent univer-
sitar la Facultatea de Știinţe 
Agricole de aici. De aseme-
nea, a fost profesor la Univer-
sitatea Populară din Chișinău 
și director al Școlii de Agri-
cultură din Cricova.

În perioada anilor 1927-
1939 a activat la Muzeul 
Național de Istorie Naturală 
din Chișinău, unde a ocupat 
funcțiile de preparator, bo-
tanist, asistent, șef al Secției 
agronomice și director. Și-a 
adus contribuțiile la comple-
tarea colecțiilor muzeului cu 
noi exponate și a completat 
cu specii de plante colecția 
Grădinii Botanice a Muzeu-
lui. A colaborat cu Institutul 
Social Român din Basarabia 
și a întreprins mai multe cer-
cetări asupra solului, păduri-
lor și agriculturii, refl ectate 
în 12 lucrări științifi ce, in-

clusiv: ,,Îngrijirea semințelor 
înainte de semănat” (în co-
lab., 1932), ,,Compoziția chi-
mică a nămolului din Lacul 
Sasic”, ,,Materiale pentru 
studiul lichenilor din regi-
unea Chișinăului” (1934), 
publicate la București sau în 
anuarul ,,Buletinul Muzeului 
Național de Istorie Naturală 
din Chișinău”.

A colaborat la revista ,,Viața 
Basarabiei”, unde a publicat 
studiul ,,Câteva pagini glo-
rioase din trecutul Muzeului 
Naţional din Chișinău (scrise 
cu prilejul morţii A.I. Oster-
man, fosta preparatoare și 
conservatoare la Muzeu timp 
de 46 de ani) (1936). În 1939 
a publicat un volum de sinte-
ză istorică, ,,Muzeul Regional 
al Basarabiei din Chișinău”.

Membru fondator al 
Asociației Culturale ,,Cuvânt 
Moldovenesc”, membru în 
Corpul agronomic și în Co-
legiul inginerilor din Româ-
nia. Consilier municipal și 
vicepreședinte al Consiliului 
județean.

Distins cu Crucea ,,Meritul 
Sanitar”.

Bibliografi e selectivă:
Vrabie, Grigore. Agricultura 

la Copanca (Cultura cerealelor) / 
Grigore Vrabie. – Chișinău : 
Tip. „Tiparul Moldovenesc”, 
1939. – 35 p. : il.

Vrabie, Grigore T. Câteva pa-
gini glorioase din trecutul Mu-
zeului Naţional din Chișinău 
(Scrise cu prilejul morţii A.I. 
Osterman fosta preparatoare și 
conservatoare la Muzeu timp de 
46 de ani) : Extras din rev. ,,Via-
ţa Basarabiei” No. 11-12/1936 / 
Grigore T.Vrabie. – Chișinău : 
Tip. „Tiparul Moldovenesc”, 
1936. – 16 p. : 1 portr.

***
 Colesnic, Iurie. Din galeria 

muzeografi lor de altădată... : 

[Grigore Vrabie despre fondato-
rii Muzeului Științelor Naturale 
din Basarabia – Albina și Franz 
Osterman] / Iurie Colesnic // 
Flux: ed. de vineri. – 2000. – 3 
mar. – P. 8.

Colesnic, Iurie. Grigore Vra-
bie // Colesnic, Iurie. Timp și 
istorie : Autori de la ,,Viața Ba-
sarabiei” / Iurie Colesnic ; Bibl. 
Municipală ,,B.P. Hasdeu”. – 
Chișinău : Grafema Libris ; 
Ulysse, 2011. – P. 389-391.

Colesnic, Iurie. Grigore Vra-
bie // Colesnic, Iurie. Chișinăul 
din amintire / Iurie Colesnic ; 
pref. : Lidia Kulikovski ; Bibl. 
Municipală „B.P. Hasdeu”. – 
Chișinău : Grafema Libris, 2011. 
– P. 148.

Ursu, Mihai. Vrabie Grigore 
// Ploșniță, Elena. Enciclope-
dia muzeologiei din Republica 
Moldova / Elena Ploșniță, Mihai 
Ursu. – Chișinău : Bons Offi  ces, 
2011. – P. 268, fot., il. – (Biblio-
teca Tyragetia; XX).

Vrabie Grigore // Figuri 
contemporane din Basarabia. – 
Chișinău : Editura ARPID, 
1939. – P. 140; [Resursă electro-
nică]. – URL : http://bp-soroca.
md/soroca/Figuri%20Con-
temporane%20din%20Basara-
bia.%20n-z.%201939.pdf (acce-
sat: 19.07.2019).

V. M.
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Caraman, Ion. Înfi inţarea 

plantaţiilor de mur / Ion Cara-
man, Ivan Nani // Pomicultura, 
viticultura şi vinifi caţia. – 2017. 
– Nr 4. – P. 33-38.

Caraman, Ion. Producerea 
materialului săditor de calitate 
la speciile de coacăz, zmeur, 
mure şi agriş / Ion Caraman, 
Valentina Tcaci, Galina Cova-
lenco // Pomicultura, viticultura 
şi vinifi caţia. – 2016. – Nr 3. – P. 
3-6.

Caraman, Ion. Tehnologia 
producerii materialului săditor 
de căpşun / Ion Caraman, Val-
entina Tcaci, Galina Covalenco 
// Pomicultura, viticultura şi 
vinifi caţia. – 2016. – Nr 2. – P. 
11-13.

***
Caraman, Ion // Cercetători și 

inventatori din Republica Mol-
dova : (Prezentare succintă). P. 
a 3-a. – Chișinău : Ed. AGEPI, 
2004. – P. 34-35.

N.-M. Ș.

Ion CARAMAN
1940

Specialist în domeniul hor-
ticulturii, doctor habilitat în 
știinţe agricole, cercetător și 
inventator.

S-a născut la 20 ianuarie 
1940, la Biești, Orhei.

Absolvent al Colegiu-
lui Agricol din Cucuruzeni 
(1958). Și-a continuat studi-
ile la Facultatea Horticultură 
a Institutului Agricol „Mihail 
Frunze” din Chișinău (1963-
1968), apoi a urmat studii-
le de doctorat (1971-1974), 
iar în anul 1975 susţine teza 
de doctor în știinţe agrico-
le. În anul 2002 susţine teza 
de doctor habilitat în știinţe 
agricole cu tema „Producti-
vitatea căpșunului și coacă-
zului negru în funcţie de soi, 
distanţele de plantare și siste-
mul de fertilizare”.

Și-a început activitatea în 
cadrul Ministerului Agricul-
turii în calitate de șef-adjunct 
al Direcţiei știinţă (1974-
1978); secretar știinţifi c al In-
stitutului de Cercetări pentru 
Pomicultură (din 1978), iar 
din 1995 exercită funcţia de 
șef al Laboratorului arbuști 
fructiferi.

A efectuat numeroase cer-
cetări privind cultura arbuș-
tilor fructiferi și a căpșunului. 
Ca rezultat al investigaţiilor 
sale a fost creat un sorti-
ment bogat de căpșun și ar-

buști fructiferi în Moldova. 
Este primul cercetător din 
republică, care a studiat în 
complex soiurile și factorii 
ce infl uenţează creșterea și 
dezvoltarea plantaţiilor de 
căpșun și arbuști fructiferi. 
Cercetările sale în acest do-
meniu s-au soldat cu elabo-
rarea tehnologiilor intensive 
de producere a materialului 
săditor de arbuști fructiferi și 
căpșun.

Este autorul a peste 100 de 
lucrări știinţifi ce, inclusiv a 2 
monografi i: „Productivitatea 
căpșunului și coacăzului ne-
gru în funcţie de soi, distan-
ţele de plantare și sistemul de 
fertilizare” (2002), „Cultura 
căpșunului” (2005), „Cultu-
ra murului” (2017), „Cultu-
ra protejată a căpșunului” 
(2017) etc.

Bibliografi e selectivă:
Caraman, Ion. Cultura căp-

șunului / Ion Caraman. – Chi-
șinău : Tipografi a AȘM, 2005. – 
176 p. : il.

Caraman, Ion. Productivita-
tea căpșunului și coacăzului ne-
gru în funcţie de soi, distanţele 
de plantare și sistemul de ferti-
lizare : Teză / Ion Caraman. – 
Chişinău : [S. n.], 2002. – 320 p.

***
Caraman, Ion. Comportarea 

unor soiuri de coacăz negru în 
condiţiile din Republica Mol-
dova / Ion Caraman, Valentina 
Tcaci // Simpozionul Ştiinţifi c 
Internaţional „Horticultura mo-
dernă – realizări şi perspective”. 
Vol. 36, 27 sept. 2013, Chişinău. 
– Chişinău : [S. n.], 2013. – P. 
126-129.

Caraman, Ion. Cultura murului 
/ Ion Caraman, Ivan Nani // Pomi-
cultura, viticultura şi vinifi caţia. – 
2017. – Nr 3. – P. 11-13.

Caraman, Ion. Cultura prote-
jată a căpşunului / Ion Caraman, 
Valentina Tcaci // Pomicultura, 
viticultura şi vinifi caţia. – 2017. – 
Nr 1. – P. 36-40.

Ion NICOV
1950

Actor de teatru și cinema, 
dansator, interpret de muzică 
populară.

S-a născut la 20 ianuarie 
1950 la Brânzenii-Vechi, Te-
lenești.

Și-a făcut studiile la Fa-
cultatea de Artă Teatrală a 
Institutului de Arte „Gavriil 
Musicescu” din Chișinău, ac-
tualmente Academia de Mu-
zică, Teatru și Arte Plastice 
(1969-1973).

A activat în calitate de dan-
sator în Ansamblul de Dans 
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„Hora”; coregraf-secund în 
Ansamblul de Dans „Ve-
selia”; interpret de muzică 
populară, dansator, actor la 
Teatrul Epic de Etnografi e și 
Folclor „Ion Creangă”; actor 
la Teatrul Dramatic Rus de 
Stat „Anton P. Cehov”; actor 
la Teatrul Studio „Din pro-
vincie”; actor la Teatrul Naţi-
onal „Satiricus Ion Luca Ca-
ragiale” din Chișinău; actor 
la Teatrul de Revistă „Ginta 
Latină” (1969-2009); dansa-
tor în mai multe colective 
de dans tradiţional. Practică 
dansul în stil „Step”; posedă 
câteva instrumente muzicale: 
nai, fl uier, muzicuţă, saxofon; 
cantautor, interpret și autor a 
peste 30 de cântece de estra-
dă. Laureat al unor concur-
suri de dans popular.

S-a produs în spectacolele: 
„Păcală și Tândală” (rolul lui 
Păcală), „Cherchez la fem-
me” (rolul nevăzătorului), 
„Grădina Publică Ștefan cel 
Mare” (rolul profesorului), 
„Între Bâc și Mississippi” (ro-
lul lui Bob), „Păcală et Com-
pany” (rolul lui Păcală) de 
Tudor Ţărnă, „Amfi trionul 
sau Căderea zeilor” (rolul lui 
Mercur) de Molière etc.

Este Maestru în Artă (2010).

Bibliografi e:
Nicov, Ion. Șatra : [înregistrări 

sonore muzicale] / autor și inter-
pret : Ion Nicov ; versuri : Ianoș 
Ţurcanu ; aranjamente : Lilian 
Vilas. – Chișinău : Music Master, 
2000. – 1 casetă audio STEREO 
HX-PRO.

***
Nicov, Ion. „Umorul l-am 

moștenit de la tata și mereu 
l-am avut în arsenalul meu...” : 
[dialog cu Ion Nicov, actor la 
Teatrul de Revistă „Ginta Lati-
nă”] / consemnare : Dina Haș-
cu-Ghimpu // Hașcu-Ghimpu, 
Dina. Moft urile parfumate ale 
„Gintei Latine”. – Chișinău : Lu-

Valentina EȘANU
1960

Bibliograf, doctor în isto-
rie, cercetător științifi c, spe-
cialist în domeniul istoriei 
medievale a românilor.

S-a născut la 20 ianuarie 
1960, comuna Sculeni, raio-
nul Ungheni, în familia unor 
lucrători medicali.

După absolvirea școlii 
medii din localitatea natală 
(1977), a studiat la Facul-
tatea de Biblioteconomie și 
Bibliografi e a Universității 
de Stat din Moldova (1977-
1981). A activat în calitate de 
bibliograf la Biblioteca Știin-
ţifi că a Academiei de Știinţe 
a Moldovei (1981-1984), in-
giner la Staţia Seismică de pe 
lângă Institutul de Geologie 
al AȘM (1985-1989), consul-
tant la Ministerul de Justiţie 
(1989-1994).

Din 1994 este cercetător 
știinţifi c la Institutul de Isto-
rie al AȘM, Secţia de istorie 
medie. Este autoarea a peste 
270 de lucrări științifi ce, în 
mare parte fi ind elaborate în 
colaborare cu academicianul 
Andrei Eșanu și sunt dedi-
cate istoriei culturii scrise și 

epocii lui Ștefan cel Mare și 
Sfânt, lui Dimitrie Cantemir 
și operei sale științifi ce, isto-
riei ecleziastice ș.a., printre 
care: ,,Moldova medievală. 
Structuri executive, militare 
și ecleziastice” (2001), ,,Mă-
năstirea Căpriana, sec. XV-
XX” (2003), „Descrierea 
Moldovei” de Dimitrie Can-
temir în cultura europeană” 
(2004), ,,Epoca lui Ștefan cel 
Mare. Oameni, destine, fapte” 
(București, 2004), ,,Bogdan al 
II-lea și Maria-Oltea, părinții 
lui Ștefan cel Mare” (2007), 
,,Dimitrie Cantemir, Descri-
erea stării de odinioară și de 
astăzi a Moldovei” (București, 
2007), ,,Dinastia Cantemi-
reștilor (sec. XVII-XVIII)” 
(2008), ,,Mănăstirea Voroneţ. 
Istorie, cultură, spiritualitate” 
(2010), ,,Neamul Cantemi-
reștilor. Bibliografi e” (2010), 
,,Moștenirea culturală a Can-
temireștilor” (2010), ,,Mănăs-
tiri și schituri din Republica 
Moldova” (2013), ,,Dimitrie 
Cantemir, Cuvânt panegiri-
cesc de laudă Marelui Muce-
nic Dimitrie din Tesalonic” 
(1719) (Iași, 2017), ,,Viața și 
faptele Mitropolitului Grigo-
rie Roșca (1478-1570)” (Iași, 
2017), ,,Dimitrie Cantemir. 
Despre numele Moldaviei: în 
vechime și azi; Istoria moldo-
vlachică; Viaţa lui Constantin 
Cantemir; Descrierea stării 
Moldaviei: în vechime și azi” 
(București, 2017) etc. De ase-
menea, a întocmit mai multe 
bibliografi i istoriografi ce; a 
colaborat la „Bibliografi a is-
torică a României”, lucrare în 
mai multe volume elaborată 
de Institutul de Istorie „Geor-
ge Bariţiu”, Filiala Academiei 
Române din Cluj-Napoca.

De-a lungul anilor a partici-
pat la numeroase conferinţe, 
la elaborarea multor proiecte 
naţionale și internaţionale de 
anvergură, între care „Epoca 
lui Ștefan cel Mare”, „Mănăs-
tirea Căpriana”, „Dinastia 
Cantemireștilor”, „Mănăs-

mina, 2012. – P. 87-89.
***

Hașcu-Ghimpu, Dina. Ion 
Nicov / Dina Hașcu-Ghimpu // 
Hașcu-Ghimpu, Dina. Moft urile 
parfumate ale „Gintei Latine”. – 
Chișinău : Lumina, 2012. – P. 86.

Ion Nicov : [actor la Teatrul 
de Revistă „Ginta Latină” : 65 
de ani] // Teatru. – 2014. – Nr 
14. – P. 69.

N.-M. Ș.
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tiri și schituri din Republica 
Moldova”, „Cronicile Ţării 
Moldovei sec. XV-XVI” etc.

În anul 2015 devine doc-
tor în istorie cu teza „Marii 
demnitari ai Țării Moldovei 
în domnia lui Ștefan cel Mare 
(1457-1504)”, lucrare apărută 
și sub formă de monografi e 
la Editura Cartier (2018).

Premii și distincții: Premiul 
și Diploma „Cartea anului” la 
Salonul al XII-lea de carte 
naţională a Republicii Mol-
dova  (2003), în calitate de 
coautor al monografi ei „Mă-
năstirea Căpriana (sec. XV-
XX)”, Premiul Academiei de 
Știinţe a Moldovei pentru car-
tea „Descrierea Moldovei de 
Dimitrie Cantemir în cultura 
europeană” (2004), Medalia 
„Meritul Civic” (2010), mem-
bru de onoare al Institutului 
de Studii Sud-Est-Europene 
al Academiei Române (2014).

A se vedea și articolul din 
„Calendar Național 2015”. – 
Chișinău: BNRM, 2015. - P. 50-
52.

Bibliografi e selectivă:
Cantemir, Dimitrie. Cuvânt 

Panegiricesc de laudă Marelui 
Mucenic Dimitrie din Tesalonic… 
1719 = Слово Панегирическое 
в похвалу Великомученика 
Димитрия Фессалонитскаго… 
1719 / Dimitrie Cantemir ; ediție 
îngrijită, studiu introductiv și tra-
ducere de acad. Andrei Eșanu și 
dr.Valentina Eșanu. – Iași : Doxo-
logia, 2017. – 82 p.

**Dimitrie Cantemir: Despre 
numele Moldaviei : în vechime 
și azi ; Istoria moldo-vlachică ; 
Viaţa lui Constantin Cantemir ; 
Descrierea stării Moldaviei : în 
vechime și azi / editarea textului 
latinesc, aparatul critic și indici 
de Florentina Nicolae ; traducere 
din limba latină de Ioana Costa ; 
studiu introductiv : acad. Andrei 
Eșanu, dr. Valentina Eșanu. – 
București : Academia Română ; 
Fundaţia Naţională pentru Ști-
inţă și Artă, 2017. – CLI+1736 p.

Eșanu, Andrei. Lumina cărții 

la români (secolele XIV-XIX) : 
Studii, surse și materiale / acad. 
Andrei Eșanu, dr. Valentina 
Eșanu. – București: Editura Aca-
demiei Române ; Muzeul Brăilei 
„Carol I” ; Ed. Istros, 2018. – 657 
p.  – (Seria „Basarabica”).

Eșanu, Andrei. Viața și fapte-
le Mitropolitului Grigorie Roș-
ca (1478-1570) / acad. Andrei 
Eșanu, dr. Valentina Eșanu. – 
Iași : Doxologia, 2017. – 52 p.

Eșanu, Valentina. Marii 
demnitari ai Țării Moldovei 
în domnia lui Ștefan cel Mare 
(1457-1504) : Autoreferat la teza 
de doctor în istorie / Valentina 
Eșanu ; Institutul de Istorie al 
AȘM. – Chișinău, 2015. – 29 p.

Eșanu, Valentina. Marii 
demnitari ai Țării Moldovei 
în domnia lui Ștefan cel Mare 
(1457-1504) / Valentina Eșanu. – 
Chișinău : Cartier, 2018. – 444 p.

Mănăstirea Căpriana cu Schi-
tul Condrița (secolul al XV-lea – 
începutul secolului al XXI-lea) : 
Studii, documente și materiale 
/ coaut.: Valentina Eșanu ; co-
ord.: A. Eșanu, Gh. Postică. – 
Chișinău : Cartdidact, 2019. – 
638 p.

Pelin, Valentina. Manus-
crise românești din secolele 
XIII-XIX în colecții străine 
(Rusia, Ucraina, Bielorusia) : 
Catalog / ediție îngrijită de 
acad. Andrei Eșanu, dr. Valenti-
na Eșanu, Veronica Cosovan. – 
Chișinău : Știința, 2017. – 408 p.

Pelin, Valentina. Paisianis-
mul în contextul cultural și spi-
ritual sud-est și est european 
(secolele XVIII-XIX) / ediţie în-
grijită și revizuită de acad. An-
drei Eșanu și Valentina Eșanu. – 
Iași : Doxologia, 2017. – 324 p.

***
Eșanu, Andrei. Academicia-

nul Valeriu Pasat la vârsta afi r-
mării / acad. Andrei Eșanu, dr. 
Valentina Eșanu // Academician 
Valeriu Pasat. Biobibliografi e. – 
Chișinău, 2015. – P. 16-38.

Eșanu, Andrei. Academicia-
nul Valeriu Pasat la vârsta afi r-
mării / acad. Andrei Eșanu, dr. 
Valentina Eșanu // Reconstituiri 

istorice. Civilizaţie, valori, para-
digme, personalităţi. In hono-
rem academician Valeriu Pasat 
/ Institutul de Istorie, Biblioteca 
Științifi că (Inst.) ,,Andrei Lu-
pan” ; coord. : Nicolae Enciu ; 
ed. : Constantin Manolache ; 
resp. de ed.: Ion Valer Xenofon-
tov. – Chișinău, 2018. – P. 13-29.

Eșanu, Andrei. Aspecte ale 
istoriei Chișinăului din vechime 
până în pragul epocii moderne / 
acad. Andrei Eșanu, dr. Valentina 
Eșanu // Identitățile Chișinăului. 
– Ediția a patra. – Chișinău : Arc, 
2018. – P. 87-100.  

Eșanu, Andrei. Biblia în spa-
ţiul est-slav și în cel de inter-
ferenţă cu lumea românească 
(sec. XV – începutul sec. XIX) 
/ acad. Andrei Eșanu, dr. Valen-
tina Eșanu // Receptarea Sfi ntei 
Scripturi între fi lologie, herme-
neutică și traductologie : Lu-
crările Simpozionului Național 
„Explorări în tradiția biblică ro-
mânească și europeană”, Ediția 
a VIII-a, Iași, 24-25 mai 2018 / 
coord. : Eugen Munteanu. – Iași, 
2019. – P. 21-72 ; [Resursă elec-
tronică] // http://consilr.info.
uaic.ro/~mld/monumenta/Re-
ceptareaSf.Scripturi8.pdf (acce-
sat : 28.08.2019).

Eșanu, Andrei. Biblioteca 
Mănăstirii Voroneț în lumina 
unor cercetări recente / acad. 
Andrei Eșanu, dr. Valentina 
Eșanu // In honorem Sfânta 
Mănăstire Voroneț. Un sfert de 
veac de la reînfi ințare. – Iași : 
Doxologia, 2016. – P. 333-393.

Eșanu, Andrei. Cantemiriana : 
câteva precizări necesare / acad. 
Andrei Eșanu, dr. Valentina 
Eșanu // Anuarul Institutului de 
Istorie. 2017. – Chișinău, 2018. – 
P. 92-105.

Eșanu, Andrei. Circulația 
tipăriturilor lui Macarie (1508-
1512) în Europa / Andrei Eșanu, 
Valentina Eșanu // Anuarul 
Institutului de Istorie. 2014. – 
Chișinău, 2015. – P. 21-64.

Eșanu, Andrei. Circulația in-
cunabulelor slave ale lui Schwei-
polt Fiol în Sud-Estul Europei 
(sec. XVI-XVII) / acad. Andrei 
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Eșanu, dr. Valentina Eșanu // 
Istorie, cultură și politică în 
Sud-Estul Europei. Două coloc-
vii internaționale : Contacte și 
schimburi culturale în Sud-Estul 
Europei (aspecte istorice și ling-
vistice) : Simpozion organizat 
de ISSEE al Academiei Române 
și Institutul de Balcanologie și 
Centrul de Tracologie al Acade-
miei Bulgariei, București, 29 sep-
tembrie 2015 ; Cultură și istorie 
la Est de Carpați în perspectivă 
Sud-Est europeană (sec. XVI-
XX). Simpozion organizat de 
ISSEE al Academiei Române și 
Institutul de Istorie al Academiei 
de Științe a Moldovei, București, 
16 septembrie 2016. – Brăila, 
2017. – P. 205-218.

Eșanu, Andrei. Câte bise-
rici a avut vechea Lăpușnă? / 
acad. Andrei Eșanu, dr. Valen-
tina Eșanu // Destin românesc. 
Revistă de istorie și cultură. – 
2018. – Nr 1-2 (103-104). – P. 
214-219.

Eșanu, Andrei. Cu privire la 
pierderile Basarabiei în cel de-al 
Doilea Război Mondial. Studiu 
de caz : satul Sculeni, r-nul Un-
gheni / acad. Andrei Eșanu, dr. 
Valentina Eșanu // Patrimoniul 
istoric. Revista Asociației Isto-
ricilor „Nicolae Iorga” din Un-
gheni. – 2015. – Nr 2. – P. 7-19.

Eșanu, Andrei. Demnitatea 
prințesei Maria Cantemir : între 
fi cțiune artistică și realitate is-
torică / acad. Andrei Eșanu, dr. 
Valentina Eșanu // Patrimoniul 
istoric. Revista Asociației Isto-
ricilor „Nicolae Iorga” din Un-
gheni. – 2018. – Nr 9. – P. 81-91.

Eșanu, Andrei. Dimitrie Can-
temir. Descriptio Moldaviae. 
Manuscris facsimil inedit [de 
la Odesa] : Studiu introductiv / 
acad. Andrei Eșanu, dr. Valenti-
na Eșanu // Integrala manuscri-
selor Cantemir. Vol. LXXIV / ed. 
coord. de Constantin Barbu. – 
[Craiova, 2015]. – 537 p.

Eșanu, Andrei. Dinastia 
Cantemireștilor / acad. Andrei 
Eșanu, dr. Valentina Eșanu // In-
tegrala manuscriselor Cantemir. 
Vol. LXXIV / ed. coord. de Con-

stantin Barbu. – [Craiova, 2015]. – 
P. 37-643.

Eșanu, Andrei. Episcopul Mi-
trofan și Biblia de la București 
(1688) / acad. Andrei Eșanu, 
dr. Valentina Eșanu // Anuarul 
Institutului de Istorie, 2016. – 
Chișinău, 2017. – P. 95-111.

Eșanu, Andrei. Forma-
rea primelor universități mo-
derne românești (impact 
internațional) / acad. Andrei 
Eșanu, dr. Valentina Eșanu // 
Cultură și istorie la Est de 
Carpați în perspectivă sud-est 
europeană (sec. XV-XX). – 
Chișinău, 2016. – P. 139-146.

Eșanu, Andrei. Introducere / 
acad. Andrei Eșanu, dr. Valenti-
na Eșanu // Pelin, Valentina. Ma-
nuscrise românești din secolele 
XIII-XIX în colecții străine (Ru-
sia, Ucraina, Bielorusia) : Cata-
log / ediție îngrijită de acad. An-
drei Eșanu, dr. Valentina Eșanu, 
Veronica Cosovan. – Chișinău : 
Știința, 2017. – P. 6-10.

Eșanu, Andrei. Însemnări 
cronicărești de pe o Psaltire de la 
Mănăstirea Voroneț / acad. An-
drei Eșanu, dr. Valentina Eșanu 
// In honorem Sfânta Mănăstire 
Voroneț. Un sfert de veac de la 
reînfi ințare. – Iași : Doxologia, 
2016. – P. 210-217.

Eșanu, Andrei. Întemeierea 
primelor universități și instituții  
academice românești (repercu-
siuni internaționale) / acad. An-
drei Eșanu, dr. Valentina Eșanu 
// Orizonturi medievale și mo-
derne în istoria românilor. Eco-
nomie, societate, politică, cul-
tură, istoria științei. În onoarea 
profesorului Demir Dragnev. – 
Chișinău, 2016. –P. 567-572.

Eșanu, Andrei. Lăpușna me-
dievală în secolele XIV-XVIII / 
acad. Andrei Eșanu, dr. Valen-
tina Eșanu // Lăpușna. Studii 
de istorie și arheologie / coord. 
Gheorghe Postică. – Chișinău: 
Masterprint, 2015. – P. 27-66.

Eșanu, Andrei. Mitropolitul 
Dosoft ei, Episcopul Mitrofan și 
„Biblia” de la București (1688) / 
acad. Andrei Eșanu, dr. Valen-
tina Eșanu // Calendar național 

2018. – Chișinău, 2017. – P. 245-
250.

Eșanu, Andrei. Noi consi-
derații privitoare la pierderea 
Chiliei și Cetății Albe în 1484 / 
acad. Andrei Eșanu, dr. Valen-
tina Eșanu // Revista de istorie 
a Moldovei. – 2016. – Nr 4. – P. 
5-16.

Eșanu, Andrei. Notă asupra 
ediției / acad. Andrei Eșanu, dr. 
Valentina Eșanu // Pelin, Valenti-
na. Manuscrise românești din se-
colele XIII-XIX în colecții străine 
(Rusia, Ucraina, Bielorusia) : Ca-
talog / Ediție îngrijită de acad. An-
drei Eșanu, dr. Valentina Eșanu și 
Veronica Cosovan. – Chișinău :  
Știința, 2017. – P. 14-15.

Eșanu, Andrei. Noua litera-
tură despre Cantemirești. Ad-
denda (2010-2013) la bibliogra-
fi a ,,Neamul Cantemireștilor” / 
acad. Andrei Eșanu, dr. Valenti-
na Eșanu // Integrala manuscri-
selor Cantemir. Vol. LXXIV / ed. 
coord. de Constantin Barbu. – 
[Craiova, 2015]. – P. 539-572.

Eșanu, Andrei. O carte des-
pre moștenirea cultural-spiritu-
ală a lui Paisie Velicikovski și a 
ucenicilor săi : [recenzie la car-
tea ,,Paisianismul în contextul 
cultural și spiritual sud-est și est 
european (secolele XVIII-XIX)”, 
de Valentina Pelin] / acad. An-
drei Eșanu, dr. Valentina Eșanu 
// Epifania. Revistă de dialog 
ortodox (Iași). – 2015. – Nr 31 
(Dec. 2014-Febr. 2015). – P. 
216-219.

Eșanu, Andrei. O perioadă 
de tensiuni între Ștefan cel Mare 
și boierimea dregătoare (1467-
1471) / acad. Andrei Eșanu, dr. 
Valentina Eșanu // Orizonturi 
medievale și moderne în istoria 
românilor. Economie, societate, 
politică, cultură, istoria științei. 
În onoarea profesorului Demir 
Dragnev. – Chișinău, 2016. – P. 
261-270.

Eșanu, Andrei. O relicvă ba-
sarabeană a familiei lui Mihail 
Kogălniceanu / acad. Andrei 
Eșanu, dr. Valentina Eșanu // 
Revista de istorie a Moldovei. – 
2017. – Nr 2. – P. 50-53.
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Eșanu, Andrei. Operele mu-

zicale ale lui Dimitrie Cante-
mir [recenzie la vol. lui Victor 
Ghilaș „Dimitrie Cantemir – 
muzicianul în contextul cultu-
rii universale”, Chișinău, 2015, 
496 p.] / acad. Andrei Eșanu, dr. 
Valentina Eșanu // Akademos. – 
2016. – Nr 1 (40). – P. 168-171.

Eșanu, Andrei. Prințesa Ma-
ria Cantemir (1700-1757) / 
acad. Andrei Eșanu, dr. Valen-
tina Eșanu // Patrimoniul isto-
ric. Revista Asociației Istoricilor 
„Nicolae Iorga” din Ungheni. – 
2017. – Nr 7. – P. 93-106.

Eșanu, Andrei. Sate pe ambe-
le maluri ale Prutului. Studiu de 
caz : localitatea Medeleni / acad. 
Andrei Eșanu, dr. Valentina 
Eșanu // Patrimoniu istoric. Re-
vista Asociației Istoricilor „Ni-
colae Iorga” Ungheni. – 2016. – 
Nr 4. – P. 36-43.

Eșanu, Andrei. Ștefan cel 
Mare și Mănăstirea Căpriana 
(I-II) / acad. Andrei Eșanu, dr. 
Valentina Eșanu // Epifania. Re-
vistă de dialog ortodox (Iași). – 
2017. – Nr 40 (martie-mai). – P. 
123-133; Nr 41 (iunie-august). – 
P. 102-108.

Eșanu, Andrei. Testamen-
tul prințesei Maria Cantemir / 
acad. Andrei Eșanu, dr. Valen-
tina Eșanu // Revista de istorie 
a Moldovei. – 2016. – Nr 1. – P. 
102-135.

Eșanu, Andrei. Tipărituri de 
la Dubăsari, Movilău și Chișinău 
în spațiul românesc de peste 
Prut (1792-1862) / acad. Andrei 
Eșanu, dr. Valentina Eșanu // In 
honorem Victor Țvircun. Dia-
logul civilizațiilor. Interferențe 
istorice și culturale = Dialogue 
of civilizations. Historical and 
cultural interferences : Culegere 
de articole. – Chișinău, 2015. – 
P. 45-60.

Eșanu, Andrei. Tipărituri din 
estul Moldovei în spațiul  româ-
nesc  din dreapta Prutului (1792-
1870) / acad. Andrei Eșanu, dr. 
Valentina Eșanu // Destin româ-
nesc : Revistă de istorie și cultu-
ră. Serie nouă. – 2017. – Nr 1-2 
(99-100). – P. 150-166.

Eșanu, Andrei. Tipărituri 
din estul Moldovei în spațiul  
românesc  din dreapta Prutu-
lui (1792-1870) / acad. Andrei 
Eșanu, dr. Valentina Eșanu // 
Destin românesc : Revistă de 
istorie și cultură. Serie nouă. – 
2017. – Nr 1-2 (99-100). – P. 
150-166.

Eșanu, Andrei. Tipărituri-
le lui Macarie (1508-1512) în 
colecții românești și europene 
/ acad. Andrei Eșanu, dr. Va-
lentina Eșanu // Almanah bise-
ricesc 2018. Teologie, cultură, 
istorie, misiune creștină, Editu-
ra Arhiepiscopiei Târgoviștei. – 
Târgoviște, 2017. – P. 115-160.

Eșanu, Andrei. Trepte ale de-
venirii : cetatea, ținutul, târgul 
Soroca / acad. Andrei Eșanu, 
dr. Valentina Eșanu // Cetatea 
Soroca – istorie, memorie și 
tradiții seculare / coord. : Ser-
giu Musteață. – Chișinău : ARC, 
2015. – P. 117-122.

Eșanu, Andrei. Valentina Pe-
lin – cercetător de vază al cul-
turii medievale române / acad. 
Andrei Eșanu, dr. Valentina 
Eșanu // Pelin, Valentina. Paisi-
anismul în contextul cultural și 
spiritual sud-est și est european 
(secolele XVIII-XIX) / Ediţie în-
grijită și revizuită de acad. An-
drei Eșanu și Valentina Eșanu. – 
Iași : Doxologia, 2017. – P. 9-20.

Eșanu, Andrei. Vama dom-
nească și Poșta veche a Chiși-
năului / acad. Andrei Eșanu, dr. 
Valentina Eșanu // Identitățile 
Chișinăului. – Ediția a patra. – 
Chișinău : Arc, 2018. – P. 101-105.

Eșanu, Andrei. Valori edu-
cative creștine în Panegiricul 
lui Dimitrie Cantemir dedicat 
Sfântului Mare Mucenic Dimi-
trie / acad. Andrei Eșanu, dr. 
Valentina Eșanu // Educație 
și viață spirituală în Basara-
bia. Tradiții și perspective. 
Conferință științifi că cu parti-
cipare internațională Chișinău, 
1-3 octombrie 2015 / coord. : 
Ion Gumenâi, Octavian Moșin. – 
Chișinău, 2015. – P. 31-37.

Eșanu, Andrei. Viața și fapte-
le Mitropolitului Grigorie Roș-

ca (1478-1570) / acad. Andrei 
Eșanu, dr. Valentina Eșanu // 
Revista de istorie a Moldovei. – 
2017. – Nr 1. – P. 5-25.

Eșanu, Valentina. Andrei 
Eșanu, 1948 / Valentina Eșanu 
// Calendar național 2018. – 
Chișinău, 2017. – P. 148-152.

Eșanu, Valentina. Andrei 
Eșanu. Bibliografi e selectivă / Va-
lentina Eșanu // Istorie și cultură : 
In honorem academician Andrei 
Eșanu / Inst. de Istorie, Bibl. Șt. 
(Inst.) ,,Andrei Lupan” ; coord. : 
Gheorghe Cojocaru, Igor Cere-
teu ; ed. : Constantin Manolache ; 
resp. de ed.: Ion Valer Xenofon-
tov. – Chișinău, 2018. – P. 18-57.

Eșanu, Valentina. Dimitrie 
Cantemir cu privire la paterni-
tatea și valoarea informativă a 
„hronicului lui Ureche vorni-
cul” / Valentina Eșanu // Istorie 
și cultură : In honorem acade-
mician Andrei Eșanu / Inst. de 
Istorie, Bibl. Șt. (Inst.) ,,Andrei 
Lupan” ; coord.: Gheorghe Co-
jocaru, Igor Cereteu ; ed.: Con-
stantin Manolache ; resp. de ed.: 
Ion Valer Xenofontov. – Chiși-
nău, 2018. – P. 129-163.

Eșanu, Valentina. Dimitrie 
Cantemir despre paternitatea 
„hronicului lui Ureche vorni-
cul” / Valentina Eșanu // Con-
gresul Național al Istoricilor 
Români, Iași 29 august-1sep-
tembrie 2018 : Volum de rezu-
mate / alcăt. : I. Nistor, C. Preu-
tu, M-C. Chebghea. – Iași, 2018. 
– P. 78.

Eșanu, Valentina. Infl uență 
cantemiriană într-un Hrono-
graf moldav din a doua jumătate 
a sec. al XVIII-lea (o ipoteză) / 
Valentina Eșanu // Anuarul In-
stitutului de Istorie. Materialele 
Sesiunii științifi ce anuale 23 de-
cembrie 2015. – Chișinău, 2016. – 
P. 55-57.

Eșanu, Valentina. Lista lucră-
rilor publicate de Valentina Pelin 
/ Valentina Eșanu // Pelin, Va-
lentina. Manuscrise românești 
din secolele XIII-XIX în colecții 
străine (Rusia, Ucraina, Bieloru-
sia) : Catalog / ediție îngrijită de 
acad. Andrei Eșanu, dr. Valenti-
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Ioan CERNICA
1950

Inginer mecanic, doctor în 
știinţe tehnice, conferenţiar 
universitar.

S-a născut la 21 ianuarie 
1950 la Sărătenii Vechi, Tele-
nești.

Absolvent al Facultăţii de 
Mecanică a Institutului Poli-
tehnic de Stat „Serghei Lazo” 
din Chișinău, actualmente 
Universitatea Tehnică a Mol-
dovei (1973). Între anii 1977-
1980 urmeaza doctoratul la 
Institutul de Temperaturi In-
alte al Academiei de Știinţe a 
URSS, Specialitatea termofi -
zică. A efectuat trei stagii de 
pregătire: primul la Institutul 
Politehnic din Sankt-Peters-
burg, Catedra de aerohidro-
dinamică, unde a avut cursuri 
de mecanica fl uidelor (1977), 
al doilea stagiu la Școala Teh-
nică Superioară „Nikolai E. 
Bauman” din Moscova, Ca-
tedra teoria mecanismelor și 
a mașinilor (1986) și al treilea 
stagiu la Universitatea Teh-
nică „Gheorghe Asachi” din 

na Eșanu, Veronica Cosovan. – 
Chișinău : Știința, 2017. – P. 
397-407.

Eșanu, Valentina. Prime-
le proiecte reușite și tentative 
eșuate de editare a operelor lui  
Dimitrie Cantemir în Rusia / 
Valentina Eșanu // Revista de 
istorie a Moldovei. – 2016. – Nr 
2. – P. 109-114.

***
Ешану, Андрей. Димирий 

Кантемир в Персидском 
походе Петра I (1722-1723) 
/ Андрей Ешану, Валентина 
Ешану // Studia medievalia Eu-
ropaea et Orientalia. Miscella-
nea In Honorem professoris 
emeriti Victor Spinei. Oblata. 
Ediderunt  George Bilavschi, 
Dan Aparaschivei. – București : 
Editura Academiei Române, 
2018. – P. 617-649.

***
Bacalov, Sergiu. Împreună 

cu ei, Ștefan cel Mare a obținut 
Victorii : Prezentarea cărții 
,,Marii dregători ai Țării Mol-
dovei în domnia lui Ștefan cel 
Mare (1457-1504)”, de Valen-
tina Eșanu / Sergiu Bacalov // 
Studii de arhondologie și gene-
alogie. Vol. 5. – Chișinău, 2019. 
– P. 200-201.

File din istorie: Lansarea vo-
lumului „Marii demnitari ai lui 
Ștefan Cel Mare”, de Valentina 
Eșanu [Resursă electronică] 
// https://unimedia.info/stiri/
file-din-istorie-lansarea-volu-
mului-marii-demnitari-ai-lui-
stefan-cel-mare--de-valentina-
esanu-156640.html (accesat: 
28.08.2019).

Un interviu cu Valentin 
Eșanu realizat de Valentina 
Ursu [Resursă electronică] // 
https://moldova.europalibera.
org/a/30131231.html (accesat: 
28.08.2019).

Valentina Eșanu [Resursă 
electronică] // 

http://www.history.asm.md/
index.php/ro/cercetatori/sectia-
medievala/252-esanu-valenti-
na-cercetator-stiinifi c (accesat: 
28.08.2019).

Valentina Eșanu despre „Ma-
rii demnitari ai Țării Moldovei 

în domnia lui Ștefan Cel Mare 
(1457-1504)” [Resursă electro-
nică] // https://radiochisinau.
md/famil ia-diminescu-va-
lentina-esanu-despre-marii-
demnitari-ai-tarii-moldovei-
in-domnia-lui-stefan-cel-ma-
re-14571504---70759.html 
(accesat: 28.08.2019).

V. M.

Iasi, Catedra de termotehnică 
și mașini termice (1999).

In perioada 1973-1977 
activează ca lector asistent 
la Catedra de hidraulică și 
mașini hidraulice a aceluiași 
institut. A fost conferenţiar 
la Catedra studiul mașinilor, 
Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi (1980-1995). 
Este doctor inginer al Școlii 
Tehnice Superioare „Nikolai 
E. Bauman” din Moscova, 
Specialitatea bazele teoretice 
ale termotehnicii (1983). În 
cadrul Institutului de Tem-
peraturi Înalte a participat 
la realizarea a 4 contracte 
de cercetare știinţifi că, care 
au avut ca obiectiv proiec-
tarea sistemului de răcire al 
camerei de ardere a primu-
lui bloc energetic din lume 
de tip MHD. In 1989 obţine 
prin concurs titlul didactic 
de conferenţiar universitar. 
Din 1995 a activat în calitate 
de conferenţiar universitar la 
Catedrele de termotehnică și 
management în energetică și 
bazele proiectării mașinilor 
din cadrul Universităţii Teh-
nice a Moldovei.

Este cunoscut pentru acti-
vitatea sa didactică și știinţi-
fi că în domeniile: mecanica 
fl uidelor și transferul de căl-
dură, bazele fi zice ale analizei 
dimensionale, sub diferitele 
ei aspecte, insistând asupra 
unor probleme pe care le 
pune în prezent fi zica tehni-
că.

Este autor și coautor a 5 ma-
nuale și cursuri universitare: 
„Bazele transmiterii căldurii” 
(1988), „Combustibili: Teoria 
arderii” (2008), „Mecanica 
fl uidelor” (2011), „Bazele fi -
zice ale analizei dimensionale: 
Aplicaţii și sisteme de unităţi” 
(2014) etc.
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Rezultatele cercetărilor au 

fost publicate în peste 100 de 
articole stiinţifi ce, atât în Re-
publica Moldova, România, 
SUA, Marea Britanie, cât și 
în fosta URSS, în domeniile: 
transferul de căldură și masa; 
mecanica fl uidelor; teoria ar-
derii; analiza dimensională 
etc. Este referent știinţifi c al 
unor teze de doctor, precum 
și expert pe probleme de ști-
inţă și tehnică în cadrul Aca-
demiei de Știinţe a Moldovei.

Bibliografi e:
Cernica, Ioan. Bazele fi zice 

ale analizei dimensionale : Apli-
caţii și sisteme de unităţi / Ioan 
Cernica. – București : Editura 
AGIR, 2014. – 216 p.

Cernica, Ioan. Bazele trans-
miterii căldurii : Material didac-
tic / Ioan  Cernica. – Chișinău : 
Editura Institutului Politehnic 
din Chișinău, 1988. – 80 p. : fi g.

Cernica, Ioan. Combustibili. 
Teoria arderii : Curs de prelegeri 
/ Ioan Cernica ; redactor respon-
sabil : V. Mustaţă. – Chișinău : 
Editura UTM, 2008. – 218 p.

**Cernica, Ioan. Mecani-
ca fl uidelor / Ioan Cernica. – 
București : Editura Matrixrom, 
2011. 

Cernica, Ioan. Tratat de mă-
surări termice și hidraulice / 
Ioan Cernica. – București : Edi-
tura AGIR, 2016. – 576 p. : il. – 
(Tratate pentru știinţe tehnice).  

***
Popa, Iulius. Cernica, Ioan / 

Iulius Popa // Popa, Iulius. Uni-
versitatea de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi : (1945-2015). – Chiși-
nău : [S. n.], 2015. – P. 288.

N.-M. Ș.

Constantin
 LACTIONOV

1945

Medic chirurg-oncolog, 
doctor habilitat în medicină, 
profesor universitar, cercetă-
tor știinţifi c și inventator.

S-a născut la 23 ianuarie 
1945 la Lozova, Strășeni.

Și-a făcut studiile la Facul-
tatea de Medicină Generală 
a Institutului de Medicină 
din Chișinău, actualmente 
Universitatea de Stat de Me-
dicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” (1963-1969). 
Urmează studiile postuniver-
sitare de doctorat la Institutul 
de Cercetări Știinţifi ce în Do-
meniul Oncologiei al Acade-
miei de Știinţe Medicale a 
Rusiei, unde, în 1978, susţine 
teza de doctor în medicină 
cu tema  „Клинико-функ-
циональная диагностика и 
восстановление трудоспо-
собности больных ради-
кально оперированных по 
поводу рака легкого”, iar în 
1988 – pe cea de doctor ha-
bilitat cu tema „Эпидемоид-
ный рак легкого: клиника 
лечение, прогноз”.

Activează în calitate de 
asistent la Catedra chirur-
gie operatorie și anatomie 
topografi că a Institutului de 
Medicină din Chișinău, ac-
tualmente Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”. Exer-

cită funcţia de șef al Secţiei 
tumori ale sferei reproducti-
ve la femei a Centrului On-
cologic „Nikolai Blohin” din 
Moscova.

Participă activ în proiec-
te de cercetare naţionale și 
internaţionale. Este prezent, 
având comunicări, la nume-
roase congrese, conferinţe și 
simpozioane.

Autor a circa 900 de lucrări 
știinţifi ce și a 12 brevete de 
invenţie.

***
Baciu, Gheorghe. Lactionov, 

Constantin / Gheorghe Baciu 
// Baciu, Gheorghe. Profesorii 
universitari, absolvenţi ai USFM 
„Nicolae Testemiţanu”. – Chiși-
nău : [S. n.], 2012. – P. 187.

N.-M. Ș.

Tudor GRĂJDIANU
1950

Medic, doctor habilitat în 
medicină, profesor universi-
tar și cercetător știinţifi c.

S-a născut la 27 ianuarie 
1950 la Gordinești, Rezina.

Absolvent al școlii medii 
Trifești (1968). Și-a continuat 
studiile la Facultatea de Me-
dicină Generală a Institutului 
de Medicină din Chișinău, 
actualmente Universitatea 
de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemiţanu” 
(1975-1981). Susţine teza de 
doctor în medicină, având ca 
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temă „Argumentarea noilor 
forme de organizare a asis-
tenţei medicale de ambula-
tor și policlinică în rândurile 
populaţiei rurale la nivel de 
doctor” (1991), iar în 2000 
pe cea de doctor habilitat în 
medicină cu tema: „Particu-
larităţile epidemiologice și 
medico-sociale ale maladii-
lor neoplazice și optimizarea 
serviciului oncologic în peri-
oada de formare a sistemului 
de sănătate publică în Repu-
blica Moldova”.

Participă în proiecte de 
cercetare naţionale și inter-
naţionale. Este prezent cu 
comunicări la numeroase 
congrese, conferinţe și sipo-
zioane. Conducător a 4 teze 
de doctor în medicină.

Autor a circa 190 de lucrări 
știinţifi ce, inclusiv 5 mono-
grafi i: „Particularităţile epide-
miologice și medico-sociale 
ale maladiilor neoplazice și 
optimizarea serviciului onco-
logic în perioada de reforma-
re a sistemului de sănătate în 
Republica Moldova”, „Auditul 
intern și managementul fi -
nanciar în sistemul de sănă-
tate” etc. Publicaţii în reviste 
știinţifi ce naţionale și inter-
naţionale: „Dimensiunile 
morbidităţii cardiovasculare 
la vârstnici din mediul rural”, 
„Dimensiunile riscurilor pro-
fesionale ale personalului me-
dical din instituţiile medico-
sanitare publice”, „Maladiile 
cronice - factor determinant 
în provocarea bolii cronice de 
rinichi”, „Impactul medico-so-
cial al populaţiei vârstnice” etc.

Bibliografi e selectivă:
Auditul intern și managemen-

tul fi nanciar în sistemul de să-
nătate / Dumitru Tintiuc, Tudor 

6. – P. 16-19.
Grăjdianu, Tudor. Dimensi-

unile impactului medico-social 
a populaţiei vârstnice / Tudor 
Grăjdianu, Anatolie Negară, 
Natalia Lisnic // Info-Med. – 
2018. – Nr 2. – P. 61-63.

Grăjdianu, Tudor. Dimensi-
unile riscurilor profesionale ale 
personalului medical din insti-
tuţiile medico-sanitare publice 
/ Tudor Grăjdianu, Iurie Lupa-
cescu, Alexei Rusu // Buletinul 
AȘM. Știinţe medicale. – 2017. 
– Nr 1. – P. 104-107.

Grăjdianu, Tudor. Emi-
grarea studenţilor mediciniști 
– pericol real pentru viitorul 
sistemului de sănătate din Re-
publica Moldova / Tudor Grăj-
dianu, Leonid Margine, Dorin 
Spânu // Buletinul AȘM. Știin-
ţe medicale. – 2018. – Nr 1. – 
P. 104-108.

Grăjdianu, Tudor. Impac-
tul medico-social al populaţiei 
vârstnice / Tudor Grăjdianu, 
Anatol Negară, Dumitru Tinti-
uc // Curierul medical. – 2012. 
– Nr 3. – P. 260-262.

Grăjdianu, Tudor. Mala-
diile cronice – factor deter-
minant în provocarea bolii 
cronice de rinichi / Tudor 
Grăjdianu, Leonid Margine [et 
al.] // Buletinul AȘM. Știin-
ţe medicale. – 2018. – Nr 1. – 
P. 108-110.

Grăjdianu, Tudor. Optimi-
zing the activity of nurses in 
promoting health at commu-
nity level / Tudor Grăjdianu, 
Angela Baroncea // Revis-
ta de știinţe ale sănătăţii din 
Moldova. – 2018. – Nr 3. – 
P. 61-67.

Grăjdianu, Tudor. Particula-
rităţile de fi nanţare a sistemului 
de sănătate din Republica Mol-
dova / Tudor Grăjdianu, Leonid 
Margine, Ana Rusnac // Bule-
tinul AȘM. Știinţe medicale. – 
2018. – Nr 1. – P. 94-98.

Grăjdianu, Tudor. Profesorul 
universitar Vladimir Kant-fi -
gură proeminentă în medicina 
socială și management / Tudor 
Grăjdianu, Alexandru Lavric, 

Grăjdianu, Larisa Spinei [et al.]. 
– Chișinău : T-PAR, 2009. – 204 
p. : tab.

Grăjdianu, Tudor. Particu-
larităţile epidemiologice și me-
dico-sociale ale maladiilor neo-
plazice și optimizarea serviciului 
oncologic în perioada de refor-
mare a sistemului de sănătate 
în Republica Moldova : Teză de 
doctor / Tudor Grăjdianu. – Chi-
șinău : [S. n.], 2000. – 277 p.

***
70 ani a cercetărilor știinţifi -

ce în cadrul Catedrei medicină 
socială și management sanitar 
„Nicolae Testemiţanu” / Tudor 
Grăjdianu, Dumitru Tintiuc, 
Leonid Margine [et al.] // Bule-
tinul AȘM. Știinţe medicale. – 
2015. – Nr 2. – P. 320-324.

Aspecte socioprofesionale la 
persoanele cu dizabilităţi men-
tale și de comportament / Tu-
dor Grăjdianu, Leonid Margine, 
Dumitru Tintiuc [et al.] // Să-
nătate publică, economie și ma-
nagement în medicină. – 2014. 
– Nr 6. – P. 19-22.

Сaracteristica dereglărilor 
cognitive la vârstnici în Repu-
blica Moldova / Tudor Grăjdi-
anu, Anatolie Negară, Leonid 
Margine [et al.] // Buletinul 
AȘM. Știinţe medicale. – 2017. 
– Nr 1. – P. 116-118.

Dimensiunile morbidităţii 
cardiovasculare la vârstnici din 
mediul rural / A. Negară, T. 
Grăjdianu, L. Margine [et al.] // 
Info-Med. – 2018. – Nr 2. – P. 
58-60.

Etapele instruirii postuniver-
sitare în cadrul Catedrei me-
dicină socială și management 
sanitar „Nicolae Testemiţanu” 
la 70 ani de la fondare / Tudor 
Grăjdianu, Dumitru Tintiuc, 
Leonid Margine [et al.] // Bule-
tinul AȘM. Știinţe medicale. – 
2015. – Nr 2. – P. 324-328.

Grăjdianu, Tudor. Aspecte 
medico-sociale ale sănătăţii co-
pilului orfan în Republica Mol-
dova / Tudor Grăjdianu, Ale-
xandru Lavric [et al.] // Sănătate 
publică, economie și manage-
ment în medicină. – 2014. – Nr 
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Dumitru Tintiuc // Buletinul 
AȘM. Știinţe medicale. – 2017. 
– Nr 1. – P. 20-21.

Grăjdianu, Tudor. Proiecta-
rea unui studiu – pilonii de bază 
și esenţa acestora / Tudor Grăj-
dianu, Leonid Margine [et al.] // 
Buletinul AȘM. Știinţe medica-
le. – 2015. – Nr 2. – P. 312-316.

Grăjdianu, Tudor. Studiul 
dimensiunilor medico-sociale a 
persoanelor longevive / Tudor 
Grăjdianu, Anatolie Negară [et 
al.] // Buletinul AȘM. Știinţe 
medicale. – 2018. – Nr 1. – P. 
111-114.

Impactul statului defi nite 
de maladia cu tensiune ridi-
cată (HTA) din mediul rural / 
Tudor Grăjdianu, Alexandru 
Lavric, Leonid Margine [et 
al.] // Buletinul AȘM. Știin-
ţe medicale. – 2016. – Nr 1. – 
P. 256-258.

Particularităţi medico-sociale 
ale maladiilor cardiovasculare la 
vârstnici din mediul rural / Tu-
dor Grăjdianu, Anatolie Negară, 
Gabriela Șoric [et al.] // Buletinul 
AȘM. Știinţe medicale. – 2016. – 
Nr 1. – P. 248-253.

Particularităţi medico-so-
ciale ale maladiilor cronice ce 
provoаcă boală cronică de ri-
nichi la populaţia din mediul 
rural / Tudor Grăjdianu, Mi-
haela Grejdianu, Leonid Mar-
gine [et al.] // Buletinul AȘM. 
Știinţe medicale. – 2016. – 
Nr 1. – P. 253-255.

Riscurile profesionale ale per-
sonalului medical din instituţii-
le medicale din Republica Mol-
dova / Tudor Grăjdianu, Iurie 
Lupacescu, Lucreţia Buzatu [et 
al.] // Sănătate publică, econo-
mie și management în medici-
nă. – 2016. – Nr 3. – P. 82-84.

***
Baciu, Gheorghe. Grăjdianu, 

Tudor / Gheorghe Baciu // Ba-
ciu, Gheorghe. Profesorii uni-
versitari, absolvenţi ai USFM 
„Nicolae Testemiţanu”. – Chiși-
nău : [S. n.], 2012. – P. 237.

Calcea, Andrei. Grăjdianu, 
Tudor / Andrei Calcea // Cal-

cea, Andrei. Personalităţi orhe-
iene : Dicţionar enciclopedic. – 
Chișinău : Pontos, 2003. – P. 86.

N.-M. Ș.

Anton GĂINĂ
1960

Doctor în știinţe tehnice, 
cercetător, inventator și con-
ferenţiar universitar.

S-a născut la 30 ianuarie 
1960 la Cotu-Morii, Hân-
cești.

A absolvit Facultatea de 
Mecanizare a Institutului 
Agricol „Mihail Frunze” din 
Chișinău.

A activat în calitate de șef 
de catedră la Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova; 
vicedirector pentru știinţă al 
Institutului de Cercetări Ști-
inţifi ce pentru Mecanizarea 
și Electrifi carea Complexului 
Agroindustrial „Mecagro”.

Aproape două decenii din 
activitatea sa știinţifi co-pe-
dagogică, inclusiv în ultimii 
ani, au fost consacrate pro-
cesului de restructurare și 
reorganizare a mecanizării 
sectorului agroalimenar. În 
sfera știinţifi co-pedagogică 
este coautor al programelor 
de studii universitare pen-
tru pregătirea inginerilor la 
Specialităţile mecanizarea 
agriculturii și electrifi carea 
agriculturii. A efectuat cer-
cetări știinţifi ce în domeniul 
recondiţionării pieselor de 
mașini agricole cu materiale 

polimerice în câmp ultraso-
nor, a perfecţionării procese-
lor tehnologice ale mașinilor 
de semănat cu precizie.

Este coautor al proiectului 
Programului de organizare a 
centrelor de prestare a servi-
ciilor tehnice în agricultură. 
A elaborat o serie de propu-
neri în domeniul mecanizării 
din cadrul politicii reformei 
agrare iniţiate în Republica 
Moldova. A făcut parte din 
grupul de expertiză a proiec-
telor de mecanizare din ca-
drul Primului proiect agricol. 
A participat la organizarea 
Centrului extins de ramură 
în problemele mecanizării 
și electrifi cării complexului 
agroalimentar.

A publicat peste 60 de lu-
crări știinţifi co-pedagogice. 
Este autor a peste 26 brevete 
de invenţie. Printre ele pot fi  
menţionate o serie de brevete 
care au fost folosite la elabo-
rarea complexului de utilaj 
pentru pregătirea porumbu-
lui zaharat pentru conserva-
re, a semănătoarelor de preci-
zie pentru culturi prășitoare, 
a unei game largi de mașini 
destinate protecţiei plante-
lor: „Distribuitor al mașinii 
de semănat”, „Acumulator 
de frig”, „Gură de ventilare 
a depozitului de păstrare a 
fructelor”, „Instalaţie pentru 
formarea gheţii”, „Instalaţie 
pentru păstrarea laptelui”, 
„Argumentarea regimurilor 
de transesterifi care a uleiului 
de rapiţă cu planifi carea ex-
perimentelor” etc. 

Este laureat al Medaliei de 
Argint AGEPI.

Bibliografi e:
Găină, Anton. Argumentarea 

regimurilor de transesterifi care 
a uleiului de rapiţă cu planifi ca-
rea experimentelor / Anton Gă-
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ină, Igor Beșleagă, Ion Lăcustă 
// Știinţa agricolă. – 2011. – Nr 
2. – P. 53-58.

Găină, Anton. Optimizarea 
tehnologiei de obţinere a biodie-
selului prin metode matematice 
de planifi care a experimentelor / 
Anton Găină, Igor Beșleagă, Ghe-
nadie Bodarev // Intellectus. – 
2011. – Nr 1. – P. 97-105.

***
Găină, Anton.  Выравнива-

тель механических воздей-
ствий / Anton Găină, E. Mor, 

Ia. Valuţă // Știinţa agricolă. – 
2010. – Nr 2. – P. 56-60.

Găină, Anton. Синтез ги-
дравлических подъёмных 
устройств / Anton Găină, Ia. 
Valuţă, Natalia Mancuș // Știin-
ţa agricolă. – 2010. – Nr 2. – P. 
60-65.

Găină, Anton. Reliability 
analysis of power distribution 
systems the voltage of which is 6 
and 10 KV / Anton Găină, Ghe-
nadie Bodarev // Intellectus. – 
2012. – Nr 1. – P. 90-95.

***
Găină, Anton // Cercetători și 

inventatori din Republica Mol-
dova : (Prezentare succintă). 
Partea 1. – Chișinău : AGEPI, 
2002. – P. 72-73.

Ţopa, Tudor. Anton Găină / 
Tudor Ţopa // Localităţile Repu-
blicii Moldova : Itinerar docu-
mentar-publicistic ilustrat : În 
15 vol. Vol. 5 : Cos-Dră. – Chiși-
nău : Draghiștea, 2005 – P. 193.

N.-M. Ș.
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Februarie

150 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe N. Ochialbi, pianist 
și violonist român, nume de 
rezonanță în muzica româneas-
că (1 februarie 1870 – 8 decem-
brie  1916).

135 de ani de la nașterea lui 
Iorgu Tudor, poet, prozator, 
publicist, traducător, deputat în 
Sfatul Ţării (1 februarie 1885 – 7 
decembrie 1974). A se vedea și 
art. din CN 2010, p. 45. 

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Gheorghe Boteza-
tu, matematician, profesor, ae-
rodinamician, constructor de 
elicoptere, inginer și inventator 
american, originar din Basara-
bia, considerat unul dintre în-
temeietorii știinţei despre dina-
mica zborului a aeronavelor (7 
iunie 1882 – 1 februarie 1940). 
A se vedea și art. din CN 2012, 
p. 158-159. 

90 de ani de la nașterea lui 
Radu Ionescu, critic de artă, 
cercetător știinţifi c, scriitor, sce-
narist și comentator român (1 
februarie 1930 – 14 decembrie 
2005).  

160 de ani de la nașterea lui 
Gustav Weigand, lingvist, roma-
nist și balcanolog german, a stu-
diat limba română cu dialectele și 
graiurile ei, a organizat la Leipzig 
Institutul pentru Studiul Limbii 
Române (1 februarie 1860 – 8 iu-
lie 1930).  

70 de ani de la nașterea lui 
Serafi m Urecheanu, om poli-
tic și de stat, doctor habilitat în 
economie, ex-primar general al 
Chișinăului (2 februarie 1950). 
A se vedea și art. din CN 2010, 
p.45-46; CN 2015, p. 67-68. 

50 de ani de la stingerea din 
viață a lui Bertrand Arthur 
William Russell, logician, fi lo-
sof, matematician, istoric, eseist 
și critic social britanic (18 mai 
1872 – 2 februarie 1970).

70 de ani de la nașterea lui 

Boris Mihalache, inginer po-
ligrafi st și editor (3 februarie 
1950). A se vedea și art. din CN 
2015, p. 68-69 . 

85 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Ion Bianu, biblio-
tecar, bibliolog, bibliograf și 
fi lolog român, fondatorul Bi-
bliotecii Academiei Române 
(1octombrie 1856 – 3 februarie 
1935). A se vedea și art. din CN 
2006, p. 310-312. 

150 de ani de la nașterea Adei 
Negri, poetă și prozatoare itali-
ană (3 februarie 1870 – 11 ianu-
arie 1945). A se vedea și art. din 
CN 2010, p. 47. 

85 de ani de la nașterea Mari-
ei Cosniceanu, lingvist, doctor 
în știinţe fi lologice, cercetător 
știinţifi c și conferenţiar univer-
sitar (4 februarie 1935). A se ve-
dea și art. din CN 2005, p. 36-38; 
CN 2015, P. 70-71. 

85 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Mihail Minciună, 
folclorist, publicist, om politic, 
deputat în Sfatul Ţării (1884 – 
4 februarie 1935). A se vedea și 
art. din CN 2010, p. 48. 

70 de ani de la nașterea lui 
Petre Neamţu, dirijor de or-
chestră, director artistic și prim- 
dirijor al Orchestrei „Folclor” 
(4 februarie 1950). A se vedea și 
art. din CN 2000, p. 55-57; CN 
2010, p. 47-48. 

60 de ani de la nașterea lui 
Vasile Dolinţă, iconograf, re-
staurator și pictor (4 februarie 
1960). A se vedea și art. din CN 
2015, p. 72. 

80 de ani de la nașterea lui 
Ioan Deac-Bistriţa, pictor și 
sculptor român (4 februarie 
1940).

90 de ani de la nașterea lui 
Constantin Matcovschi, pro-
fesor universitar, doctor în me-
dicină, cercetător știinţiifi c și 
inventator (5 februarie 1930 – 2 
aprilie 2015). A se vedea și art. 
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din CN 2015, p. 73-74. 

85 de ani de la nașterea lui 
Vladimir Popa, medic otorino-
laringolog, doctor habilitat în 
medicină, profesor universitar 
și cercetător știinţifi c (5 februa-
rie 1935).

85 de ani de la nașterea lui Ion 
Prisăcaru, specialist în sănătate 
publică și management, trauma-
tolog, otorinolaringolog, profe-
sor universitar, doctor habilitat 
în știinţe medicale (5 februarie 
1935 – 30 august 1996).  

75 de ani de la nașterea lui 
Mitru Ghiţiu, istoric, doctor în 
știinţe istorice, conferenţiar uni-
versitar  (5 februarie 1945). A se 
vedea și art. din CN 2015, p. 74. 

65 de ani de la nașterea lui Va-
leriu Canţer, fi zician, specialist 
în fi zica stării condensate și in-
gineria electronică, doctor habi-
litat în știinţe fi zico-matematice, 
profesor universitar, membru 
titular al Academiei de Știinţe a 
Moldovei (5 februarie 1955 – 2 
aprilie 2017). A se vedea și art. 
din CN 2005, p. 38-40; CN 2010, 
p. 48-50. 

275 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Ion Neculce, cronicar 
român, mare dregător la Curtea 
domnească  (1672/1675 – 5 fe-
bruarie 1745/1746). A se vedea 
și art. din CB 1995, p. 20-22; CN 
2015, p. 72-73. 

170 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Dimitrie Bantâș-Ka-
menski, scriitor, istoric, arhi-
var și diplomat rus, descendent 
din viţa Cantemireștilor  (5/16 
noiembrie 1788 – 6 februarie 
1850). A se vedea și art. din CN 
2013, p. 286. 

65 de ani de la nașterea lui 
Tudor Botin, artist plastic și 
pedagog (6 februarie 1955). A se 
vedea și art. din CN 2015, p. 104. 

100 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Dimitrie C. Sturdza-
Scheianu, istoric și om politic 
român, membru de onoare al 
Academiei Române (19 mai 
1839 – 6 februarie 1920). 

90 de ani de la nașterea lui 
Sebastian Bucur-Barbu, teo-
log, compozitor, doctor în mu-
zică, muzicolog, bizantinolog și 

profesor universitar român (6 
februarie 1930 – 1 aprilie 2015). 
A se vedea și art. din CN 2015, 
p. 76-77. 

80 de ani de la nașterea lui 
Pavel Ţapu, medic traumatolog, 
doctor în știinţe medicale, con-
ferenţiar universitar (7 februarie 
1940). 

75 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Calamanciuc, dra-
maturg, poet, prozator și publi-
cist (7 februarie 1945). A se ve-
dea și art. din CN 2010, p. 52-53; 
CN 2015, p. 79. 

100 de ani de la stingerea din 
viață a lui Aleksandr V. Kol-
ceak, om politic, explorator po-
lar, oceanograf, amiral rus, cu 
origini românești, a fost unul 
dintre comandanții Armatei 
Albe în timpul Războiului Civil 
din Rusia (16 noiembrie 1874 – 
7 februarie 1920).

100 de ani de la nașterea lui 
Eli Naum Șleahov, epidemi-
olog, imunolog, infecţionist, 
profesor universitar, doctor ha-
bilitat, personalitate distinctă 
în știinţa medicală  (8 februarie 
1920 – 28 iunie 2005). A se ve-
dea și art. din CN 2010, p. 54-55.  

90 de ani de la nașterea Lidiei 
Martânovschi, muzeograf și pe-
dagog (8 februarie 1930 – 2003). 

85 de ani de la nașterea lui 
Valentin Perju, specialist în 
agricultură, doctor în știinţe 
agricole, profesor universitar (8 
februarie 1935). A se vedea și 
art. din CN 2015, p. 81.  

140 de ani de la nașterea lui 
Franz Marc, pictor și sculptor 
german, unul din cei mai im-
portanţi pictori ai expresionis-
mului german (8 februarie 1880 
– 4 aprilie 1916).  

180 de ani de la nașterea lui 
Vasile Burlă, fi lolog și pedagog 
român, membru al Societăţii 
„Junimea” din Iași  (9 februarie 
1840 – 9 ianuarie 1905).  

100 de ani de la nașterea lui 
Ion Mircea Enescu, arhitect 
modernist român (9 februarie 
1920 – 25 octombrie 2010).   

110 ani de la nașterea Mariei 
Cebotari, interpretă de ope-
ră, operetă, oratoriu (soprană) 

și actriţă de fi lm (10 februarie 
1910 – 9 iunie 1949). A se vedea 
și art. din CB 1999, p. 141-146; 
CN 2005, p. 41; CN 2010, p. 56-
57.    

75 de ani de la nașterea lui 
Ion Chirtoagă, istoric, doctor 
habilitat în știinţe istorice, con-
ferenţiar universitar și cercetă-
tor știiţifi c (10 februarie 1945).  
A se vedea și art. din CN 2015, 
p. 82-83. 

70 de ani de la nașterea lui 
Mircea Voinicescu-Soţchi, ac-
tor de teatru și fi lm (10 februarie 
1950 – 30 decembrie 2008). A se 
vedea și art. din  CN 2010, p. 57.

55 de ani de la fondarea Mu-
zeului Literaturii Române „M. 
Kogălniceanu” (10 februarie 
1965).

170 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Manolescu-Strunga, 
oft almolog, doctor în medicină, 
profesor universitar și cercetă-
tor știinţifi c român, fondatorul 
școlii românești de oft almolo-
gie, membru al Academiei Ro-
mâne  (10 februarie 1850 – 20 
august 1910).

70 de ani de la nașterea Ca-
tincăi Agache, bibliotecară, cer-
cetător, critic literar, publicist, 
doctor în știinţe fi lologice, pro-
fesor universitar român  (10 fe-
bruarie 1950).  A se vedea și art. 
din CN 2015, p. 84-86. 

130 de ani de la nașterea lui 
Boris L. Pasternac, poet, pro-
zator și traducător rus, de ori-
gine evreu, laureat al Premuilui 
Nobel pentru Literatură (10 fe-
bruarie 1890 – 30 mai 1960).  A 
se vedea și art. din CN 2015, p. 
87-88. 

90 de ani de la nașterea Ale-
xandrei Primac, om de cultură 
și de stat (12 februarie 1930). A 
se vedea și art. din  CN 2010, p. 
57-58.

90 de ani de la nașterea lui 
Th eodor Vârgolici, istoric și 
critic literar, editor român (12 
februarie 1930). A se vedea și 
art. din CN 2015, p. 89. 

80 de ani de la nașterea lui 
Dumitru Zambiţchi, doctor în 
știinţe fi zico-matematice, confe-
renţiar universitar și cercetător 
în domeniul modelării matema-
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tice a proceselor economice (12 
februarie 1940). A se vedea și 
art. din CN 2015, p. 89-90. 

170 de ani de la nașterea lui 
William Morris Davis, geolog, 
geomorfolog și profesor ameri-
can, a pus bazele geografi ei fi zi-
ce (12 februarie 1850 – 5 februa-
rie 1934).  

120 de ani de la nașterea lui 
Mihail Iaroșenko, biolog, doc-
tor habilitat în biologie, profesor 
universitar, membru titular al 
Academiei de Știinţe a Moldo-
vei (13 februarie 1900 – 11 apri-
lie 1985).  

85 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Bradu, specialist în 
domeniul mecanizării și elec-
trifi cării agriculturii, doctor în 
știinţe tehnice, cercetător și in-
ventator (13 februarie 1935).

85 de ani de la nașterea lui 
Petru Cărare, poet, prozator, 
dramaturg,  traducător, umorist 
și satiric (13 februarie 1935 – 27 
mai 2019). A se vedea și art. din 
CN 2005, p. 45-46; CN 2010, p. 
58-59; CN 2015, p. 91-92. 

140 de ani de la nașterea lui 
Dimitrie Gusti, sociolog, is-
toric, fi losof, voluntarist și eti-
cian, profesor universitar ro-
mân, membru titular (a fost și 
președinte) al Academiei Ro-
mâne), este considerat a fi  cre-
atorul sociologiei românești (13 
februarie 1880 – 30 octombrie 
1955). A se vedea și art. din CN 
2000, p. 58-65; 2005, p. 46-47. 

110 ani de la nașterea lui Va-
sile Coroban, critic și istoric li-
terar, doctor habilitat în fi lologie 
(14 februarie 1910 – 19 octom-
brie 1984). A se vedea și art. din  
CN 2010, p. 60-61.

90 de ani de la nașterea lui 
Anatol Drumea, geolog, spe-
cialist în geologie, geofi zică, 
seismologie, doctor habilitat în 
știinţe geologice, membru ti-
tular al Academiei de Știinţe a 
Moldovei (14 februarie 1930 – 
12 iunie 2010). A se vedea și art. 
din  CN 2005, p. 49-51; CN 2015, 
p. 97. 

85 de ani de la nașterea lui 
Grigore Vieru, poet-simbol al 
naţiunii (14 februarie 1935 – 18 
ianuarie 2009). A se vedea și art. 

din  CN 2005, p. 51-53; CN 2010, 
p. 61-63; CN 2015, p. 92-95. 

60 de ani de la nașterea lui 
Sandu Grecu, regizor, actor, 
scenarist, manager și profesor 
de teatru (14 februarie 1960). A 
se vedea și art. din  CN 2015, p. 
97-99. 

90 de ani de la nașterea Elenei 
Uţă-Chelaru, pictoriţă română, 
originară din Basarabia, (14 fe-
bruarie 1930 – 13 iunie 2013). A 
se vedea și art. din  CN 2005, p. 
48-49; CN 2015, p. 95-96. 

90 de ani de la nașterea lui 
Haralambie Corbu, critic și 
istoric literar, cercetător știinţi-
fi c, doctor habilitat în fi lologie, 
membru titular al Academiei de 
Știinţe a Moldovei (15 februarie 
1930). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 54-55; CN 2015, p. 100-
101. 

80 de ani de la nașterea lui 
Victor Cirimpei, folclorist, 
cercetător știinţifi c, scriitor, et-
nolog, doctor în fi lologie (15 fe-
bruarie 1940 – 11 martie 2019). 
A se vedea și art. din CN 2000, p. 
69-74; CN 2015, p. 101-102. 

180 de ani de la nașterea lui 
Titu Maiorescu, avocat, critic 
literar, eseist, estetician, fi losof, 
pedagog, politician și scriitor 
român, a fost prim-ministru al 
României (1912 și 1914), mi-
nistru de interne, membru fon-
dator al Academiei Române (15 
februarie 1840 – 18 iunie 1917). 
A se vedea și art. din  CN 2000, p. 
67-68; CN 2015, p. 99-100. 

170 de ani de la nașterea lui 
Ion Andreescu, pictor și peda-
gog român, membru post-mor-
tem al Academiei Române (15 
februarie 1850 – 22 octombrie 
1882). A se vedea și art. din  CN 
2001, p. 46-47.

70 de ani de la nașterea lui 
Dan Alexandru Condeescu, is-
toric, critic literar eseist și editor 
român (15 februarie 1950 – 15 
august 2007). A se vedea și art. 
din  CN 2015, p. 102-103. 

70 de ani de la nașterea lui 
Horia Petruţiu, pictor român, 
specialist în restaurarea picturii 
de șevalet (15 februarie 1950).

100 de ani de la nașterea lui 
Alexei I. Corbu, specialist în 

domeniul biologiei și chimiei, 
pedagog  (16 februarie 1920 – ?).

90 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Ion N. Angelescu, 
economist, profesor universitar 
și om politic român (1 decem-
brie 1884 – 16 februarie 1930).

90 de ani de la nașterea lui Ion 
Miloș, poet, prozator, publicist 
și traducător suedez de origine 
română  (16 februarie 1930 – 5 
decembrie 2015). A se vedea și 
art. din  CN 2005, p. 56-58.

100 de ani de la nașterea lui 
Leonid Berov, muzicolog (17 
februarie 1920 – 1 februarie 
1973). A se vedea și art. din  CN 
2010, p. 65-66.

70 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Cimpoieș, specia-
list în horticultură și viticul-
tură, doctor habilitat în știinţe 
agricole, cercetător, profesor 
universitar, ex-rector al Univer-
sităţii Agrare de Stat din Mol-
dova, membru corespondent al 
Academiei de Știinţe a Moldovei 
(17 februarie 1950). A se vedea 
și art. din  CN 2015, p. 105-106.

85 de ani de la nașterea lui 
Sergiu Daniliuc, fi zician, cer-
cetător, doctor în știinţe fi zico-
matematice, conferenţiar uni-
versitar (18 februarie 1935).  

230 de ani de la apariţia, la 
Iași, a primului ziar din Prin-
cipatele Române „Courrier de 
Moldavie” (18 februarie – 1 
aprilie 1790). A se vedea și art. 
din  CN 2015, p. 106.

150 de ani de la nașterea lui 
Ion Achimescu, poet și tradu-
cător român (18 februarie 1870 
– 1925).

145 de ani de la nașterea lui 
Nectarie Cotlarciuc, savant-te-
olog, pedagog, publicist și ani-
mator al vieţii naţionale româ-
nești, mitropolit al Bucovinei, 
doctor în teologie și fi losofi e, 
militant pentru Unire (19 fe-
bruarie 1875 – 4 iulie 1935).

80 de ani de la nașterea lui 
Mircea Radu Iacoban, drama-
turg, prozator și scenarist ro-
mân (19 februarie 1940). 

70 de ani de la nașterea lui 
Liviu Ioan Stoiciu, poet, eseist, 
prozator și publicist român (19 
februarie 1950). 
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95 de ani de la nașterea lui Va-

lentin Belousov, matematician, 
doctor habilitat în știinţe fi zico-
matematice, profesor universi-
tar (20 februarie 1925 – 23 iulie 
1988).  A se vedea și art. din  CN 
2005, p. 59-60; CN 2010, p. 67.

85 de ani de la nașterea lui 
Arhip Cibotaru, poet, prozator 
și dramaturg  (20 februarie 1935 
– 4 ianuarie 2010).  A se vedea și 
art. din  CN 2005, p. 58-59; CN 
2015, p. 107-108.

130 de ani de la nașterea lui 
Constantin Tomescu, publicist 
și profesor român, a activat și la 
Chișinău (20 februarie 1890 – 5 
iulie 1983).  

90 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Boboc, fi losof, tra-
ducător și cercetător român, 
membru titular al Academiei 
Române (20 februarie 1930).  A 
se vedea și art. din  CN 2015, p. 
108-109.

90 de ani de la nașterea lui 
Constantin Berdilă, pictor și 
artist decorator român (21 fe-
bruarie 1930 – 2012).

90 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Aristide Demetriade, 
actor român și regizor de fi lm, 
unul dintre cei mai mari actori 
români de la începutul secolului 
XX, pionier al fi lmului româ-
nesc (10 iulie 1872 – 21 februa-
rie 1930).

160 de ani de la nașterea lui 
Karel Matěj Čapek-Chod, ro-
mancier și jurnalist ceh (21 
februarie 1860 – 3 noiembrie 
1927).

85 de ani de la nașterea lui 
Anatol Ţurcanu, medic chi-
rurg-traumatolog, fi zioterapeut, 
oncolog, doctor habilitat în me-
dicină (22 februarie 1935 – 16 
mai 2002). 

85 de ani de la nașterea lui 
Timotei Melnic, critic și istoric 
literar, doctor habilitat în fi lolo-
gie, profesor universitar (22 fe-
bruarie 1935). A se vedea și art. 
din  CN 2005, p. 62-63.

50 de ani de la nașterea Zinei 
Fabian, artist-decorator și pro-
fesor (22 februarie 1970).

125 de ani de la nașterea lui 
Leon Hrușcă, pictor și pedagog 
român, originar din Bucovina 

de Nord (22 februarie 1895 – 18 
septembrie 1961).

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a Eugeniei Maleșevschi, 
pictoriţă (10 decembrie 1868 – 
23 februarie 1940/1942). A se 
vedea și art. din  CN 2008, p. 
416.

70 de ani de la nașterea lui 
Haralambie Moraru, prozator 
și publicist (23 februarie 1950 – 
7 noiembrie 2016). A se vedea și 
art. din  CN 2000, p. 78-80; CN 
2015, p. 110-111.

65 de ani de la nașterea Ma-
riei Iliuţ, interpretă de muzică 
populară, supranumită „Privi-
ghetoarea din Munţii Carpaţi” 
(23 februarie 1955). A se vedea 
și art. din  CN 2005, p. 63-64; CN 
2010, p. 68-69.

55 de ani de la nașterea lui 
Oleg Bodrug, fi zician, politici-
an și editor (23 februarie 1965). 
A se vedea și art. din  CN 2015, 
p. 111-112.

80 de ani de la nașterea Silviei 
Vrânceanu, pictoriţă, artistă-
decoratoare (24 februarie 1940). 
A se vedea și art. din  CN 2010, 
p. 69.

80 de ani de la nașterea lui 
Virgil Bulat, poet, traducător 
și eseist român, originar din Ba-
sarabia (24 februarie 1940 – 20 
octombrie 2010). A se vedea și 
art. din  CN 2010, p. 70.

120 de ani de la nașterea lui 
Costache Antoniu, actor ro-
mân de teatru și fi lm (25 februa-
rie 1900 – 16 iunie 1979).

85 de ani de la nașterea lui Te-
odor Cioric, protozoolog, doc-
tor habilitat în biologie, profesor 
universitar (26 februarie 1935 – 
23 noiembrie 1992). A se vedea 
și art. din  CN 2010, p. 71.

120 de ani de la nașterea lui 
Jean Negulescu(o), pictor, regi-
zor,  producător de fi lm și scena-
rist american, originar din Ro-
mânia, membru de onoare din 
străinătate al Academiei Româ-
ne (26 februarie 1900 – 18 iulie 
1993). A se vedea și art. din  CN 
2015, p. 112.

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Nicolae Tonitza, pic-
tor și grafi cian român (13 aprilie 
1886 – 26 februarie 1940). A se 

vedea și art. din  CB 1996, p. 45-
49; CN 2000, p. 81.

100 de ani de la nașterea Ni-
nei Ischimji, traducătoare și 
redactor de carte (27 februarie 
1920 – 29 septembrie 2009). A 
se vedea și art. din  CN 2015, p. 
112-113.

80 de ani de la nașterea lui 
Pavel Goia, fagotist, dirijor de 
orchestră, conferenţiar, autor 
de muzică de teatru și fi lm (27 
februarie 1940 – 3 septembrie 
2015). A se vedea și art. din  CN 
2010, p. 71.

100 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Alexandru Xenopol, 
istoric, economist, fi losof, doc-
tor în drept și fi losofi e, sociolog, 
profesor universitar și scriitor 
român, membru titular al Aca-
demiei Române (23 aprilie 1847 
– 27 februarie 1920). A se vedea 
și art. din  CN 2000, p. 82; CN 
2017, p. 153-155.

120 de ani de la nașterea lui 
Anatolie Zubkov, medic, doctor 
în știinţe medicale, profesor și 
cercetător știinţifi c (13 februarie 
1900 – 5 decembrie 1967).  

75 de ani de la nașterea lui 
Daniel Olbrychski, actor po-
lonez de teatru și fi lm, vedetă 
a cinematografi ei europene din 
sec. XX (27 februarie 1945). A 
se vedea și art. din  CN 2015, p. 
113-114.

90 de ani de la nașterea lui 
Valentin Sobolev, fi zician, spe-
cialist în domeniul opticii semi-
conductorilor, membru cores-
pondent al Academiei de Știinţe 
a Moldovei (28 februarie 1930). 
A se vedea și art. din  CN 2010, 
p. 72.

70 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Ștefan Ciobanu, isto-
ric literar, om politic, profesor și 
istoriograf român, originar din 
Basarabia (14 noiembrie 1883 – 
28  februarie 1950). A se vedea 
și art. din  CN 2003, p. 269-270; 
CN 2013, p. 284.

200 de ani de la nașterea lui 
Lewis Swift , astronom, doctor 
în știinţe astronomice și cerce-
tător american, descoperitorul 
mai multor comete și nebuloase  
(29 februarie 1820 – 5 ianuarie 
1913).
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Gheorghe N. OCHIALBI
1870 – 1916

Pianist și violonist român, 
nume de rezonanță în muzi-
ca românească, a cărui acti-
vitate s-a desfășurat în afara 
țării.

S-a născut la 1 februarie 
1870 la Ploiești, în familia vi-
oristului Năstase Ochialbi. A 
decedat la 8 decembrie 1916 
la Petersburg, Rusia.

De la vârsta de 7 ani și-a 
făcut apariția publică în ca-
litate de pianist. Din 1880 a 
început să studieze vioara, 
în particular, cu profesorul 
Iulius Wiest de la Conserva-
torul din București. În 1885 
a scris prima compoziție, 
Sârba ,,Ochi negri”, pe care a 
tipărit-o în revista muzicală 
,,Doina”, editura ,,Constantin 
Gebauer”. În 1894 a prezentat 
un concert pianistic la Giur-
giu, unde i-a acompaniat pe 
C. M. Corodeanu, M. Tă-
năsescu, H. Ștefănescu și I. 
Nicolescu. Acest eveniment 
a primit aprecierea revistei 
,,România muzicală”. Ulte-
rior a avut ocazia să cânte 
într-un recital la Ateneu, în 
folosul Societății Istorice a 
Studenților în Litere, alături 
de violoncelistul Constantin 
Dimitrescu, baritonul Au-
rel Eliade și tenorul Hariton 
Ștefănescu. Din 1896 a fost 
membru al tarafului lui Ni-
colae Matache, în a cărui 

componență își întregește re-
pertoriul și întreprinde pri-
mul turneu peste hotare. Ast-
fel a ajuns la Petersburg, unde 
a prezentat o compoziție 
originală, pentru care a fost 
apreciat de însuși țarul Ni-
colae al II-lea al Rusiei, care 
i-a oferit în dar un ceas cu 
brățară de aur. Fiind solist 
violonist al formației lui Ni-
colae Matache, a interpretat, 
cu prilejul unei recepții în 
fața președintelui Félix Fau-
re al Republicii Franceze, o 
lucrare nouă a sa, ,,Marșul 
franco-rus”. Drept urmare, 
artistul a primit Medalia de 
Merit și un ac cu stema și 
drapelele francez și rus de la 
cele două guverne. În 1897 a 
scris piesa pentru pian ,,Mos-
cova”, care a fost interpretată 
pentru prima oară de către 
pianista Elena Sălceanu la 
Ateneul Român. În același an 
a fondat o orchestră proprie 
din 35 de persoane. Printre 
instrumentiștii adunați din 
toate țările Europei, în spe-
cial germani, cehi, austrieci, 
se afl au și o serie de virtuozi 
români. Din acea perioadă 
Gh. Ochialbi a cântat doar 
la vioară. După anul 1900 a 
scris mai multe compoziții 
de succes, printre care: ,,Vis 
de amor român” (Hamburg), 
,,Mica conversație” (Bar-
celona), ,,Răspuns la mica 
conversație” (1903). În pe-
rioada 1904-1914 a semnat 
mai multe compoziții notabi-
le: ,,Un sărut românesc”, ,,Un 
tur de vals”, ,,Irena”, ,,Valsul 
ursului”, ,,Noapte misteri-
oasă”, ,,Visul unei baiade-
re”, ,,Fluturi de noapte” ș. a. 
A continuat să scrie lucrări 
clasice în spiritul folclorului, 
precum: ,,Margareta”, „Vo-
ievodul”, ,,Sârba țărănească” 

ș.a. Aceste lucrări au ser-
vit drept sursă de inspirație 
pentru compozitorii de mai 
târziu. Concomitent a scris 
și câteva lucrări de proporții, 
izvorâte din melodii popu-
lare: ,,Suite la Românescu”, 
,,Patria mea” (1906), ,,Sce-
ne pitorești române”, lucrări 
care confi rmau calitățile de 
orchestrator și simfonist ta-
lentat. Activitatea sa a fost 
înalt apreciată la timpul său, 
fapt care i-a acceptat înscri-
erea în Societatea Autorilor, 
Compozitorilor și Editorilor 
de Muzică de la Paris în 1913, 
având un portofoliu cu peste 
o sută de lucrări publicate.

În 1899 a primit, în semn 
de prețuire, de la compozi-
torul rus Alexandr Glazunov 
o tabacheră de aur. În același 
an a primit un ordin foarte 
rar de la șahul Persiei, ,,Mo-
zaff ar Ed-Din”.
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Serafi m URECHEANU
1950

Om politic și de stat, doctor 
habilitat în economie, ex-pri-
mar general al Chișinăului.

S-a născut la 2 februarie 
1950, în satul Larga, r-nul 
Briceni.

După absolvirea școlii me-
dii, și-a continuat studiile  
la Institutul Politehnic din 
Chișinău (azi Universitatea 
Tehnică a Moldovei), Faculta-
tea de Inginerie în Construcții 
Civile și Industriale (1969-
1974). A făcut studii de docto-
rat la ASEM și a susținut teza 
de doctor (1998) și doctor ha-
bilitat în economie (2002).

După doi ani de serviciu 
militar, și-a început activita-
tea profesională la Briceni, în 
calitate de inginer în cadrul 
întreprinderii de construcții 
(1976-1978). A condus lu-
crări de construcții la mai 
multe obiective de menire 
social-economică. A deținut 
funcția de șef al Direcției 
industrie, transporturi și 
construcții, ulterior secretar 
doi al Comitetului raional al 
PCM Briceni (1978-1983). 
A studiat la Școala Superi-
oară de Partid din Leningrad 
(1983-1985). Revenit de la 
studii, a activat în cadrul Co-
mitetului central al PCRM. 
De la funcția de inspector a 
fost transferat la secretar doi 
al Comitetului executiv raio-

nal Anenii Noi, iar în 1985 a 
fost ales președinte. Din 1987 
a început activitatea în ca-
drul Federației Sindicatelor 
Independente din Republica 
Moldova (1987-1994), con-
comitent a fost ales deputat 
în Parlamentul Republicii 
Moldova (1991-1994). Din 
august 1994, prin decret 
prezidențial, a fost numit în 
funcția de primar al muni-
cipiului Chișinău, funcție 
pe care a deținut-o până în 
2005, când renunță la aceas-
ta în favoarea mandatului 
de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova, reales 
în 2009. Din 2011 a exerci-
tat funcția de președinte al 
Curții de Conturi din RM. 
Pe perioada exercitării man-
datului de primar general al 
capitalei, a contribuit conside-
rabil la reanimarea economi-
ei municipiului, dezvoltarea 
infrastructurii, urbanisticii, 
susținerea și dezvoltarea cul-
turii în municipiu: numeroa-
se activități culturale, des-
chiderea unor biblioteci de 
carte românească (fi liale ale 
Bibliotecii Municipale ,,B. P. 
Hasdeu”), dezvelirea de noi 
busturi pe Aleea Clasicilor, 
renovarea de monumen-
te, inclusiv și reconstruirea 
Clopotniței Catedralei din 
Chișinău ș.a. A susținut și 
contribuit direct la organi-
zarea mai multor forumuri 
și conferințe internaționale 
la Chișinău sub egida ONU, 
UNESCO, TACIS ș.a. Este 
membru titular al Congresu-
lui Puterilor Locale și Regio-
nale al Consiliului Europei, 
președinte al Federației Pu-
terilor  Locale și Regionale 
din Republica Moldova (din 
1996). A fost președinte al 
Federației de Șah a Repu-

blicii Moldova între 1995 
și 2005, președintele fi lialei 
moldovenești a Academiei 
Internaționale de Inginerie. 
Este membru corespondent 
al Institutului pentru Afa-
ceri Internaționale (Paris), 
membru corespondent al 
Academiei Internaționale 
de Informatizare de pe lân-
gă ONU, doctor magna cum 
laude al ULIM din Chișinău, 
membru corespondent al 
Academiei Internaționale 
de Management, membru al 
Academiei de Inginerie din 
Rusia, membru corespon-
dent al Academiei de Cadre 
din Kiev, Ucraina.

Deține: ,,Ordinul Repu-
blicii” (2000), Ordinul ,,In-
signa de Onoare”, Ordinul 
„Pentru dezvoltarea științei 
și învățământului”, Ordinele 
„Sfântul Dumitru” de gr. II, 
„Serghii Radonejski” și „Sf. 
Stanislav”, acordate de Biseri-
ca Ortodoxă Rusă în persoa-
na patriarhului Rusiei, Alexii 
II, Diploma internațională 
de onoare și Diploma de 
recunoștință, acordată de 
Asociația Internațională a 
Educatorilor pentru pacea 
mondială, Diploma ,,Ad ho-
nores” a Academiei Europe-
ne de Arte ș.a. În aprilie 2015 
i s-a conferit titlul onorifi c de 
Om Emerit.

A se vedea și articolele din ,,Ca-
lendar Național 2010”. – Chișinău: 
BNRM, 2009. – P. 45-46; ,,Calen-
dar Național 2015”. – Chișinău: 
BNRM, 2015. – P. 67-68.
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M. C.

Maria COSNICEANU
1935

Lingvist, doctor în științe 
fi lologice, cercetător științifi c, 
conferențiar universitar, spe-
cialist în domeniul antropo-
nimiei.

S-a născut la 4 februarie 
1935 în satul Temeleuți, jud. 
Soroca. Și-a făcut studiile 
la Universitatea de Stat din 
Moldova, Facultatea de Filo-
logie și Istorie, pe care a ab-
solvit-o în 1957. După absol-
vire, a activat ca pedagog la 
Școala Medie Nr. 1 din satul 
Costești (Hâncești). Din 1958 
a fost angajată la Institutul de 
Limbă și Literatură al fi lialei 
moldovenești a Academiei de 
Științe a URSS (azi Institutul 
de Filologie al AȘM). În 1973 
a suținut teza de doctor în 
fi lologie, consacrată antropo-
nimiei naționale. Activitatea 
sa de cercetare este dedicată 
gramaticii, stilisticii și culti-
vării limbii române. Dome-
niul principal de investigații 
a fost și rămâne până în pre-
zent antroponimia – studie-
rea numelor de persoană în 
plan istoric și lingvistic.

Debutând în presa de spe-
cialitate în 1959, a publicat 
peste 200 de articole și stu-
dii în reviste și culegeri de 
la Chișinău, Bălți, Cernăuți, 
București, Iași, Cluj-Napoca, 
Timișoara, Cracovia, Sofi a, 
Leipzig ș.a. Prima mono-

grafi e o semnează în 1964, 
un studiu-îndreptar cu titlul 
,,Nume de persoană”. Lucra-
rea a fost reeditată în 1968, în 
1974 și a avut un rol însem-
nat în reglementarea scrierii 
antroponimelor și în difu-
zarea  unor elemente prac-
tic interzise ale onomasticii 
naționale în anii de ocupație 
sovietică, când se stimula 
rusifi carea și schimonosirea 
numelor noastre. A editat 
lucrările: ,,Studiu asupra nu-
melor de persoane” (1973), 
,,În lumea numelor” (1981), 
,,Refl ecții asupra numelor” 
(1986), ,,Dicționar de prenu-
me și nume de familie” (1991, 
1993, 1999), ,,Dicționar de 
prenume” (2006), ,,Nume 
de familie (din perspectivă 
istorică), vol. I (2004), vol. II 
(2010), vol. III (2018) ș. a.

În paralel cu activitatea 
științifi că, a desfășurat și ac-
tivitate didactică la Institutul 
de Arte din Chișinău (astăzi 
Academia de Muzică, Teatru 
și Arte Plastice). A ținut două 
cursuri: Limba română și 
Stilistica și cultivarea limbii. 
Pentru facultățile de muzică 
a elaborat și a publicat ,,Mic 
dicționar explicativ de forme 
și genuri muzicale” (rus-
român). Pentru activitatea 
didactică fructuoasă i s-a 
conferit titlul de conferențiar 
universitar.

A fost conducător a 3 proi-
ecte de cercetare: ,,Tezaurul 
antroponimic din Repub-
lica Moldova” (2004-2008), 
,,Analiza tipologică a antro-
ponimelor” (2009-2010) și 
,,Patrimoniul antroponimic 
din Republica Moldova sub 
aspect derivațional” (2011-
2014). A participat în cali-
tate de coautor și redactor 
regional în cadrul Proiectu-
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lui Lingvistic Internațional 
PatRom: ,,Patronymica Ro-
manica. Dictionnaire his-
torique de l’anthroponymie 
romane” (Centrul coordona-
tor – Universitatea din Tri-
er, Germania) (1994-2000). 
S-a remarcat prin participări 
la simpozioane și congre-
se internaționale din : So-
fi a (1972), Moscova (1976), 
Cracovia (1978), Leipzig 
(1984), București (1994), Kiev 
(2001), Suceava (2001) ș. a.

Din anul 1970 a participat 
la emisiunile radiofonice și 
televizate, susținând rubricile 
speciale de lingvistică: ,,În lu-
mea cuvintelor”, ,,Dulce grai”, 
,,Grai matern”, ,,Logos”. Din 
2002 până în prezent susține 
rubrica ,,Dicționar de nume” 
la ziarul ,,Timpul”. Activita-
tea sa în domeniul onomasti-
cii a contribuit la eliminarea 
multor erori și deformări ale 
numelor din Republica Mol-
dova, cauzate de regimul so-
vietic.

Penru activitatea plină de 
dăruire în domeniul cerce-
tării a fost înalt apreciată cu : 
Diploma de recunoștință a 
AȘM (1996); Diploma de 
Excelență a Primăriei Mu-
nicipiului Chișinău (2004, 
2011); Medalia ,,Meritul Ci-
vic” (2005); Diploma de la-
ureat al ziarului ,,Timpul” 
(2006), Medalia AȘM ,,Di-
mitrie Cantemir” (2010); 
Diploma de gradul I a Gu-
vernului Republicii Moldova 
(2010); Diploma Ministeru-
lui Educației al Republicii 
Moldova (2010).

A se vedea și articolele din 
,,Calendar Național 2005”. – 
Chișinău : BNRM, 2004. – P. 36-
38; ,,Calendar Național 2015”. – 
Chișinău, 2015. – P. 70-71.
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Petre NEAMȚU
1950

Dirijor de orchestră, direc-
tor artistic al Orchestrei de 
Muzică Populară ,,Folclor”, 
pedagog.

S-a născut la 4 februarie 
1950 în satul Lunga, raionul 
Florești. După absolvirea 
Colegiului de Muzică ,,Șt. 
Neaga” din Chișinău (1964-
1968), și-a continuat studiile 
la Conservatorul de Stat ,,Ga-
vriil Musicescu” (azi Acade-
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mia de Muzică, Teatru și Arte 
Plastice) din Chișinău (1968-
1972). Fiind student, și-a în-
ceput activitatea profesională 
în calitate de dirijor al Or-
chestrei de Muzică Populară 
,,Hora” (1971-1972), ulterior 
,,Veselia” (1973-1985) din 
Chișinău. În perioada anilor 
1973-1986 a fost profesor la 
Colegiul de Muzică ,,Ștefan 
Neaga”, iar din 1985 și până 
în prezent este conferențiar 
universitar la Academia de 
Muzică, Teatru și Arte Plas-
tice din Chișinău. Din 1985 
este director artistic și diri-
jor al Orchestrei de Muzică 
Populară ,,Folclor” a Filar-
monicii Naționale ,,Serghei 
Lunchevici”.

A înregistrat muzică cu toți 
interpreții valoroși de pe am-
bele maluri ale Prutului și a 
promovat tinerii interpreți, 
organizând un concurs tri-
mestrial ,,Prezintă Orches-
tra ,,Folclor”. A participat la 
edițiile Festivalului-Concurs 
de interpretare a cântecului 
popular românesc ,,Maria 
Tănase” de la Craiova și la 
Concursul de creație și inter-
pretare a romanței ,,Crizante-
ma de Aur” de la Târgoviște.

Este autorul și aranjorul 
multor creații pentru orches-
tră, care au fost înregistrate și 
se păstrează în fondurile Ra-
dio - Televiziunii Naționale. 
A semnat manuale și culegeri 
de piese pentru orchestră, 
ansambluri instrumentale și 
instrumente solistice pentru 
studenți.

Sub conducerea sa, Or-
chestra ,,Folclor” a efectu-
at turnee în mai multe țări, 
printre care: România, Polo-
nia, Austria, Germania, Da-
nemarca, Șri Lanka, Nicara-
gua, SUA ș.a.

Pentru contribuție de 
excepție la organizarea Fes-
tivalului - Concurs Național 
al interpreților cântecului 
popular românesc ,,Maria 
Tănase”, Petre Neamțu a fost 
menționat de guvernul Ro-
mâniei, Ministerul Culturii 
și Cultelor cu ,,Diploma de 
Excelență”. Pentru activitatea 
sa prodigioasă și îndelungată, 
pentru măiestria sa artistică a 
fost apreciat cu titluri onori-
fi ce și distincții de stat: Artist 
Emerit al Republicii Moldo-
va (1989), Artist al Poporului 
(2010), Medalia ,,Meritul Ci-
vic” (1993), Ordinul ,,Gloria 
Muncii” (2000).
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Chișinău: BNRM, 1999. – P. 55-
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P. 47-48.

Bibliografi e:
Chiroșca, Dionisie. Metodă 

de acordeon [Muzică tipari-
tă] / Dionisie Chiroșca, Petre 
Neamțu. – Chișinău : Universul, 
2013. – 314 p.

Chiroșca, Dionisie. Piese 
pentru acordeoniști începători / 
Dionisie Chiroșca, Petre Neam-
ţu. – Chișinău : Literatura Artis-
tică, 1988. – 216 p.; Chișinău : 
[S. n.], 2012. – 215 p.

***
Joc bătrânesc [muzică] : Pen-

tru orchestră de instrumente 
populare / prelucrare : Petre 
Neamțu // Crestomaţie pen-
tru studiul dirijării / alcăt.: N. 
Dohotaru. – Chișinău : [S. n.], 
1992. – P. 53-66.

Neamțu, Petre. „Era un mare 
cunoscător al muzicii populare” : 
[in memoriam Grigore Vieru 
(1935-2009)] / Petre Neamţu // 
Timpul. – 2010. – 12 febr. – P. 15.

Neamțu, Petre. Nasc și la 
Moldova Virtuozi : Dialog cu 
Petre Neamţu, conducător artis-
tic și prim-dirijor al Orchestrei 
de Muzică Populară ,,Folclor” / 

Petre Neamţu; consemnare : Ta-
mara Lupușor // Vocea poporu-
lui. – 2009. – 13 febr. – P. 7.

Neamțu, Petre. ,,O ţară fără 
cultură e fără rădăcini și fără 
viitor” : [interviu cu maestrul 
Petre Neamţu, director artistic 
și prim-dirijor al Orchestrei de 
Muzică Populară ,,Folclor”] / 
Petre Neamţu; consemnare : Ni-
colae Roibu // Flux : cotid. naţ. – 
2000. – 16 mart. – P. 4.

Neamțu, Petre. „Să mulţu-
mim Domnului că facem parte 
din civilizaţia românească și 
europeană...” : [interviu cu Pe-
tre Neamţu, director artistic și 
prim-dirijor al Orchestrei „Fol-
clor”] / Petre Neamţu; consem-
nare : Gheorghe Budeanu // Na-
tura. – 2016. – Nr 2. – P. 8-9.

***
Batcu, Ion. Muzica popula-

ră a maestrului Petre Neamţu / 
Ion Batcu // Literatura și arta. – 
2005. – 14 iul. – P. 1.

Butnaru, Valentina. Farme-
cul Frăţiei „Folclor” / Valentina 
Butnaru // Jurnal de Chișinău. – 
2011. – 16 dec. – P. 10.

Butnaru, Valentina. Sezo-
nul „Folclor” : [stagiunea „Fol-
clor”, dirijată de maestrul Petre 
Neamțu] // Jurnal de Chișinău. – 
2013. – 25 oct. – P. 13.

Buzilă, Serafi m. Neamțu, Pe-
tre // Buzilă, Serafi m. Enciclo-
pedia interpreților din Moldova 
/ Serafi m Buzilă. – Chișinău : 
Museum, 1999. – P. 318-319.

Buzilă, Serafi m. Neamţu, Pe-
tre // Buzilă Serafi m. Interpreţi 
din Moldova : lexicon enciclo-
pedic: (1460-1960) / Serafi m 
Buzilă. – Chișinău, 1996. – P. 
313-314.

Cetulean, Iacob. Pagini din 
istoria Catedrei de instrumente 
populare românești : [40 de ani 
de la înfi inţarea Catedrei de in-
strumente populare românești 
la Școala de Muzică „Ștefan 
Neaga”] / Iacob Cetulean, Ghe-
nadie Platon, Petre Neamţu // 
Literatura și arta. – 2013. – 28 
febr. – P. 6.

Cibotaru, Alexandru. Steaua 
lui Petre Neamţu / Alexandru 
Cibotaru // Capitala. – 2000. – 9 
febr. – P. 4.



72

F e b r u a r i e
Cojocaru, Corina. Petre 

Neamţu: „A fi  dirijor nu în-
seamnă să dai din mâini” : 
[Petre Neamţu, dir. artistic și 
prim-dirijor al Orchestrei de 
Muzică Populară „Folclor”] / 
Corina Cojocaru // Moldova. – 
2015. – Mar. - Apr. – P. 22-27.

Curbet, Vladimir. Neamțu, 
Petre // Curbet, Vladimir. Va-
lori perene românești : Tradiţii. 
Obiceiuri. Rapsozi populari / 
Vladimir Curbet. – Chișinău : 
Pontos, 2003. – P. 151.

Cuzuioc, Ion. Petre Neamțu: 
Un dirijor pentru toate vârste-
le! [cuvânt la aniversare] / Ion 
Cuzuioc // Literatura și arta. – 
2014. – 15 mai. – P. 8.

Ladaniuc, Victor. Acest iu-
bit ocnaș al muzicii : [Petre 
Neamţu, dirijorul Orchestrei 
,,Folclor”] / Victor Ladaniuc // 
Moldova suverană. – 2000. – 12 
febr. – P. 6.

Mocanu, Maria. Petre Neam-
ţu la 60 de ani / Maria Mocanu 
// Literatura și arta. – 2010. – 4 
febr. – P. 6.

Partole, Claudia. Maestrul 
care mângâie văzduhul... : [Pe-
tre Neamţu, Artist al Poporului, 
prim-dirijor al Orchestrei de 
Muzică Populară ,,Folclor”, 65 
de ani de la naștere] / Claudia 
Partole // Literatura și arta. – 
2015. – 5 febr. – P. 1, 2.

Roibu, Nicolae. Omul care 
ne-a salvat folclorul: [maestrul 
Petre Neamţu, Artist al Popo-
rului, director artistic, prim-
dirijor al Orchestrei de Muzică 
Populară ,,Folclor”] // Roibu 
Nicolae. Artiști și ţărani: (dialo-
guri, medalioane, eseuri) / Ni-
colae Roibu. – Chișinău, 2010. 
– P. 184-185.

Roșca, Denis. Neamțu, Petre 
// Roșca, Denis. Cartea de aur a 
Basarabiei și a Republicii Mol-
dova / Denis Roșca. – Chișinău : 
Pontos, 2016. – P. 416.

M. C.

Ion PRISĂCARU
1935 – 1996

Specialist în sănătate publi-
că, traumatolog, otorinola-
ringolog, doctor habilitat în 
medicină, profesor universi-
tar, om de stat.

S-a născut la 5 februarie 
1935 în satul Ruseni, raio-
nul Edineț, într-o familie de 
țărani. A decedat la 30 august 
1996 la Chișinău. După ab-
solvirea școlii medii (1950), 
și-a continuat studiile la 
Școala Medicală din Bălți 
(1950-1953), pe care o absol-
vă cu mențiune. Din 1953 a 
fost admis la studii la Insti-
tutul de Stat de Medicină din 
Chișinău (azi Universitatea 
de Stat de Medicină și Farma-
cie ,,Nicolae Testemițanu”). 
După facultate a fost repar-
tizat la muncă în calitate de 
medic otorinolaringolog la 
spitalul din Cornești, Un-
gheni (1959-1960). După 
un an a devenit medic-șef al 
acestui spital. Din 1962 a în-
ceput studiile de doctorat pe 
lângă Catedra de traumato-
logie și ortopedie a Institu-
tului de Cercetări Științifi ce 
în domeniul traumatologiei 
și ortopediei din Kiev, Ucrai-
na. În 1967 a susținut teza de 
doctor în medicină la tema 
,,Traumatismul la întreprin-
derile industriei de conserve 
și profi laxia lui”. A menținut 
acest domeniu de cercetare 

și, în 1977, a susținut teza 
de doctor habilitat la tema 
,,Aspectele social-igienice ale 
traumatismului și organiza-
rea asistenței medicale trau-
matologice pentru populația 
din mediul urban și rural”. 
Între anii 1982-1996 a ocupat 
funcția de șef Catedră de me-
dicină socială și organizare a 
ocrotirii sănătății la Faculta-
tea de Perfecționare a Medi-
cilor. Din 1986 a fost decan al 
Facultății de Perfecționare a 
Medicilor la Institutul de Stat 
de Medicină din Chișinău. 
În perioada 1990-1995 a 
fost ales deputat în primul 
Parlament democratic al 
Republicii Moldova. A fost 
președinte al Comisiei par-
lamentare pentru problemele 
ocrotirii sănătății și asistenței 
sociale. Din 1995 a revenit 
la conducerea Catedrei me-
dicină socială și organizarea 
ocrotirii sănătății a USMF 
,,Nicolae Testemițanu”, unde 
a activat până la sfârșitul 
vieții.

În cercetările sale științifi ce 
a abordat problemele sociale 
ale mortalității, traumatis-
mului și organizării asistenței 
medicale a populației din 
mediul urban și rural. A 
fondat o direcție nouă de 
studiere a aspectelor sociale 
ale traumatismului, a pro-
pus și a realizat în practică 
metode de prognozare a di-
namicii și nivelului diferitor 
tipuri de traumatisme. Sub 
conducerea sa au fost elabo-
rate proiecte de programe 
complexe de îmbunătățire a 
sănătății populației din Re-
publica Moldova. Au fost 
introduse în practică meto-
de și forme noi de organi-
zare a asistenței medicale: 
,,Organizarea asistenței me-
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dicale a muncitorilor după 
principiul teritorial-profesi-
onal”, ,,Ajutorul medical de 
urgență a populației rura-
le”, ,,Organizarea asistenței 
medicale a populației în 
ambulatoriile medicale ru-
rale și aprecierea efi cacității 
activității lor”, ,,Organizarea 
asistenței medicale a copii-
lor în circumscripțiile rurale” 
ș.a. Rezultatele studiilor sale 
au stat la baza programe-
lor complexe de profi laxie 
a mortalității infantile și a 
legislației cu privire la ocro-
tirea sănătății mamei și copi-
lului.

Pe parcursul mai multor 
ani a colaborat cu Academia 
de Științe a Moldovei în do-
meniul sociologiei, ecologi-
ei și matematicii aplicative. 
A fost președinte al Secției 
probleme sociale în ocrotirea 
sănătății a Asociației Sociolo-
gilor din Republica Moldova 
și conducător al proiectului 
,,Omul și Biosfera”.

Rezultatele sale de cerceta-
re au constituit conținutul a 
peste 200 de lucrări științifi ce 
publicate, inclusiv 8 mono-
grafi i. Sub conducerea sa 
au fost susținute 12 teze de 
doctor și doctor habilitat în 
medicină. A realizat lucrări 
de mare importanță în do-
meniul defi nitivării căilor de 
dezvoltare a asistenței medi-
cale a populației de la sate, 
prin întocmirea și realiza-
rea proiectelor de conlucra-
re științifi că cu catedrele și 
secțiile respective din Româ-
nia, Bulgaria, Rusia, Ungaria.

Pentru merite deosebite în 
știință și pedagogie i s-a con-
ferit titlul onorifi c Om Eme-
rit (1989).
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M. C.

Valeriu CANȚER
1955 – 2017

Fizician, specialist în fi zica 
stării condensate și ingineria 
electronică, doctor habilitat 
în științe fi zico-matematice, 
profesor universitar, acade-
mician.

S-a născut la 5 februarie 
1955 în satul Zahorna, raio-
nul Șoldănești. A decedat la 
2 aprilie 2017 la Chișinău. 
După absolvirea școlii, și-a 
continuat studiile la Univer-
sitatea de Stat din Moldova, 
Facultatea de Fizică. După 
absolvirea cu mențiune a 
facultății, a fost angajat la 
Institutul de Fizică Aplica-
tă al Academiei de Științe 
a Moldovei, în calitate de 
inginer. Din 1977 până în 
1980 a făcut sudii de docto-
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rat la Institutul de Fizică ,,P. 
N. Lebedev” al Academiei de 
Științe din Moscova. În 1980 
a susținut teza de doctor în 
științe fi zico-matematice, 
specialitatea fi zica teoretică. 
În 1990 a susținut teza de 
doctor habilitat în științe fi zi-
co-matematice, specialitatea 
fi zica semiconductorilor și 
dielectricilor.

Între 1981-1983 a fost cer-
cetător științifi c la Institutul 
de Fizică Aplicată, cercetă-
tor științifi c principal (1991-
1992), șef de Laborator fi zica 
temperaturilor joase (1992-
1996), șef de Laborator LISES 
(1996-2006). După reorgani-
zarea IFA și crearea Institu-
tului de Inginerie Electronică 
și Tehnologii Industriale, a 
ocupat funcția de cercetător 
științifi c principal (2006-
2017). Concomitent, a efec-
tuat stagii de perfecționare 
și postdoctorale la Centrul 
Internațional de Cercetări la 
Temperaturi Criogenice și 
Câmpuri Magnetice Puterni-
ce Wroclaw, Polonia (1986-
1987); Centrul Internațional 
de Fizică Teoretică, Trieste, 
Italia (1996); Universitatea 
Warwick, Marea Britanie 
(2000) ș. a.

A desfășurat activitate di-
dactică în învățământul su-
perior în calitate de lector la 
Institutul Pedagogic din Tira-
spol (1981-1982), conferențiar 
la Universitatea Tehnică a 
Moldovei (1982-1988), pro-
fesor universitar la Univer-
sitatea de Stat din Moldova 
(1988-2017). A ținut cursuri 
de mecanică cuantică, fi zica 
stării solide, fi zica materia-
lelor, fi zica nanomaterialelor, 
fi zica supraconductorilor ș.a. 
Activitatea didactică a fost 
încununată de conferirea ti-

tlului științifi co-didactic de 
profesor universitar (1997), 
Universitatea de Stat din 
Moldova. A fost profesor in-
vitat la universități din străi-
nătate: Trieste, Italia (1996), 
Centrul ENEA Frascati, Ita-
lia (1996), Warwick, Marea 
Britanie (2000), Augsburg 
și Osnabrueck, Germania 
(2001, 2002, 2003, 2005), 
L’Ecole Normale Superieure, 
Paris, Franța (2006), Lou-
ghborough, Marea Britanie 
(2007), Iași (1996-1998), 
Cluj (1997), România. A 
semnat și publicat peste 400 
de lucrări științifi ce, inclusiv 
8 monografi i și manuale. Mai 
este deținător a 17 brevete 
de invenții. În colaborare cu 
profesorul universitar de la 
Iași, Ion Nicolaescu, a editat 
primul manual numit ,,Fizica 
corpului solid”, în trei volu-
me, utilizat în instituțiile de 
învățământ universitar de pe 
ambele maluri ale Prutului.

A deținut funcțiile de: 
director LISES IFA AȘM 
(1997-2000), academician-
coordonator al Secției de 
științe matematice, fi zice și 
tehnice a AȘM (2000-2004), 
membru al Prezidiului AȘM 
(2000-2004), academician-
coordonator al Secției de 
științe fi zice și inginerești 
(2005-2017), membru al 
Consiliului Suprem pentru 
Știință și Dezvoltare Tehnolo-
gică (2005-2017), președinte 
al Societății Fizicienilor 
din Republica Moldova 
(1996-2017), președinte al 
Asociației pentru Știință, 
Educație, Cultură și Artă din 
Republica Moldova (2005-
2017), vicepreședinte al Uni-
unii Societăților Tehnico-
Științifi ce din Republica 
Moldova.

A exercitat și funcția de 
expert și consultant în cadrul 
unor programe și proiecte 
științifi ce: expert la ,,Progra-
mul European INTAS” (1998-
2006); expert la Programul 
,,MRDA-CRDF” (2000-2007); 
membru al Comitetului exe-
cutiv al Societății Europene 
de Fizică (2003- 2017); mem-
bru al Consiliului executiv 
al Uniunii Balcanice de Fi-
zică (2005-2017); membru 
al Comitetului de program 
al ,,Programului Cadru 7” al 
UE; președinte al Consiliului 
republican de expertiză de 
pe lângă Consiliul Suprem 
pentru Știință și Dezvolta-
re Tehnologică (1999-2003), 
membru al Colegiului Mi-
nisterului Economiei (2002-
2004); membru al Plenarei 
Comisiei Supreme de Ates-
tare (2002-2004); membru 
al Comisiei de expertiză a 
CNAA (1993-2008), membru 
al Consiliilor specializate ,,Fi-
zica Semiconductorilor și di-
electricilor”, ,,Fizica teoretică”, 
,,Fizica corpului solid” pentru 
conferirea gradelor științifi ce 
(1990-2004); membru al 
Consiliului guvernamental 
pentru energie regenerabilă 
(2006-2017) ș.a.

Savantul a dezvoltat direcția 
științifi că ,,Fizica proceselor 
electronice în materiale și 
nanostructuri cu anizotro-
pie a caracteristicilor cva-
siparticulelor”. Cercetările 
legate de dezvoltarea teoriei 
structurii și proprietăților 
electronice ale compușilor 
semiconductori și supracon-
ductori, investigarea efecte-
lor electronice de ordonare 
și coexistența mai multor 
faze, elaborarea tehnologii-
lor și principiilor fi zice noi 
în proiectarea microdispo-
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zitivelor electronice – toate 
s-au materializat într-o serie 
de rezultate valoroase. Prin-
tre acestea pot fi  menționate: 
a prezis și a studiat efectul de 
magnetizare de interfață în 
heterostructuri semiconduc-
toare; a dezvoltat tehnologia 
de creștere a nanostraturilor 
de telurură de plumb pe sub-
strate de siliciu; a prezis și a 
studiat efectul de amplifi care 
anizotropică a cuantifi cării 
unidimensionale în nanofi re 
de tip bismut; a dezvoltat te-
oria transportului termoelec-
tric în nanofi re cuantice ș.a. 
A contribuit la dezvoltarea 
cercetărilor tehnologice și 
experimentale ale materiale-
lor și structurilor stării con-
densate. Ultimele preocupări 
în cercetare au fost în dome-
niul fi zicii nanomaterialelor 
și nanostructurilor.

S-a manifestat și prin acti-
vitate managerială, editoria-
lă, de expertiză și consultanță.

A participat la organizarea 
conferințelor internaționale 
desfășurate în Republica 
Moldova, fi ind președinte al 
Comitetului de program al 
Conferinței ,,Știința și Fizica 
Stării Condensate” (din 2001) 
și copreședinte al Comitetu-
lui de program al Conferinței 
,,Microelectronica și Știința 
Calculatoarelor” (din 2005). 
Membru al comitetelor științi-
fi ce ale unor conferințe pre-
stigioase de peste hotare: 
,,BPU – Balcan Physics Uni-
on” (2005), ,,ARM-Advanced 
Research Materials” (2003), 
,,From Nanoparticiles & 
Nanomaterials to Nanodevi-
ces & Nanosystems” (2008), 
,,BPU - Student Physics” 
(2006). A participat cu ra-
poarte și comunicări la nu-
meroase conferințe științifi ce 

internaționale: Berna, Roma, 
Strasbourg, Londra, Paris, 
Durban, Moscova, Sinaia 
ș.a. A colaborat cu Insti-
tutul Unifi cat de Cercetări 
Nucleare din Dubna, reg. 
Moscova, în calitate de mem-
bru al Consiliului Științifi c 
Internațional, ulterior în 
calitate de președinte al Co-
mitetului Internațional de 
Expertiză și Consultanță în 
domeniul fi zicii stării con-
densate (2005-2009).

A fost fondator și redactor-
șef al revistei ,,Moldavian jo-
urnal of physical sciences” și 
redactor științifi c la revistele 
,,Intellectus”, ,,Fizica și teh-
nologiile moderne”, ,,Akade-
mos”; membru al Consiliului 
editorial ,,Știința”; membru 
al Comisiei republicane pen-
tru editarea manualelor (din 
2008); membru al Colegiului 
redacțional al ,,Enciclopediei 
Moldovei”. A semnat și pu-
blicat peste 100 de articole 
științifi ce, rapoarte în reviste 
prestigioase de peste hotare, 
cât și în cele naționale.

Pentru elaborările sale re-
alizate a fost apreciat cu 10 
medalii la saloanele naționale 
și internaționale, inclusiv 
medalie de argint la Salonul 
Invențiilor Geneva (2001); 
medalie de aur la Salonul 
Invențiilor Bruxelles (2003); 
medalie de argint la Salonul 
Internațional ,,Inventica”, 
București (2007).

Titluri onorifi ce : membru 
titular al AȘM (2000), membru 
al Academiei Internaționale 
de Termoelectricitate (1997), 
membru corespondent al 
Academiei de Științe și Arte 
Româno-Americane (1999), 
membru de onoare al Institu-
tului Internațional de Fizică, 
Marea Britanie (2007), doctor 

honoris causa al Academiei 
Internaționale de Informatiza-
re (2000), doctor honoris cau-
sa al Universității de Stat din 
Tiraspol (2007).

Premii și distincții : laure-
at al Premiului republican 
pentru tineret în domeniul 
științei și tehnicii (1983), Pre-
miul Prezidiului AȘM pentru 
activitatea științifi că (1992), 
laureat al Premiului de Stat al 
Republicii Moldova în dome-
niul științei și tehnicii (2004), 
Premiul anual VIP 2002 – VIP 
în știință (2002), Om Emerit 
al Republicii Moldova (2005), 
Medalia ,,60 de ani ai AȘM” 
(2006), Medalia ,,60 de ani ai 
Universității de Stat din Mol-
dova” (2006), Medalia ,,Gloria 
Muncii”, Medalia AȘM ,,Dimi-
trie Cantemir” (2012).

A se vedea și articolul din 
,,Calendar Național 2005”. – 
Chișinău: BNRM, 2004. – P. 38-
40; ,,Calendar Național 2010”. – 
P. 48-50.
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Vladimir POPA
1935 – 2019

Medic otorinolaringolog, 
doctor habilitat în medicină, 
cercetător științifi c, profesor 
universitar. S-a născut la 5 
februarie 1935 în satul Vasil-

cău, județul Soroca, Româ-
nia. A decedat în iulie 2019 
la Chișinău. După absolvirea 
a 7 clase în satul natal a fost 
înmatriculat la Școala de Fel-
ceri și Moașe din Soroca.

Din 1952 a activat în ca-
litate de șef al Punctului de 
Felceri și Moașe din satul 
Dubna, apoi Napadova și 
Nimereuca, r-nul Vertiujeni. 
Peste doi ani a fost înrolat în 
rândurile armatei, iar după 
demobilizare a revenit la spi-
talul din Vertiujeni. Din 1958 
aste admis la studii la Insti-
tutul de Stat de Medicină din 
Chișinău (azi Universitatea 
de Stat de Medicină și Farma-
cie ,,Nicolae Testemițanu”). 
Concomitent cu activitatea 
profesională, și-a continuat 
studiile de doctorat la Insti-
tutul de Stat de Perfecționare 
a Medicilor din Kiev, Ucrai-
na. În 1974 a susținut teza de 
doctor în medicină. În 1986 
a susținut teza de doctor ha-
bilitat în medicină la Sankt 
Petersburg, Rusia.

Și-a continuat activitatea în 
calitate de asistent medical în 
secția ORL a Spitalului Clinic 
Republican. În 1964 a absol-
vit cu mențiune facultatea și 
a fost repartizat la Spitalul 
municipal din Bălți, în cali-
tate de medic otorinolarin-
golog, unde a activat până în 
1973 și a îndeplinit funcțiile 
de șef al secției ORL, ulte-
rior medic-șef. Din 1973 a 
fost transferat, prin ordi-
nul Ministerului Sănătății, 
în funcția de medic-șef al 
Spitalului Direcției a IV-a a 
aceluiași minister.

A desfășurat activitatea de 
cercetare științifi că și a fost 
transferat la Institutul de Stat 
de Medicină din Chișinău în 
funcția de conferențiar uni-

versitar. În 1990, prin ordinul 
Ministerului Sănătății, a fost 
numit medic-șef al Spitalului 
fostei Direcții a IV-a. Ulteri-
or Direcția a fost subordona-
tă Guvernului și a fost nevoit 
să se elibereze din funcție, 
continuând activitatea de 
profesor universitar la Cate-
dra ORL a USFM ,,Nicolae 
Testemițanu”, fi ind conco-
mitent șef catedră. Din 1991 
activează la USMF, unde a 
îmbinat armonios activitatea 
didactică cu munca de cer-
cetare. În 1992 i s-a conferit 
titlul științifi co-didactic de 
profesor universitar. Până în 
prezent a publicat peste 300 
de lucrări științifi ce, dintre 
care 7 monografi i, manua-
le, compendii, indicații me-
todice, programe de studii, 
articole științifi ce ș.a. Este 
deținătorul a 3 brevete de 
invenție, autorul a 32 de 
inovații. A pregătit generații 
de medici pentru activitate 
în domeniul sănătății publice 
și cercetare. A îndrumat pa-
tru doctori în medicină, care 
cercetează aspecte ale medi-
cinii contemporane.

Pentru activitatea sa, a fost 
decorat cu Medalia ,,Pentru 
vitejie în muncă”, cu Ordinul 
,,Insigna de Onoare” (2010).

Bibliografi e:
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2011. – 21 p.

Popa, Vladimir. Rolul anam-
nezei în diagnosticul afecţiuni-
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Lidia MARTÂNOVSCHI
1930-2003

Muzeograf, pedagog.
S-a născut la 8 februarie 

1930 în satul Ruseni, raionul 
Ocnița. A decedat în 2003 
la Ocnița. După absolvirea 
școlii din localitate și-a con-
tinuat studiile la Școala Peda-
gogică din Soroca. Din 1947 
a fost angajată în calitate de 
pedagog. Între anii 1955-
1959 și-a făcut studiile la 
Universitatea ,,Alecu Russo” 
din Bălți. În perioada 1956-
1986 a activat în calitate de 
profesoară de limba română 
la școala generală din Ocnița, 
județul Soroca. Concomi-
tent cu munca didactică, a 
depus efort pentru studie-
rea și cunoașterea istoriei 
localității și a personalităților 
marcante din localitate. S-a 
preocupat de studierea vieții 
și activității scriitorului Con-
stantin Stamati, care a locu-
it la Ocnița (1843). A lansat 
ideea  de a organiza un mu-
zeu consacrat lui C. Stamati. 

Pentru început a organizat 
un muzeu școlar, dar în 1988 
a fost organizat Muzeul Casa 
Memorială ,,Constantin Sta-
mati”, unde a fost angajată 
în calitate de muzeograf. Cu 
anii acest muzeu a devenit 
un centru cultural din nordul 
republicii. Este inițiatorul 
Festivalului ,,Stamatiana”. În 
cadrul muzeului a organizat 
și desfășurat diverse mani-
festări culturale, recitaluri de 
poezie, lecturi de duminică, 
întâlniri cu scriitorii, omagi-
eri ale personalităților mar-
cante etc.

Pentru activitatea sa de 
muzeograf, a fost apreciată 
cu mai multe diplome din 
partea administrației locale 
și a Ministerului Culturii.

***
Martânovschi, Lidia // 

Ploșniță, Elena. Enciclopedia 
muzeologiei din Republica 
Moldova / Elena Ploșniță, Mi-
hai Ursu; Muzeul Național de 
Etnografi e și Istorie Naturală. 
– Chișinău : Bons Offi  ces SRL, 
2011. – P. 155.

M. C.
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Muzeul Naţional
 de Literatură „Mihail 

Kogălniceanu” 
din Chișinău

1965

Întemeiat la 10 februarie 
1965, din iniţiativa Uniunii 
Scriitorilor din Moldova, 
având ca scop de a descoperi, 
acumula și de a conserva 
valorile scrisului românesc 
din întreg spaţiul românesc. 
Fiind numit inițial Muzeul 
Republican de Literatură din 
RSSM, acesta își începe acti-
vitatea la 1 aprilie același an, 
sub egida și în incinta Uniu-
nii Scriitorilor din Moldova.

Sub conducerea lui Ghe-
orghe Cincilei, directorul 
fondator al Muzeului, a fost 
desfășurată o amplă muncă 
de depistare și colectare de 
manuscrise, cărţi rare, ediţii 
princeps, periodice și alte do-
vezi de literatură și cultură, 
care permit reconstituirea is-
toriei literaturii române chiar 
de la începuturi. În acest scop 
au fost întreprinse numeroa-
se expediţii de identifi care și 
colectare pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova, dar și în 
Ucraina, regiunile Cernăuţi 
și Odesa.

În 1983 muzeului i se con-
feră numele scriitorului și 
savantului enciclopedist Di-
mitrie Cantemir, transformat 
apoi  în Centrul Naţional 
de Studii Literare și Muze-

ografi e „M. Kogălniceanu” 
(1991). Din 1997 este numit 
Muzeul Literaturii Române 
„M. Kogălniceanu”.

Începând cu data de 1 ianu-
arie 2013, Muzeul Literaturii 
Române „M. Kogălniceanu” 
este subordonat Ministerului 
Culturii (actualmente Minis-
terul Educației, Culturii și 
Cercetării), fi ind redenumit 
Muzeul Naţional de Literatu-
ră „Mihail Kogălniceanu”.

Din octombrie 2015 direc-
tor general al Muzeului Na-
ţional de Literatură „Mihail 
Kogălniceanu” este Vasile 
Malanețchi.

În prezent patrimoniul 
muzeului îl constituie pes-
te o sută de mii de unități: 
manuscrise, cărţi, periodice, 
artă plastică (portrete, bus-
turi, ilustraţii, șarje), impri-
mări, fotografi i sau obiecte 
personale, care au aparținut  
scriitorilor. Fondul de mare 
valoare istorică, documenta-
ră și literară pe care îl deţine, 
oferă un bogat material do-
cumentar pentru studii, co-
municări cercetătorilor din 
domeniu.

Colecția de carte este fon-
dul cel mai bogat și variat. 
Cuprinde peste 22 de mii de 
volume, datând din secole-
le XVI-XXI, cu caracter laic 
și religios. Cea mai veche 
carte conţine opera Sfântu-
lui Dionisie Areopagitul, în 
limba latină, cu titlul ,,Beati 
Dionysii Areopagitae marty-
ris inglyti” (Lvgdvni, 1572). 
Alte ediţii cu caracter religi-
os: ,,Учительное Евангелие” 
(Tipărită la Kiev, în 1637, sub 
supravegherea mitropolitului 
Petru Movilă); ,,Antologhion” 
(București, 1736); ,,Antolo-
ghionul ce să zice fl oarea cuvin-
telor” (Iași, 1755); ,,Cazania” 

(Râmnic, 1781-1782, repro-
duce aproape integral textul 
,,Cazaniei” lui Varlaam de la 
1643); ,,Liturghie” (Chiși-
nău, 1815) ș. a. O deosebită 
valoare reprezintă ediţiile cu 
caracter laic, care sunt un in-
diciu al dezvoltării spirituale 
a neamului și a integrării lui 
în rândul naţiunilor civiliza-
te ale lumii. Cele mai multe 
tipărituri sunt cărţi ale scri-
itorilor clasici români: D. 
Cantemir (,,Состояние му-
хаммеданской религии”, S.-
Petersburg, 1722 și ,,Geschi-
chte des Osmanischen 
Reichs”, Hamburg, 1745); M. 
Kogălniceanu (,,Histoire de 
la Valachie, de la Moldavie 
et des Vlaques transdanubi-
ens”, Berlin, 1837); Al. Do-
nici (,,Fabule”, Iași, 1840); 
B.P. Hasdeu (,,Ion Vodă cel 
Cumplit”, București, 1865); 
V. Alecsandri (,,Dumbrava 
Roșie”, București, 1872); C. 
Negruzzi (,,Păcatele tine-
reţelor”, București, 1872) ș. 
a. De asemenea, în posesia 
muzeului se conțin preţioase 
ediţii ale clasicilor latini, ruși, 
francezi, ucraineni și ale altor 
popoare.

Colecţia de manuscrise a 
muzeului include peste 23 de 
mii de unităţi, materiale de 
epocă, dar și de dată recen-
tă: cărţi-manuscris în limbile 
română și slavonă, numeroa-
se zapise de la sfârșitul sec. 
XVIII;  o variantă incomple-
tă a romanului popular ,,Var-
laam și Ioasaf” din sec. XVIII, 
carnetul cu versuri ale poe-
tului Alexei Mateevici, care 
inserează și celebra poezie 
„Limba noastră”, precum și 
scrisorile acestuia trimise de 
pe front soţiei. În mare parte 
manuscrisele aparţin scrii-
torilor contemporani: Liviu 
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Deleanu, George Meniuc, 
Liviu Damian, Vlad Ioviţă, 
Nicolai Costenco, Vladimir 
Beșleagă, Anatol Ciocanu, 
Valeriu Babanski ș. a.

Colecția de periodice însu-
mează cca. 17 mii de unităţi 
de păstrare. Sunt  publicații 
din sec. XIX și din prima ju-
mătate a sec. al XX-lea (pri-
mele numere din „Magazin 
istoric pentru Dacia”, „Co-
lumna lui Traian”, colecţia 
completă a „Gazetei Bucovi-
nei” pe anul 1892, „Viaţa ro-
mânească”, „Revista Fundaţii-
lor Regale” (1934), „Gândirea” 
din anii 1921-1931, „Convor-
biri literare”, numerele 6-9 din 
1939 etc.), dar în mare parte 
colecția este constituită din 
publicaţii periodice apărute 
după anul 1940.

Colecţia de arte plastice o 
constituie cca 2700 de expo-
nate, printre cele mai valo-
roase fi ind originalul stampei 
Eminescu-arbore de Aurel 
David cu autograful picto-
rului, precum și portretele 
scriitorilor Al. Donici, L. 
Damian, Al. Marinat, S. Van-
gheli ș.a., semnate de același 
autor; ilustraţii de Igor Vieru 
la poezia lui M. Eminescu, V. 
Alecsandri, Gr. Vieru, pre-
cum și seria de portrete: I. 
Creangă, V. Alecsandri, Al. 
Mateevici, Gr. Vieru, V. Co-
roban și P. Boțu; lucrări ale 
pictorului Mihai Grecu: ,,Lu-
ceafărul”, ,,M. Eminescu în 
ospeţie la Creangă”, portre-
tele lui D. Cantemir, C. Ne-
gruzzi, B. Istru, P. Zadnipru 
și Agnesa Roșca; ilustraţii la 
opera lui Eminescu, Creangă, 
Alecsandri de Gh. Vrabie, ta-
piserii de Elena Rotaru, pre-
cum și portretele sculpturale 
ale lui Lazăr Dubinovschi 
(D. Cantemir, M. Costin), D. 

Rusu (M. Eminescu, V. Ales-
candri) ș. a.

În urma cercetărilor efec-
tuate, au fost publicate nu-
meroase articole și studii ce 
conţineau informaţii inedi-
te despre scriitorii Alexan-
dru și Boleslav Hâșdeu, B. P. 
Hasdeu, Gh. Asachi, I. Sârbu, 
C. Stamati, Victor Crăsescu, 
Al. Mateevici ș. a.

Au fost editaţi indicii bi-
bliografi ci: ,,Donici – cuib 
de-nțelepciune” (1968); ,,Al. 
Mateevici” (1969); antolo-
giile: ,,Închinare la Luceafăr”, 
omagiu lui M. Eminescu 
(1975); ,,Simplu ca sufl etul”, 
omagiu lui I. Creangă (1978); 
,,Eu doina cânt”, omagiu lui 
V. Alecsandri (1978); ,,Des-
tinul inorogului”, omagiu lui 
D. Cantemir (1981); ,,Cântă-
reţul limbii noastre”, omagiu 
lui Alexei Mateevici (1988); 
M. Kogălniceanu ,,Cugetări, 
aprecieri” (1997); culegerile 
de articole: ,,Studii și materiale 
despre Al. Russo” (1973); ,,Stu-
dii și materiale despre Alecsan-
dru și Boleslav Hâșdeu” (1984); 
,,Vârful-nalt al piramidei”, texte 
despre și pentru Eminescu 
(2001); Gh. Ghibănescu ,,Im-
presii și note din Basarabia” 
(2001); numeroase pliante 
consacrate scriitorilor clasici 
și contemporani.

Pe baza exponatelor din 
patrimoniul muzeului au 
fost amenajate Casele-muzeu 
„Alexandru Donici” (s. Do-
nici, Orhei, 1977), devenită 
fi lială a Muzeului Naţional de 
Literatură „Mihail Kogălni-
ceanu” (2019) ; „Constantin 
Stamati” (satul Ocniţa, Edi-
neţ, 1988); „Alexei Mateevici” 
(satul Zaim, Tighina, 1988).

În 1980 a fost inaugurată 
expoziţia permanentă „Lite-
ratura română de la origini și 

până în prezent”, care a func-
ţionat timp de zece ani. De 
asemenea, la muzeu au fost 
organizate mai multe expo-
ziţii ce oferă mărturii asupra 
istoriei literaturii române și 
procesului literar contempo-
ran și care au avut un ecou 
favorabil în presa periodică.
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Maria CEBOTARI
1910 – 1949

Interpretă de operă (so-
prană) română, una din cele 
mai mari soprane soliste din 
lume în anii ’30 și ’40 ai sec. 
XX, actriță.

S-a născut la 10 februarie 
1910 în Chișinău. A dece-
dat la 9 iunie 1949 în Viena, 
Austria, unde a și fost înmor-
mântată.

Și-a făcut studiile la Școala 
Normală de Fete ,,Florica 
Niță” din Chișinău și la Ca-
pela Metropolitană, condusă 
de Mihail Berezovschi. Din 
1924 a studiat la Conserva-
torul ,,Unirea” din Chișinău, 
cu profesorii Maria Zlatov și 
Gavril Berezovschi (armo-
nie). În 1923 a fost solistă în 
corul Catedralei ,,Buna Ves-
tire” din Chișinău. În 1926 
a fost observată de contele 
Alexander Vîrubov, fostul 
director al Teatrului Artistic 
din Moscova. A fost angajată 
în trupa Teatrului Dramatic 
Rus, stabilit la Praga (1929). 
Aici a debutat ca actriță în 
piesa ,,Cadavrul viu” de Lev 
Tolstoi și a dat reprezentații 
la București și pe marile 
scene din Paris. La Paris se 
căsătorește cu contele Vîru-
bov și pleacă împreună la 
Berlin, unde contele joacă un 
rol într-un fi lm. La Berlin își 
continuă studiile muzicale 
sub îndrumarea profesorului 

Oskar Daniel (canto). A fost 
angajată solistă la Opera de 
Stat din Dresda, unde în 1931 
a debutat în rolul lui Mimi 
din opera ,,La Bohème” de 
Giacomo Puccini. Concomi-
tent a fost solistă și la Ope-
ra de Stat din Berlin, unde a 
activat între anii 1935-1943, 
bucurându-se de mare suc-
ces. În scurt timp a devenit 
cunoscută în toată Euro-
pa, jucând piese de Mozart, 
Ceaikovski, Verdi ș.a. Ultimii 
ani de viață a fost angajată ca 
solistă permanentă a Ope-
rei de Stat din Viena, unde 
a cântat până în ultima zi de 
viață (1949).

A cântat sub bagheta unor 
mari dirijori ca: Fritz Bush, 
Arturo Toscanini, Clemens 
Krauss, Karl Böhm, Wilhelm 
Furtwängler ș.a. A interpretat 
roluri din operele: ,,Răpirea 
din serai”, ,,Nunta lui Figa-
ro”, ,,Flautul fermecat”, ,,Don 
Giovanni” de W. A. Mozart; 
,,Salomeea”, ,,Arabella”, ,,Ari-
adna la Naxos”, ,,Cavalerul 
rozelor” ,,Femeia tăcută” de 
R. Strauss; ,,Faust” de Gh. 
Gounod; ,,Romeo și Julieta” 
de H. Sutemeier, ,,Evghenii 
Oneghin” ,,Iolanta”, ,,Dama 
de pică” de P. I. Ceaikovski.

A jucat în opt fi lme, tur-
nate în Germania și Austria, 
alături de vedete ale cinema-
tografi ei timpului, inclusiv 
alături de cel de-al doilea soț, 
actorul Gustav Diessl (de-
cedat în 1948): ,,Inimi tari” 
(1937), ,,Mädchen in Weiß” 
(„Fetele în alb”) (1936), „Star-
ke Herzen im Sturm” (1937), 
,,Maria Malibrand (1942), 
,,Visul doamnei Buteterfl y” 
(1939), ,,Odesa în fl ăcări” 
(1943), ,,Amami Alfredo” 
(1942) ș.a.

În 2004, la Casa Cineaștilor 

din Chișinău, a avut loc pre-
miera fi lmului ,,Aria” de Vla-
du Druck, după scenariul lui 
Dumitru Olărescu, având ca 
subiect viața și opera sopra-
nei Maria Cebotari.

Întru înveșnicirea memo-
riei artistei, unele străzi din 
Dresda, Viena, Salzburg și 
din Chișinău îi poartă nume-
le. Este considerată predece-
soarea Mariei Callas și una 
dintre cele mai mari soprane 
din toate timpurile. Ca inter-
pretă a lucrărilor lui Mozart 
și Strauss a fost neegalată 
până în zilele noastre.

La numai 24 de ani i-a fost 
conferit cel mai înalt titlu 
onorifi c existent în Germa-
nia și Austria de atunci, cel 
de ,,Kammersängerin”.

A se vedea și articolele din 
,,Calendar Național 2005”. – 
Chișinău: BNRM, 2004. – P. 41; 
,,Calendar Național 2010”. – 
P. 56-57.
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Ion CHIRTOAGĂ
1945

Istoric, doctor habilitat în 
științe istorice, cercetător 
științifi c, conferențiar.

S-a născut la 10 februarie 
1945 în satul Cetireni, raio-
nul Ungheni.

A absolvit școala medie 
din satul natal, după care și-a 
continuat studiile la Univer-
sitatea de Stat din Moldova, 
Facultatea de Istorie (1967-
1971). După absolvire a în-
ceput activitatea la Institutul 
de Istorie al Academiei de 
Științe a Moldovei, în calita-
te de cercetător științifi c. În 
1975-1979 face studii de doc-
torat în același institut și în 
1990 susține teza de doctor 
în istorie. Ulterior, în 1999, a 
susținut și teza de doctor ha-
bilitat în istorie. A avut stagii 
de perfecționare la Moscova 
(1974-1975, 1988-1989) și 
București (1994, 1996).

Pe parcursul activității sale 
a suplinit funcţiile de cerce-
tător știinţifi c stagiar, cer-
cetător știinţifi c, cercetător 
știinţifi c superior la Institutul 
de Istorie și la Institutul de 
Etnografi e ale AȘM (1971-
1993), cercetător știinţifi c 
coordonator (1993-2006), 
cercetător știinţifi c principal 
(din 2006), șef de sector la 
Institutul de Istorie al AȘM 
(1994- 2010). A fost secretar 
și membru al Colegiului de 
redacţie al „Revistei de isto-
rie a Moldovei” (1994-2010).

S-a evidențiat în activitatea 
didactică colaborând fructu-
os cu Universitatea Pedago-

gică de Stat „Ion Creangă”, 
unde a activat prin cumul în 
calitate de lector, lector supe-
rior, conferenţiar universitar. 
A fost președinte al Comisiei 
de licență (2001- 2003, 2006- 
2007, 2010-2011). În peri-
oada 1998-2012 a exercitat 
funcţia de secretar știinţifi c 
la Consiliul știinţifi c speciali-
zat pentru susţinerea tezelor 
de doctor și doctor habilitat 
în istorie de pe lângă Institu-
tul de Istorie al AȘM, iar din 
2012 este secretar știinţifi c la 
Seminarul știinţifi c de profi l 
de pe lângă același institut. 
În 2003- 2006 a fost expert la 
Consiliul Naţional de Atesta-
re și Acreditare și la Consi-
liul Suprem pentru Știinţă și 
Dezvoltare Tehnologică din 
Republica Moldova (2004-
2005). A luat parte activă la 
întocmirea unor legi referi-
toare la municipiul Chișinău 
și întreaga țară. Timp de 19 
ani (1994-2013) a fost mem-
bru al Comisiei pentru regla-
rea urbonimicilor din muni-
cipiul Chișinău, membru al 
Comisiei de reglare a utili-
zării numelui ţării în scopuri 
comerciale de pe lângă Gu-
vernul Republicii Moldova.

Domeniul său de cerceta-
re a cuprins un spectru larg 
de probleme legate de istoria 
medievală și contemporană 
din sud-estul Europei: proble-
me de istorie politică și relații 
internaționale, istoria teritori-
ilor din sudul spațiului dintre 
Prut și Nistru sub dominația 
turco-tătară, istoria cetăților și 
a localităților importante din 
Moldova, din cele mai vechi 
timpuri până în zilele noas-
tre ș.a. Subiectele elucidate 
în studiile sale sunt expuse în 
cadrul simpozioanelor și sesi-
unilor științifi ce: naţionale și 
internaţionale din Chișinău, 
Alba Iulia (1990), Iași (1991, 
1997, 2012), Moscova (1992), 
Bacău (1994), Odesa (1994), 
Constanţa (1994, 1996), Arad 
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(1995), Deva (1995), Cluj 
(1997), București (1998), 
Târgoviște (1998) ș.a.

A depistat și a pus în va-
loare știinţifi că documente 
inedite din Arhiva Naţională 
a Republicii Moldova, Arhi-
vele Statului din București, 
Iași și Cluj (România), Arhi-
va Centrală de Stat a Actelor 
Vechi, Arhiva Centrală de 
Stat Istorico-Militară și Ar-
hiva Politicii Externe a Rusi-
ei (Moscova), Arhiva de Stat 
a regiunii Odesa (Ucraina). 
Lărgirea bazei documentare 
a generat noi perspective de 
studiere a istoriei Moldovei 
în contextul istoriei europene 
și universale.

De-a lungul zecilor de ani 
a participat la realizarea mai 
multor proiecte naţionale, 
inclusiv „Particularităţile 
de dezvoltare a Bugeacului, 
Bucovinei, Transnistriei și a 
judeţului Hotin în perioada 
medie și modernă (2001-
2005)”, „Regiuni și locali-
tăţi istorice importante în 
perioada medie și modernă 
(2006 – 2010)”. A realizat, în 
cadrul Institutului Societăţii 
Deschise de la Praga, proiec-
tul internaţional „Din istoria 
Moldovei de Sud-Est până în 
anii ‘30 ai secolului al XIX-
lea” (1994-1996), după care a 
editat monografi a cu același 
nume (1999).

Rezultatele cercetărilor sale 
se regăsesc în peste 150 de 
lucrări știinţifi ce publicate 
în ţară și peste hotarele ei 
(România, Rusia, Ucraina), 
inclusiv 24 de monografi i, 
manuale, broșuri, istorii de 
localități, orașe și sate, mo-
numente istorice ș.a. Printre 
acestea sunt: ,,Monumente 
de istorie și cultură din Re-
publica Moldova” (1993, în 
colab.), ,,Cetățile Moldovei 
de Sud-Est până la începu-
tul sec. al XIX-lea” (2003), 
,,Imperiul Otoman și sud-es-
tul European: până la 1978” 

(2005), ,,Din istoria sudului 
Basarabiei în contextul istori-
ei românilor”, ,,Cetireni. Mo-
nografi a unui sat de răzeși” 
(2007), ,,Măcărești din stân-
ga Prutului: monografi a sa-
tului” (2009) ș. a.

Activitatea științifi că de 
cercetare și didactică a fost 
apreciată cu decernarea mai 
multor diplome de onoare, 
diplome de excelență și pre-
mii ale diverselor instituții, 
inclusiv Premiul Prezidiului 
AȘM (2000), Premiul „Di-
mitrie Onciul” al Academi-
ei Române (2001), Premiul 
„Gheorghe Năstase” al Socie-
tăţii de Genealogie, Heraldi-
că și Arhivistică „Paul Gore” 
(2005), Diploma Consiliului 
Naţional pentru Acreditare 
și Atestare a Republicii Mol-
dova pentru merite deosebite 
în pregătirea și atestarea ca-
drelor știinţifi ce și știinţifi co-
didactice de califi care înaltă 
(2006), Diploma Institutului 
,,Fraţii Golescu” pentru con-
tribuţie la organizarea și 
desfășurarea expoziţiei „Ba-
sarabia istorică: Cetatea Ho-
tin și Cetatea Albă”, Chișinău 
(2012), Diploma de gratitu-
dine a primăriei municipiului 
Chișinău în semn de înaltă 
preţuire a contribuţiei la pro-
movarea valorilor naţionale, a 
activităţii în studierea istoriei 
Chișinăului (2014) ș. a.

A se vedea și articolul din ,,Ca-
lendar Național 2015”. – Chișinău: 
BNRM, 2015. – P. 82-83.
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Mircea VOINICESCU – 
SOȚCHI

1950 – 2008

Actor de teatru și fi lm.
S-a născut la 10 februarie 

1950 în orașul Bălți, Republi-
ca Moldova. A decedat la 30 
decembrie 2008 la Chișinău. 
După absolvirea școlii gene-
rale din Bălți, și-a continuat 
studiile la Școala Teatrală ,,B. 
Șciukin” din Moscova (1967-
1971). După terminarea stu-
diilor  s-a întors la Chișinău 
și a fost angajat în calitate de 
actor la teatrul ,,Luceafărul”. 
Ulterior  a renunțat la scenă 
în favoarea fi lmului. În 1968 a 
debutat cu rolul Piciul în fi l-
mul lui Emil Loteanu ,,Aceas-
tă clipă”, turnat la Studioul 
Cinematografi c ,,Moldova-
Film”. A desfășurat activitate 
didactică la Institutul de Arte 
din Chișinău ,,G. Musicescu” 
(azi Academia de Muzică, 
Teatru și Arte Plastice).

S-a produs în fi lmele: ,,Sin-
gur în fața dragostei” (1969), 
,,Lăutarii” (1971), ,,Crestături 

spre amintire” (1972), ,,Dacă 
vrei să fi i fericit” (1974), ,,Co-
costârcul” (1978), ,,Unde ești, 
iubire” (1980), ,,Anna Pavlova” 
(1982), ,,Luceafărul” (1986), 
,,Dar pentru procuror” (1989), 
,,Zbor până la lumină” (1991), 
,,Lupii cenușii” (1993) ș. a. În 
anul 2007 a regizat fi lmul do-
cumentar ,,Teatrul meu-viața 
mea”. A scris romanul ,,Trei se-
cunde înainte de moarte”, care 
a rămas în manuscris.

A se vedea și aricolul din 
,,Calendar Național 2010”. – 
Chișinău: BNRM, 2009. – P. 57.
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Mihail IAROȘENCO
1900 – 1985

Biolog, ihtiolog, hidrobi-
olog, doctor habilitat în bi-
ologie, profesor universitar, 
membru titular al Academiei 
de Științe a Moldovei.

S-a născut la 13 februarie 
1900 în satul Demianovka, 
regiunea Poltava, Ucraina. A 
decedat la 11 aprilie 1985.

A absolvit Institutul de 
Învățământ Public din or. 
Dnepropetrovsk (1928), după 
care și-a continuat studii-
le de doctorat de pe lângă 
Stațiunea Hidrobiologică de
Cercetări Științifi ce a Univer-
sității de Stat din același oraș 
(1935). În 1936 a venit în 
Republica Moldova, unde 
și-a desfășurat toată activi-
tatea științifi că, didactică și 
organizatorică pe parcursul 
întregii vieți. A fost angajat 
în calitate de conferențiar 
la Catedra de zoologie a 
Universității de Stat din Tira-
spol, conferențiar la Catedra 
de zoologie a Institutului Pe-
dagogic de Stat din Chișinău, 
decan al Facultății de Științe 
ale Naturii la același insti-
tut (1936-1947). Ulterior s-a 
dedicat activității de cerce-
tare: a fost secretar științifi c 
și cercetător științifi c supe-
rior al Bazei Moldovenești 
de Cercetări Științifi ce a A.Ș. 
a URSS (1947-1949), șef al 
Secției de zoologie a Filialei 

Moldovenești a AȘ a URSS 
(1949-1957), director al In-
stitutului de Biologie al Filia-
lei Moldovenești a AȘ a URSS 
(1957-1961), director (1961-
1972) și consultant științifi c 
al Institutului de Zoologie al 
AȘM (1972-1985).

A fost președintele Con-
siliului științifi c specializat 
pentru conferirea gradelor 
științifi ce de doctor și doctor 
habilitat în biologie (1963-
1966). Sub conducerea sa au 
fost susținute 2 teze de doc-
tor habilitat și 10 teze de doc-
tor în biologie.

Din inițiativa sa, în 1958, a 
fost fondată Secția moldove-
nească a Societății Hidrobi-
ologice Unionale din URSS, 
pe care a prezidat-o până în 
1975. Și-a adus aportul la 
stabilirea legităților privind 
regimul hidrobiologic al di-
verselor tipuri de ecosisteme 
acvatice din republică (râul 
Nistru), starea și succesiu-
nea hidrofaunei ș. a. A fost 
inițiatorul și participantul 
primei etape de inventariere 
a diversității hidrofl orei și hi-
drofaunei bazinului fl uviului 
Nistru, după care au fost sta-
bilite succesiunile multianu-
ale structural-cantitative ale 
comunităților principale de 
hidrobionți. De numele său se 
leagă și primele încercări de 
investigare a productivității 
comunităților de hidrobionți, 
a productivității piscicole 
potențiale, a particularităților 
spectrului trofi c al peștilor 
din râul Nistru și din lacuri-
le de acumulare Dubăsari și 
Cuciurgan. A implementat 
o serie de recomandări prac-
tice în vederea valorifi cării 
durabile a resurselor biolo-
gice în interesul economiei 
naționale. Rezulatele cercetă-

rilor fundamentale și aplica-
tive au fost publicate în cele 
peste 130 de lucrări științifi ce 
și de popularizare a științei, 
inclusiv 8 monografi i: ,,Ги-
дрофауна Днестра” (1957), 
,,Прудовое рыбоводство 
Молдавии” (1958), ,,Дубос-
сарское водохранилище”  
(1964), ,,Природа и челове-
чество” (1978), ,,Адаптация 
– направляющий фактор 
эволюции” (1986, post-
mortem) ș. a.

A fost redactor-șef al Cole-
giului de redacție și coautor 
al colecției ,,Животный мир 
Молдавии” (în 6 vol. 1979-
1986) și redactor responsabil 
a 13 culegeri tematice perio-
dice din ciclul ,,Resursele bi-
ologice ale ecosistemelor ac-
vatice ale Moldovei”. Pentru 
activitatea sa a fost distins cu 
titlul Om Emerit; decorat cu 
Ordinul ,,Insigna de Onoare”.
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Petru CĂRARE
1935 – 2019

Poet, prozator, publicist și 
dramaturg, umorist și satiric, 
traducător.

S-a născut la 13 februarie 
1935 în satul Zaim, județul 
Tighina. A decedat la 27 
mai 2019 la Chișinău. După 
absolvirea școlii medii din 
Căușeni, a activat în calitate 
de pedagog de matematică 
în satul Cârnățeni (1953). 
Peste un an și-a continuat 
studiile la Facultatea de Zi-
aristică a Școlii Comsomo-
liste Centrale de la Moscova 
(1954-1956). Ulterior a ur-
mat Cursurile Superioare de 
Literatură la Institutul ,,M. 
Gorki” din Moscova (1969).

A activat în calitate de re-
dactor, publicist la publicațiile 
periodice ale timpului: ,,Col-
hoznicul  Moldovei”, ,,Tine-
rimea Moldovei”, ,,Cultura 
Moldovei”, ,,Chipăruș”, ,,Mol-
dova socialistă” ș.a. A fost 
redactor la Editura ,,Școala 
Sovietică”, secretar literar la 
Teatrul ,,Luceafărul”, director 
al Biroului de propagare a li-
teraturii de pe lângă Uniunea 
Scriitorilor.

A debutat, fi ind elev, în 
1954, cu publicarea unor ver-
suri și articole în ziarele lo-
cale și republicane. Debutul 
editorial s-a produs în 1962 
cu placheta de versuri pentru 
copii ,,Cale bună, Ionele” și 

volumul de versuri umoristi-
ce ,,Soare cu dinți”.

A urmat o fructuoasă acti-
vitate literară cu publicarea 
mai multor volume de versuri 
lirice și umoristice, poeme li-
rico-satirice, schițe, nuvele, 
parodii și epigrame, poezii 
pentru copii, piese de teatru, 
traduceri din literatura uni-
versală. De-a lungul anilor 
a tipărit peste 30 de volume, 
printre care: ,,Parodii și epi-
grame”, ,,Penița și bărdița” 
(1988), ,,Carul cu proști și 
alte poeme” (1981), ,,Fulgere 
basarabene” (1992), ,,Pălă-
ria gândurilor mele” (2000), 
,,Puncte de reper” (2003), 
,,Povestea lui Petrișor”, ,,Po-
ezii pentru copii” (2010) ș.a. 
În 2004 a publicat volumul 
,,Scrieri alese”. A tradus din 
operele lui Esop, Ivan Krâ-
lov, Stepan Oleinik, Samuil 
Marșak, Rasul Gamzatov, Gi-
anni Rodari, François Villon 
ș.a. Și creația sa a fost tradusă 
în alte limbi din fosta URSS, 
inclusiv rusă. Unele din lu-
crările sale au fost incluse în 
numeroase antologii și cule-
geri, printre care ,,Comoara 
fi ecăruia” (1984), ,,Culegere 
de schițe și articole despre 
foametea din 1946-1947 din 
Moldova” (1990), ,,Pagini 
alese din literatura pentru 
copii” (1993), ,,Limba ma-
ternă – fl oare eternă” (2000), 
,,Marea antologie a epigra-
mei românești” (2005), ,,101 
epigramiști români” (2011) 
ș. a.

A fost cunoscut în mod 
special ca scriitor pentru co-
pii. A publicat mai mult de 
zece cărți pentru copii, prin-
tre care: ,,Iepurașul curajos” 
(2016), ,,Am sădit și eu un 
pom : Poezii pentru copii” 
(2011), ,, Poezii pentru co-
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pii” (2010) ș.a. A scris piesa 
,,Drum deschis”, montată la 
Teatrul Republican de Păpuși 
,,Licurici” din Chișinău.

Membru al Uniunii Scrii-
torilor din Moldova, al Uniu-
nii Scriitorilor din România, 
cetățean de onoare al raionu-
lui Căușeni.

În 1994 i s-a conferit titlul 
onorifi c Maestru al Literatu-
rii, Premiul ,,Opera Omnia” 
al Uniunii Scriitorilor din 
Moldova, Medalia ,,Mihai 
Eminescu” (1996), Cavaler al 
Ordinului Republicii (2010).

A se vedea și articolele din 
,,Calendar Național 2005”. – 
Chișinău: BNRM, 2004. – P. 45-
46; ,,Calendar Național 2010”. – 
Chișinău: BNRM, 2009. – 
P. 58-59; ,,Calendar Național 
2015”. – Chișinău: BNRM, 2015. – 
P. 91-92.
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naștere] / Gheorghe Postolache 
// „a” Mic. – 2015. – Nr 2. – P. 3.
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Nicolae BRADU
1935

Inginer, specialist în dome-
niul mecanizării și electrifi -
cării, doctor în științe tehni-
ce, cercetător și inventator.

S-a născut la 13 februa-
rie 1935, în Chișinău. După 
școala generală, și-a continu-
at studiile la Institutul Agricol 
,,M. V. Frunze” din Chișinău 
(azi Universitatea Agrară de 
Stat din Moldova), Facultatea 
de Mecanizare și Electrifi care 
a Agriculturii (1953-1958). A 
urmat studiile de doctorat la 
aceeași instituție și a susținut 
teza de doctor în științe teh-

nice cu tema ,,Cercetarea și 
elaborarea procedeului me-
canizat de altoire a viei cu 
secționarea transversală a 
butașilor” (1959-1969). Din 
1969 și-a început activitatea 
de cercetare în cadrul Institu-
tului de Cercetări Științifi ce, 
Selecție și Tehnologii pentru 
Pomicultură al Asociației 
Științifi ce de Producție ,,Co-
dru”, îndeplinind funcțiile 
de cercetător în domeniul 
mecanizării agriculturii, cer-
cetător științifi c superior, șef 
al secției de mecanizare, cer-
cetător științifi c coordonator.

Pe parcursul activității sale 
a elaborat 32 de invenții în 
domeniul tehnicii și tehno-
logiilor agricole și a publicat 
circa 120 de lucrări științifi ce. 
A efectuat cercetări teoretice 
și experimentale în domeniul 
mecanizării altoirii plantelor 
pomicole. A fost inițiatorul 
și conducătorul elaborării 
complexului de mașini pen-
tru mecanizarea lucrărilor în 
pepiniera pomicolă și viticolă.

Prin cercetările sale a adus 
o contribuție importantă la 
mecanizarea și moderniza-
rea agriculturii. A înregis-
trat rezultate în dezvoltarea 
științelor agricole, fapt pen-
tru care a fost apreciat cu ti-
tlul onorifi c Inventator Eme-
rit al Republicii Moldova 
(1976). În 1994 a fost decorat 
cu „Ordinul Republicii”.

Bibliografi e:
Браду, Николай Василье-

вич. Механизация производ-
ства привитого виноградно-
го посадочного материала / 
Николай Васильевич Браду. 
– Кишинёв : Картя Молдове-
няскэ, 1979. – 100 с.

Браду, Николай Василье-
вич. Механизация работ в 
плодоводстве / Николай Ва-

сильевич Браду, Н. В. Лапшев, 
В. В. Бычков. – Кишинёв : 
Картя Молдовеняскэ, 1981. – 
143 с.

Браду, Николай Василье-
вич. Механизированная при-
вивка плодовых культур / 
Николай Васильевич Браду, 
Павел Александрович Лука-
шевич [et al.]. – Кишинёв : 
Партиздат, 1965. – 24 с.

Браду, Николай Василье-
вич. Технология настольной 
прививки грецкого ореха / 
Николай Васильевич Бра-
ду, И. П. Цуркан, Е. И. Че-
ботарь. – Кишинёв : Картя 
Mолдовеняскэ, 1975. – 22 с.

Лукашевич, Павел Алек-
сан-дрович. Механизация ка-
либровки и прививки вино-
градной лозы / Павел Алексан-
дрович Лукашевич, Николай 
Васильевич Браду. – Кишинёв : 
Картя Молдовеняскэ, 1963. – 
23 с.

***
Bradu, Nicolae // Cercetători 

și inventatori din Republica 
Moldova. Partea III. – Chișinău : 
AGEPI, 2004. – P. 17.

M. C.

Vasile COROBAN
1910 – 1984

Critic și istoric literar, doc-
tor habilitat în fi lologie.

S-a născut la 14 februa-
rie 1910 în satul Camenca, 
județul Bălți (azi raionul Glo-
deni). A decedat la 19 octom-
brie 1984 la Chișinău, fi ind 
înhumat în satul de baștină. 
Și-a făcut studiile la Faculta-
tea de Drept a Universității 
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din Iași (1935).

A redactat ziarul ,,Viața 
universitară” din Iași, cu ca-
racter antifascist, fi ind con-
damnat pentru aceasta. După 
28 iunie 1940 a colaborat la 
ziarul ,,Pământ sovietic” din 
Bălți. Între anii 1942-1945 a 
fost învățător la o școală me-
die din regiunea Kemerovo, 
Rusia. După război a revenit 
la Bălți, unde a fost secretar 
responsabil la ziarul local 
,,Luceafărul roșu”.

Din 1947 a început activi-
tatea la Institutul de Limbă 
și Literatură al Academiei de 
Științe a Moldovei. În 1958 a 
susținut teza de doctor habi-
litat în fi lologie. Conducător 
al Sectorului de teorie a lite-
raturii (1969-1980), consul-
tant științifi c al institutului 
(din 1980). Concomitent, a 
fost și profesor la Universita-
tea de Stat din Chișinău.

În activitatea sa de cerce-
tare, a fost preocupat de stu-
dierea fenomenului literar 
din RSSM. A publicat studii 
despre literatura clasică ro-
mânească și universală. A 
abordat aspecte importante 
din creația mai multor scri-
itori, precum: A. Lupan, N. 
Costenco, I. Druță, B. Istru, 
V. Vasilache ș.a. Studiile sale 
și articolele de critică literară 
au fost editate în mai multe 
culegeri, cum sunt: ,,Studii 
și articole de critică litera-
ră” (1959), ,,Studii, eseuri, 
recenzii” (1968), ,,Romanul 
moldovenesc contemporan” 
(1969) ș. a. A contribuit la al-
cătuirea mai multor culegeri 
colective : ,,Istoria literaturii 
moldovenești”. Vol 1 (1958), 
,,Studii de teorie a literaturii”, 
,,Critica și procesul literar 
contemporan” (1979) ș. a.

A alcătuit și redactat ma-

nuale de limbă și literatură 
română, crestomații pentru 
elevii din școlile de cultură 
generală.

Membru al Uniunii Scrii-
torilor din Republica Moldo-
va (din 1954).

A se vedea și articolul din ,,Ca-
lendar Național 2010”. – Chișinău: 
BNRM, 2009. – P. 60-61.

Bibliografi e:
*Coroban, Vasilii Pavlovici. 

Vasile Alecsandri – Studiu critico-
literar / V. Coroban. – Chișinău : 
Editura de Stat a Moldovei, 1957. 
– 191 p.

*Coroban, Vasile. Vasile Alec-
sandri / V. Coroban. – Chișinău : 
Cartea Moldovenească, 1959. – 
177 p.

Coroban, Vasile. Studii. Ar-
ticole. Eseuri / Vasile Coroban; 
selecţia și îngrijirea textelor: 
Mihai Papuc; pref. de Mihai 
Cimpoi. – Chișinău : Știința, 
2018. – 300 p.

*Coroban, Vasile. Literatura 
moldovenească: Manual-cresto-
maţie pentru clasa 8 / alcăt.: V. 
Coroban [et al.]; red.: V. Coro-
ban. – Chișinău : Lumina, 1980. – 
352 p.

*Coroban, Vasile. Literatura 
moldovenească: Manual pentru 
clasa 8 / V. Coroban, F. Levit, I. 
Osadcenco [et al.]; red. V. Coro-
ban. – Chișinău : Cartea Moldo-
venească, 1960. – 228 p.

***
Centenar Vasile Coroban: 

1910-2010: Omul de spirit / co-
ord.: Vladimir Beșleagă. – Chi-
șinău : Cartier, 2010. – 84 p.

Vasile Coroban – un arbi-
tru într-o lume a arbitrarului 
/ coord.: Mihai Cimpoi; Aca-
demia de Știinţe a Moldovei, 
Institutul de Filologie; Uni-
versitatea Pedagogică de Stat 
,,Ion Creangă”. – Chișinău : 
Știinţa, 2010. – 323 p.

***
Apetri, Dumitru. Un destin 

dramatic: [Vasile Coroban] / 
Dumitru Apetri // Dialog: Pu-
blicaţie de atitudine și informa-

re. – 2000. – 11 febr. – P. 7.
Bantoș, Ana. Vasile Coroban. 

Spiritul critic și raportarea la 
marea literatură / Ana Bantoș 
// Limba română. – 2010. – Nr 
1/2. – P. 173-179.

Batîr, Dumitru. Vasile Coro-
ban cel Mare // Batîr, Dumitru. 
Neliniștea memoriei: Evoluţia 
chimiei în Moldova și avata-
rurile vieţii. Sinteze. Portrete. 
Medalioane. Refl ecţii / Dumitru 
Batîr. – Chișinău : Tipografi a 
Academiei de Știinţe a Republi-
cii Moldova, 2007. – P. 298-299.

Bâtcă, V. Vasile Coroban: un 
aspect al activităţii investigatoa-
re / V. Bâtcă. – Chișinău // Viaţa 
satului. – 1990. – 14 febr. – P. 12.

Beșleagă, Vladimir. Primul și 
cel mai mare acuzat de naţiona-
lism, profesorul Vasile Coroban / 
Vladimir Beșleagă // Flux: ed. de 
vineri. – 2010. – 12 febr. – P. 10. 

Burlacu, Alexandru. Vasile 
Coroban și ideea specifi cului na-
ţional (note și contranote despre 
splendoarea și mizeria criticii 
literare) / Alexandru Burlacu // 
Revista de lingvistică și știinţă 
literară. – 2009. – Nr 3/4. – P. 3-8.

Carauș, Grigore. Vasile Co-
roban, părintele criticii literare 
basarabene / Grigore Carauș // 
Făclia. – 2014. – 5 dec. – P. 14.

Cazacu, Nicolae. Vasile Co-
roban în viziunea contempo-
ranilor săi: [100 de ani de la 
naștere] / Nicolae Cazacu, Ana 
Bejenaru // Săptămânal de in-
formaţie, opinie și cultură peda-
gogică. – 2010. –13 febr. – P. 13.

Ciocanu, Anatol. Coroban, 
Vasile // Ciocanu, Anatol. Dic-
ţionarul scriitorilor români din 
Basarabia 1812-2010 / Anatol 
Ciocanu, Valeriu Nazar, Sergiu 
Nucă [et al.]. – Chişinău : Prut 
Internațional, 2010. – P. 169-170.

Cirimpei, Victor. Vasile Co-
roban – culegător și cercetător de 
folclor / Victor Cirimpei // Lite-
ratura și arta. – 2010. – 11 febr. – 
P. 7.

Coroban, Vasile // Mică en-
ciclopedie ilustrată a scriitorilor 
din Republica Moldova / se-
lecţia de texte și fotogr.: Mihai 



90

F e b r u a r i e
Cimpoi, Anatol Vidrașcu, Vlad 
Zbârciog. – București : Litera 
Internaţional, 2005. – P. 179-
188.

Negru, Nina. Enigmaticul 
Vasile Coroban / Nina Negru // 
Jurnal de Chișinău. 2013. – 15 
febr. – P. 14.

Turea, Larisa. Vasile Coroban 
omagiat la baștină: [100 de ani 
de la nașterea criticului literar] 
/ Larisa Turea // Timpul. – 2010. 
– 12 mar. – P. 16.

Vasilache, Vasile. Despre 
Vasile Coroban: [100 de ani de 
la naștere] / Vasile Vasilache 
// Timpul. – 2010. – 12 febr. – 
P. 30.

Vasile Coroban: [istoric și cri-
tic literar (1910-1984): date bio-
gr.] // Realităţi culturale. – 2014. 
– Nr 2. – P. 7.

M. C.

Grigore VIERU
1935-2009

Poet-tribun, simbol al na-
ţiunii, poet al redeșteptării 
naţionale, academician.

S-a născut la 14 februarie 
1935 în satul Pererâta, jude-
ţul Hotin (azi raionul Bri-
ceni). Se stinge din viață la 18 
ianuarie 2009 la Chișinău, în 
urma unui stop cardiac, după 
ce a fost implicat într-un grav 
accident rutier.

A absolvit școala de șapte 
clase din satul natal (1950), 
după care urmează școala 
medie din orășelul Lipcani 
(1950-1953). În 1958 a absol-
vit Institutul Pedagogic ,,Ion 

Creangă” din Chișinău, Fa-
cultatea de Filologie.

Fiind încă student (1957), 
a debutat editorial cu pla-
cheta de versuri pentru copii 
,,Alarma”, apreciată de criticii 
literari. Peste un an, editează 
a doua culegere de versuri 
pentru copii intitulată ,,Mu-
zicuţe” și devine membru al 
Uniunii Scriitorilor (1958). 
Este angajat în calitate de re-
dactor la revista pentru copii 
,,Scânteia leninistă” (1959), 
redactor la revista ,,Nistru”, 
redactor la Editura „Car-
tea Moldovenească” (1960-
1963).

Literatura pentru copii va 
rămâne pentru poet o con-
stantă a scrisului, editând, 
pe parcurs, cărțile de ver-
suri: „Făt-Frumos și Curcu-
beul”, „Bună ziua, fulgilor!” 
(1961), „Mulţumim pentru 
pace” (1963), „Versuri pen-
tru cititorii de toate vârste-
le” (1965), „Poezii de seama 
voastră” (1967), „Duminica 
cuvintelor”, cu ilustraţii de 
Igor Vieru, îndrăgită de pre-
școlari și care a devenit ,,obli-
gatorie” în orice grădiniţă de 
copii (1969), „Trei iezi” (acest 
volum a fost sechestrat la nu-
mai câteva zile de la apariţie, 
cauza fi ind poemul  „Cur-
cubeul”, în versurile căruia 
s-a găsit ,,ascuns” Tricolorul 
românesc) (1970), ,,Să crești 
mare!” (1980), ,,Frumoasă-i 
limba noastră” (1990) etc.

În 1963 a debutat cu cule-
gerea de povestiri ,,Soarele 
cel mic”.

La Editura „Lumina” apare 
„Abecedar”-ul (1970), ela-
borat împreună cu Spiridon 
Vangheli și cu pictorul Igor 
Vieru, considerat de către 
autorităţile comuniste lucra-
re naţionalistă (pentru pri-

ma dată, atunci, în anii ’70, 
se vorbea despre Eminescu). 
(Varianta în grafi e latină a 
,,Abecedarului” se va realiza 
în 1989).

În 1964 a publicat în revista 
„Nistru” unul dintre primele 
poeme dedicate lui Mihai 
Eminescu, intitulat  „Legă-
mânt” (despre care se zice că 
ar fi  poezia premonitorie a 
poetului). În aceeași revistă 
va publica, în 1967, poemul 
„Bărbaţii Moldovei”, cu o de-
dicaţie pentru Nicolae Teste-
miţanu, medic și savant, con-
siderat naţionalist român, 
motiv pentru care întregul 
tiraj a fost oprit, iar dedicaţia 
eliminată.

Consacrarea sa survine în 
1968, odată cu apariţia vo-
lumului de versuri „Numele 
tău”, prefaţat de Ion Druţă. 
Cartea, apreciată ca cea mai 
originală apariţie poetică, a 
devenit în același an obiect 
de studiu la cursurile univer-
sitare de literatură naţională 
contemporană. Poemele in-
cluse în volum, închinate lui 
Tudor Arghezi, Lucian Blaga, 
Constantin Brâncuși, Nicolae 
Labiș și Marin Sorescu sunt 
primele dedicaţii de acest fel 
apărute în lirica basarabeană 
postbelică.

Treptat, accentele socia-
le din creaţia sa au devenit 
din ce în ce mai evidente. 
„Dacă visul unora a fost ori 
este să ajungă în Cosmos, 
eu viaţa întreagă am visat să 
trec Prutul”, mărturisea po-
etul. În 1973, în cadrul unei 
delegaţii, a trecut Prutul. A 
participat la o întâlnire cu 
redactorii revistei „Secolul 
XX”: Dan Hăulică, Ștefan 
Augustin Doinaș, Ioanichie 
Olteanu, Geo Șerban și Tati-
ana Nicolescu. Au mai urmat 
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invitaţii din partea Uniunii 
Scriitorilor din România și în 
1974, 1977, iar după căderea 
comunismului în România, 
Grigore Vieru a trecut frec-
vent Prutul.

În 1982 a colaborat cu tex-
tele pentru cântece la fi lmul 
muzical pentru copii ,,Maria 
Mirabela” al regizorului ro-
mân Ion Popescu Gopo.

La sfârșitul anilor ’80, obli-
gat de condiţiile social-poli-
tice de la Chișinău, s-a afi r-
mat ca un luptător de seamă 
pentru cauza limbii și a na-
ţionalităţii române. În 1988 
în săptămânalul „Literatura 
și arta” apare, sub semnătura 
sa, primul text poetic post-
belic tipărit aici cu caractere 
latine. Poeziile sale au avut 
un rol important în deștep-
tarea conștiinţei naţionale. 
Încă în 1984, într-un inter-
viu, Grigore Vieru zicea : 
,,Eu sunt un poet liric, chiar 
tragic, prăpăstios. Abia aș-
tept ca lucrurile să se reașeze 
în matca lor, pentru a reveni 
la chemarea mea fi rească, la 
poezia lirică”. A făcut parte 
din Mișcarea de Eliberare 
Naţională, a fost unul dintre 
fondatorii Frontului Popular 
și se afl a printre organizatorii 
și conducătorii Marii Adu-
nări Naţionale din 27 august 
1989. A fost deputat al popo-
rului în Parlamentul URSS 
(1989-1991) și a participat 
activ la dezbaterile sesiunii 
a XIII-a a Sovietului Suprem 
din RSSM, în care se votează 
limba română ca limbă ofi ci-
ală și trecerea la grafi a latină.

Apariţia, în 1989, a ce-
lebrului abecedar pentru 
preșcolari „Albinuţa”, alcă-
tuit de Grigore Vieru și ilus-
trat de Lică Sainciuc, tipărit 
săptămânal (4 pagini) în 

ziarul „Moldova suverană”, 
a fost unul dintre momente-
le importante ale renașterii 
identităţii și culturii româ-
ne în Basarabia. Abecedarul 
„Albinuţa”, apărut pentru 
prima dată în 1978, în grafi e 
chirilică, a cunoscut nume-
roase ediţii, devenind o carte 
de căpătâi pentru mai multe 
generaţii de copii. Prima edi-
ţie în grafi e latină s-a tipărit 
concomitent la Chișinău și la 
București în 1994. Ediţia re-
văzută și completată cu ver-
suri și cântece noi din 2004 
include poezii pentru copii, 
semnate de Arghezi, Blaga și 
Coșbuc, cu o prezentare gra-
fi că de excepţie, premiată la 
nivel internaţional.

Culegerile și antologiile din 
opera sa s-au succedat la edi-
turi din Republica Moldova 
și/sau din România: „Numă-
rătoarea”, „Aproape” (1974, 
2017); „Mama” (1975, 2016); 
„Un verde ne vede” (1976, 
pentru care i s-a acordat Pre-
miul de Stat al Republicii 
Moldova, în 1978); „Steaua 
de Vineri”, cu o „binecuvân-
tare” de Nichita Stănescu 
(Iași, 1978); „Fiindcă iubesc” 
(1980); „Izvorul și clipa”, cu 
o prefaţă de Marin Sores-
cu, apărută în colecţia „Cele 
mai frumoase poezii” a Edi-
turii Albatros din București 
(1981); „Taina care mă apără” 
(1983); „Scrieri alese” (1984); 
„Cel care sunt”, în care se lan-
sează și ca autor de melodii 
pentru copii (1987); „Rădă-
cina de foc”, prefaţată de Ioan 
Alexandru (1989); „Frumoa-
să-i limba noastră” (1990); 
„Hristos nu are nici o vină” 
(București, 1991); „Curăţi-
rea fântânii” (Galaţi, 1993); 
„Rugăciune pentru mama” 
(Craiova, 1994); „Văd și măr-

turisesc” (București, 1997); 
„Izbăvirea” (Galaţi, 1999); 
„Strigat-am către Tine” (1999, 
2001, 2002); „Lucrare în cu-
vânt”, prefaţată de acad. Mi-
hai Cimpoi (Craiova, 2001); 
„Întregul cer!” (2002); „Cân-
tec de leagăn pentru mama”, 
prefaţat de Adrian Dinu Ra-
chieru (2003); „Acum și-n 
veac” (1997, menţionată cu 
Premiul „Cartea Anului” în 
cadrul Salonului Naţional de 
Carte Românească de la Iași, 
ediţia a VI-a), (reeditată la 
Chișinău în 1999, 2001, 2003 
și la Timișoara, ed. a 8-a, în 
2004); ,,Cartea vieţii mele” 
(2002); „Cât de frumoasă ești” 
(2004); „Taina care mă apără”, 
prefața de Mihai Cimpoi și 
postfața de Th eodor Codrea-
nu, desemnată „Cartea Anu-
lui” (2008, la Salonul Interna-
ţional de Carte de la Chișinău 
(SIC), ce cuprinde o selecţie 
din întreaga operă a poetului 
și care s-a bucurat de un șir de 
lansări spectaculoase și recen-
zii elogioase pe ambele maluri 
ale Prutului) etc.

Culegeri din lirica și poezia 
sa pentru copii, traduse de-a 
lungul anilor în peste 20 de 
limbi ale lumii, au apărut în 
Franţa, Spania, Germania, 
Cehia, Macedonia, Serbia, 
Polonia, Bulgaria, SUA, Italia, 
Rusia, Ucraina, Ţările Baltice, 
Georgia, Armenia, Bielorusia, 
Tadjikistan, Azerbaidjan, Kir-
ghizstan și în alte ţări.

Poezia lui a fost recitată 
de actori, pusă pe muzică și 
cântată, regăsindu-se în re-
pertoriul artiștilor de renu-
me de pe ambele maluri ale 
Prutului.

A fost membru al Comisi-
ei de Stat pentru Problemele 
Limbii, înfi inţată la Chișinău 
(1991); membru în Consiliul 
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de administraţie pentru Soci-
etatea Română de Radiodifu-
ziune (1993).

Titluri onorifi ce: Maestru 
Emerit al Artei din RSSM 
(1985), Scriitor al Poporu-
lui din Republica Moldo-
va (1992), membru titular 
post-mortem al Academiei 
de Știinţe a Moldovei (2011), 
membru de onoare (1990), 
apoi membru corespondent 
(1993) al Academiei Româ-
ne. Academia Română îl va 
propune, în 1992, la Premiul 
Nobel pentru Pace.

Menţiuni: Premiul de Stat 
al Moldovei (1978), Diplo-
ma de Onoare ,,Andersen” 
a Consiliului Internaţional 
de Literatură pentru Copii și 
Tineret (1988), Premiul pen-
tru poezie al revistei ,,Flacă-
ra” (1989), Premiul Editurii 
,,Românul”, Premiul ,,Mihai 
Eminescu” și Premiul Mare 
pentru Literatură al Fundaţiei 
,,Crescent” (București, 1990), 
Marele Premiu ,,Hercules” 
pentru literatură (1991), 
Premiul revistei ,,Europa” 
,,pentru poziţia lui realistă 
în privinţa unităţii naţionale” 
(1992), Premiul „Putna” al 
Festivalului Eminescu, ediţia 
a 2-a (1993), Premiul pentru 
poezie la Festivalul Internaţi-
onal ,,Lucian Blaga”, Premiul 
Editurii „Adrian Păunescu” 
– Poetul Anului, Premiul 
special al Uniunii Scriitori-
lor din Republica Moldova 
,,pentru ,,Albinuţa” – cartea 
preșcolarilor români de pre-
tutindeni” (1994), Premiul 
,,Opera Omnia” al Uniunii 
Scriitorilor din Moldova 
(1999), Diploma și trofeul 
Fundaţiei ,,România – 2000”, 
Premiile ,,Ethos românesc” 
și ,,Opera Omnia”, acordate 
de Institutul Naţional pentru 

Societatea și Cultura Româ-
nă la Salonul Internaţional 
de Carte Românească de la 
Iași (2003), Premiul pentru 
,,Opera Omnia” la Festivalul 
Internaţional de Poezie de la 
Satu Mare (2008), Diploma 
,,Recunoștinţă Naţională” și 
Trofeul ,,90 de ani de la Marea 
Unire” ,,pentru implicarea în 
susţinerea unităţii spirituale 
a românilor de pretutindeni” 
(2008), laureat al mai multor 
publicaţii, asociaţii, fundaţii 
literare și culturale.

Distincţii: Insigna de Onoa-
re și Premiul republican al ti-
neretului ,,B. Glavan” (1967), 
Ordinul ,,Prietenia Popoare-
lor” (1984), Ordinul Republicii 
(1996), Medalia Guvernamen-
tală a României ,,Eminescu: 
150 ani de la naștere” (2000), 
Ordinul Naţional ,,Steaua Ro-
mâniei” în grad de Coman-
dor (2004), Medalia de Aur 
a Organizaţiei Mondiale de 
Proprietate Intelectuală și a 
Agenţiei de Stat pentru Pro-
prietatea Intelectuală a Repu-
blicii Moldova (2007), Ordinul 
Naţional ,,Steaua României” 
în grad de Mare Cruce (2009, 
post-mortem). De asemenea, 
a fost ales doctor honoris ca-
usa al Universităţii Pedagogice 
,,Ion Creangă” din Chișinău 
„pentru contribuţia la valorifi -
carea tezaurului literaturii na-
ţionale și merite deosebite în 
completarea fondului didacti-
co-metodic al învăţământului 
naţional cu opere remarcabile” 
(2005); doctor honoris causa 
al Academiei de Știinte a Mol-
dovei ,,pentru contribuţia sub-
stanţială în dezvoltarea litera-
turii din spaţiul dintre Prut și 
Nistru în perioada când aceas-
ta a revenit pe făgașul valori-
lor estetice, detașându-se de 
opresiunea ideologică” (2007); 

doctor honoris causa al Uni-
versităţii ,,Vasile Goldiș” din 
Arad (2008).

Câteva școli din Republica 
Moldova, un bulevard din 
Chișinău, o stradă din Iași 
și Buzău, poartă numele lui 
Grigore Vieru. La 11 februa-
rie 2010, pe Aleea Clasicilor 
din Chișinău, a fost instalat 
bustul poetului, iar în sa-
tul său de baștină, Pererâta, 
este inaugurată Casa-Muzeu 
,,Grigore Vieru” (31 august 
2015). În memoria lui Gri-
gore Vieru se va deschide un 
muzeu și la Chișinău (con-
form deciziei Consiliului 
Municipal Chișinău, 2019).

A se vedea și articolele din „Ca-
lendarul Bibliotecarului 1995”. – 
Chișinău, 1994. – P. 17-19; „Ca-
lendar Național 2005”. – Chiși-
nău. 2004. – P. 51-53; „Calen-
dar Național 2010”. – Chișinău: 
2009. – P. 61-65; „Calendar 
Național 2015”. – Chișinău, 
2015. – P. 92-95.
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2016. – 12 p. : il. – (Să crești 
mare!).
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șinău : Cartier, 2018. – 269 p. : 
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nău : [S. n.] , 2018. – 35 p.
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Botoșani : PIM, 2018. – 96, [60] 
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2013. – 128 p. : il.
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[S. n.], 2016. – 56 p.
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dalbe. – 2017. – 16 feb. – P. 1.

Boldișor, Veronica. O per-
manenţă a culturii noastre: 
[Grigore Vieru] / Veronica 

Boldișor // Literatura și arta. – 
2016. – 11 feb. – P. 8.

Butnaru, Tatiana. Mit și sem-
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Grigore Vieru / Tatiana Butnaru 
// Realităţi culturale. – 2016. – 
Nr 2. – P. 12-14.
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nu // Literatura și arta. – 2019. – 
14 feb. – P. 5.
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eru / Ion Ciocanu // Viaţa Basa-
rabiei. – 2017. – Nr 2. – P. 30-34.
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care s-a ascuns în poezie... / Li-
dia Codreanca // Literatura și 
arta. – 2017. – 9 feb. – P. 4.

Corbu, Daniel. Grigore Vie-
ru și mitul său plutitor : Poetul, 
Învăţătorul, Tribunul / Daniel 
Corbu // Literatura și arta. – 
2017. – 16 feb. – P. 7.

Corbu, Daniel. Grigore Vie-
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poporul roman / Daniel Corbu 
// Literatura și arta. – 2018. – 17 
mai. – P. 6.

Cotelea-Chiorsac, Galina. 
Simbolul renașterii naţionale 
basarabene sau cum l-am cu-
noscut eu pe poet / Galina Co-
telea-Chiorsac // Literatura și 
arta. – 2016. – 3 mar. – P. 6.

Dabija, Nicolae. Un Alexan-
dru Ioan Cuza al Poeziei / Nico-
lae Dabija // Literatura și arta. – 
2016. – 19 mai. – P. 1.

Grigore Vieru – „simplu ca 
iarba, simplu ca pâinea, simplu 
ca Biblia” // Literatura și arta. – 
2016. – 11 feb. – P. 4.

Grigore Vieru // Moldova. – 
2016. – Nr 7/8. – P. 44.

Grigore Vieru – martir al nea-
mului românesc // Imaginea 
Republicii Moldova în străină-
tate : Almanah, Nr. 9 / Bibliote-
ca Naţională a Republicii Mol-
dova ; elab. de Aliona Tostogan, 
Tatiana Luchian. – Chișinău : 
BNRM, 2011 – P. 4-24; [Resursă 
electronică] // http://bNrm.md/
fi les/publicatii/Almanah09.pdf 
(accesat : 3.07.2019).

Malanețchi, Vasile. Grigore 

Vieru : șapte ani de postumitate 
/ Vasile Malaneţchi // Dunărea 
de Jos (Galaţi). – 2016. – Aug. 
(Nr 174). – P. 24-25.

Mănucă, Dan. Grigore Vieru 
– inedit / Dan Mănucă // Con-
vorbiri literare. – 2016. – Nr 10. 
– P. 50-51.

Plăcintă, Nina. Valori perene 
în creaţia lui Grigore Vieru și 
Petru Cărare / Nina Plăcintă // 
Literatura și arta. – 2015. – Nr 
8. – P. 7.

Rusnac, Iov. Poetul drag al 
Basarabiei, Grigore Vieru, în-
rudit cu Mihai Eminescu / Iov 
Rusnac // Literatura și arta. – 
2017. – 19 ian. – P. 1.

Țurcanu, Lucia. Numele tău. 
După 50 de ani: [pe marginea 
vol. ,,Numele tău” de Grigore 
Vieru] / Lucia Ţurcanu // Sud-
Est cultural. – 2019. – Nr 1. – P. 
16-22.

Vicol, Mihai Sultana. In me-
moriam Grigore Vieru / Mihai 
Sultana Vicol // Literatura și 
arta. – 2016. – 18 feb. – P. 8.

Verejanu, Dan. Grigore Vieru 
și Lucian Blaga : po(i)etica doru-
lui, sacrului și abisalului / Dan 
Verejanu // Studia Universitatis 
Moldaviae. Seria științe umanis-
tice. – 2016. – Nr 4 (94). – P. 193-
198; [Resursă electronică]. – URL  : 
http://studiamsu.eu/wp-content/
uploads/31.p.193-198_94.pdf 
(accesat : 3.07.2019).

V. M.
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Alexandru (Sandu) 
GRECU

1960

Regizor, actor, scenarist și 
profesor de teatru. Este fon-
datorul și directorul artistic 
al Teatrului Național Satiri-
cus „Ion Luca Caragiale”.

S-a născut la 14 februarie 
1960, în comuna Colibași, 
raionul Cahul. După studiile 
urmate la Colegiul de Arte 
din orașul Soroca (1977-
1979), studiază la Institutul 
de Arte ,,Gavriil Musicescu” 
(actualmente AMTAP – Aca-
demia de Muzică, Teatru și 
Arte Plastice), Catedra regie 
de teatru (1979-1983).

Activitatea profesională o 
începe ca actor și regizor la 
Teatrul „A. Mateevici”, Chi-
șinău (1983-1987). Rolul 
Mancurtului din ,,Halta Vis-
colelor”, jucat în premieră în 
1987, i-au adus aprecierile lui 
Grigore Vieru. În perioada 
1987-1990 a fost stagiar în 
regie la Teatrul ,,Satirikon” 
din Moscova. Este discipolul 
cunoscutului actor rus Kon-
stantin Raikin. Din 1990 este 
director artistic, actor și regi-
zor la Teatrul „Satiricus” din 
Chișinău (din 2003, Teatrul 
„Satiricus I. L. Caragiale”). 
Pe parcursul carierei, a pus 
în scenă și a realizat peste 
60 de spectacole. A mon-
tat piese după lucrări de I. 
L.Caragiale, M. M. Ionescu, 

L. Rebreanu, A. Cehov, M. 
Bulgakov, M. Eminescu, V. 
Alecsandri, C. Negruzzi, T. 
Mușatescu, Molière, Ovidiu, 
N. Esinencu, P. Merimée, D. 
Crudu, A. Burac, C. Cheia-
nu, A. Strâmbeanu, I. Nechit 
ș.a. A participat la numeroa-
se turnee și festivaluri inter-
naţionale (România, Italia, 
Franța, Belgia, Elveția, SUA, 
Suedia, Ungaria, Bulgaria, 
Germania, Spania etc.).

Despre teatrul „Satiricus”, 
menționa: „Suntem un teatru 
cu cea mai pronunţată pozi-
ţie civică, cu o verticalitate 
bine pusă la punct pentru 
că, indiferent ce guvernare 
a fost, teatrul Satiricus a ră-
mas permanent în opoziţie, 
vorbind adevărul din scenă. 
Ce ar însemna un teatru de 
satiră? El este dator să spună 
adevărul fără retușuri, vrem 
sau nu, e sanitarul societă-
ţii. Din momentul în care 
vom bate din palme și vom 
aduce laude guvernanţilor, 
politicienilor noștri, din acel 
moment, cred că nu va mai 
exista teatrul Satiricus. Drept 
dovadă urmăriţi repertoriul 
nostru – ,,Dictatorul”, ,,Ca-
ligula”, ,,Made in Moldova”, 
,,O scrisoare pierdută”, ,,Ma-
estrul și Margareta”, ,,Golanii 
revoluţiei moldave”, ,,SRL 
Moldovanul”, ,,Jertfe patrio-
tice”, ,,Ho, Ţară” etc.

Pe parcursul carierei, a 
fost menţionat cu distincţii 
și premii, inclusiv: laureat al 
Premiului de Stat al Tinere-
tului în domeniul artei tea-
trale (1994, Marele Premiu); 
Maestru în Artă (1995); Me-
dalia „Meritul Civic” (2000); 
Marele Premiu Th alia-2000 
în cadrul Galei Premiilor 
UNITEM, pentru spectaco-
lul ,,Maestrul și Margareta” 
de M. Bulgakov (realizat în 7 

limbi: română, rusă, france-
ză, germană, ebraică, latină, 
italiană), considerat cel mai 
bun spectacol al anului 2000; 
Premiul pentru originalita-
te, în cadrul Galei Premiilor 
UNITEM, pentru spectaco-
lul ,,Carmen” de P. Merimée 
(în limba spaniolă) (2002); 
Marele Premiu în cadrul Ga-
lei Premiilor UNITEM, pen-
tru spectacolul ,,O scrisoare 
pierdută” de I.L. Caragiale, 
considerat cel mai bun spec-
tacol al anului 2003; Premiul 
pentru cea mai bună regie, în 
cadrul Galei Premiilor UNI-
TEM 2004 (,,D’ale carnava-
lului” de I. L. Caragiale); Pre-
miul UNITEM ,,Alexandru 
Fedco”, „Cel mai bun mana-
ger” (2005); Marele Premiu 
în cadrul Galei Premiilor 
UNITEM, pentru spectaco-
lul ,,O noapte furtunoasă ”de 
I. L. Caragiale, „Cel mai bun 
spectacol al anului 2006”; 
Premiul de excepţie pentru 
proiectele ,,Promovarea dra-
maturgiei naţionale” și ,,In-
tegrala Ion Luca Caragiale”; 
Premiul ,,Orizont” - cel mai 
bun regizor (2010); Artist al 
Poporului (2010); laureat al 
Premiului Național pentru 
cultură și artă (2012); Or-
dinul „Meritul Cultural” în 
grad de Comandor, București 
(2014) etc.

Roluri în fi lme: Clarinetis-
tul – „Cine arvonește, ace-
la plătește” de Gh.Urschi; 
Agronomul – „Codrii” de V. 
Pascaru; Mirele – „Nunta” de 
M. Chistruga; Salvamarul – 
„Iarba dracului” de T. Tătaru; 
Agent de securitate – „Polo-
bocul” de T. Tătaru; Aprovi-
zionator cu chimicale – „În-
toarcerea blândului demon” 
de T. Tătaru și altele.

A montat și spectacole 
pentru TV.



95

F e b r u a r i e
Lector superior la AMTAP 

(din 1996).
Președinte al UNITEM 

(din 2009).
A se vedea și articolul din 

“Calendar Național 2015”. – 
Chișinău: 2015. – P. 97-99.
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Haralambie CORBU
1930

Critic și istoric literar, cer-
cetător științifi c, doctor ha-
bilitat în fi lologie, membru al 
Academiei de Științe a Mol-
dovei, membru al Academiei 
Centrale Europene de Știință 
și Artă.

S-a născut la 15 februarie 
1930 în satul Dubăsarii Vechi, 
județul Chișinău, azi raionul 
Criuleni. A studiat la Lice-
ul Industrial din Chișinău 

(1942-1944), Școala Peda-
gogică din Călărași (1944-
1947), Institutul Pedagogic 
,,Ion Creangă” din Chișinău 
(1947-1951). Și-a continuat 
studiile, cele de doctorat, la 
Institutul de Literatură Uni-
versală ,,M. Gorki” din Mos-
cova (1954-1957). A susținut 
teza de doctor habilitat în fi -
lologie în 1975.

Din 1957 s-a dedicat acti-
vității de cercetare științifi că 
în cadrul Institutului de Lim-
bă și Literatură al AȘM, suc-
cedând toate treptele ierarhi-
ce: cercetător științifi c, șef de 
secție (1962-1988), director al 
Institutului de Limbă și Lite-
ratură al AȘM (1984-1987), 
secretar al comitetului de 
partid al AȘM (1978-1984), 
academician coordonator al 
Secției de științe socio-uma-
ne (1986-1991; 1995-2000), 
vicepreședinte al AȘM (1988-
1995). Concomitent, a exerci-
tat și funcția de redactor-șef 
al revistei ,,Limba și literatura 
moldovenească” (1984-1988).

Preocupările sale de cer-
cetare s-au axat pe proble-
mele literaturii moderne și 
contemporane, probleme de 
teorie literară și literatură 
comparată. A elaborat și a re-
alizat un program de aducere 
în circuit a literaturii clasice. 
În culegerea ,,Dreptate, voie 
și pământ” (1957), pentru 
prima oară a adunat o parte 
dintre cele mai importante 
creații ale scriitorilor clasici, 
printre care: V. Alexandri în 
4 vol. (1976-1977), C. Ne-
gruzzi, A. Russo, I. Creangă, 
M. Eminescu, B. P. Hasdeu, I. 
L. Caragiale, A. Mateevici, C. 
Stere, P. Goma, I. Druță ș.a.

Este autor a peste 650 de lu-
crări științifi ce și de popula-
rizare, inclusiv 25 de volume 

de culegeri de studii, printre 
care: ,,Dramaturgia lui Alec-
sandri” (1962), ,,Alecsandri 
și teatrul” (1973), ,,Conti-
nuitate” (1974), ,,Scriitorul 
și procesul literar” (1980), 
,,În lumea clasicilor” (1990), 
,,Discursul direct. Aspecte 
ale publicisticii eminesci-
ene” (2000), ,,Constantin 
Stere și timpul său” (2005), 
,,Fața ascunsă a cuvântu-
lui” (2007) ș.a. A îngrijit și a 
prefațat ediția ,,Scrieri” ( în 3 
vol., 1973 și în 2 vol., 2002) 
de Andrei Lupan. Este re-
dactor responsabil și coautor 
al unor lucrări colective de 
sinteză și informare, precum: 
,,Literatura sovietică mol-
dovenească” (1955), ,,De la 
cronografi e la literatura mo-
dernă” (1974), ,,Istoria litera-
turii moldovenești” (în 3 vol., 
1986-1990), enciclopedia 
,,Literatura și arta Moldovei” 
(în 2 vol., 1985-1986) ș. a.

A fost președinte al Con-
siliului științifi c specializat 
pentru susținerea tezelor de 
doctor habilitat în fi lologie. A 
pregătit 10 doctori în fi lologie.

A participat cu rapoarte 
și comunicări la simpozioa-
ne și conferințe naționale și 
internaționale în mai multe 
țări: România, SUA, Bulga-
ria, Rusia, Polonia, Ucraina, 
Georgia, Letonia ș. a.

Este membru al Uniunii 
Scriitorilor din Moldova 
(din 1959), membru titular 
al Academiei Internaționale 
Cental-Europene de Științe și 
Artă, membru al Comitetu-
lui de conducere al Asociației 
Internaționale de Studii Sud-
Est-Europene și președinte al 
Comitetului național al aces-
tei asociații (din 1995).

Deține titlurile de Om 
Emerit, laureat al Premiului 
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de Stat. A fost distins cu Or-
dinele ,,Prietenia Popoare-
lor”, și ,,Ordinul Republicii”, 
Medaliile ,,Mihai Eminescu” 
și ,,Dimitrie Cantemir”, Di-
ploma și Premiul ,,Savantul 
anului 2005” în domeniul 
științelor umaniste.

A se vedea și articolele din 
,,Calendar Național 2000”. – 
Chișinău: BNRM, 1999. – P. 75-
76; ,,Calendar Național 2005”. – 
Chișinău: BNRM, 2004. – 
P. 54-55; ,,Calendar Național 
2015”. – Chișinău: BNRM, 2015. – 
P. 100-101.

Bibliografi e selectivă:
*Aspecte ale creaţiei lui Ion 

Druţă: (Culegere de articole) / 
alcăt.: Mihail Dolgan, Haralam-
bie Corbu; red.: Mihail Dolgan. – 
Chișinău : Știinţa, 1990. – 176 p.

Corbu, Haralambie. De-
schideri către valori: Studii, 
eseuri, atitudini / Haralam-
bie Corbu. – Chişinău : Cartea 
Moldovei, 2003. – 456 p.

Corbu, Haralambie. Din-
colo de mituri şi legende: Stu-
dii, eseuri, atitudini / Haralam-
bie Corbu. – Chişinău : Cartea 
Moldovei, 2004. – 476 p.

*Corbu, Haralambie. Genuri 
și specii literare / col. de red.: 
Haralambie Corbu, Vasile Co-
roban, Simion Cibotaru. – Chi-
șinău : Cartea Moldovenească, 
1965. – 146 p.

Corbu, Haralambie. În lumea 
clasicilor: Sinteze și interpretări 
/ Haralambie Corbu; Ed. a 2-a 
revăz. – Chișinău : Inst. de Fi-
lologie al AŞM, 2012. – 606 p.

*Corbu, Haralambie. În lu-
mea clasicilor: sinteze și inter-
pretări / Haralambie Corbu. – 
Chișinău : Literatura Artistică, 
1990. – 607 p.

Corbu, Haralambie. Reveni-
re la valori: Câteva popasuri în 
domeniul literaturii artistice și 
al știinţei / Haralambie Corbu. – 
Chișinău : [S. n.], 2014. – 327 p.

Corbu, Haralambie. Vasile 
Alecsandri şi teatrul / Hara-

lambie Corbu; [Ed. a 2-a]. – 
Chişinău : [S. n.], 2010. – 264 p.

***
Academicianul Haralambie 

Corbu: Biobibliografi e / alcăt.: 
Tatiana Celpan, Valentina Tca-
cenco; bibliogr. : Tatiana Celpan 
[et al.]. – Chișinău : Foxtrot, 
2013. – 256 p.

Şpac, Ion. Profesionalism, 
vocaţie, devotament: (Acade-
micianul Haralambie Corbu la 
70 de ani): Biobibliografi e / Ion 
Şpac. – Chişinau : USM, 2000. – 
128 p.

***
Corbu, Haralambie. Aleea 

Clasicilor – un monument de 
artă sau nu? / Haralambie Cor-
bu // Moldova suverană. – 2003. 
– 15 iul. – P. 1, 3.

Corbu, Haralambie. Clopotele 
de plumb şi de aramă ale lui Vic-
tor Teleucă / Haralambie Corbu 
// Revenire la valori: Câteva po-
pasuri în domeniul literaturii ar-
tistice și al științei – Chișinău: [S. 
n.], 2014. – P. 178-188.

Corbu, Haralambie. Dimitrie 
Cantemir şi problema sincretis-
mului cultural-spiritual. Câteva 
repere / Haralambie Corbu // 
Revenire la valori: Câteva po-
pasuri în domeniul literaturii 
artistice și al științei – Chișinău: 
[S. n.], 2014. – P. 8-16.

Corbu, Haralambie. În vâl-
toarea anilor: [interviu cu Ha-
ralambie Corbu, critic și istoric 
literar, 80 de ani de la naștere] / 
consemnare: Tatiana Rotaru // 
Moldova suverană. – 2010. – 16 
febr. – P. 4.

Corbu, Haralambie. Scrisul 
ca ardere, dăruire şi blestem: 
[creaţia lui Dumitru Matcovschi] 
/ Haralambie Corbu // Moldova 
suverană. – 2000. – 11 apr. – P. 3.

Corbu, Haralambie. Sin-
tagma Povara bunătăţii noastre 
ca titlu de roman şi emblemă a 
întregii creaţii druţiene / Ha-
ralambie Corbu // Revenire la 
valori: Câteva popasuri în do-
meniul literaturii artistice și al 
științei – Chișinău: [S. n.], 2014. 
– P. 147-160.

Corbu, Haralambie. Triumful 
și calvarul lui Constantin Stere / 
Haralambie Corbu // Literatura 
și arta. – 2013. – 14 febr. – P. 7.

Corbu, Haralambie. Un pisc 
intelectual – generator de idei şi 
valori morale / Haralambie Cor-
bu // Revenire la valori: Câteva 
popasuri în domeniul literaturii 
artistice și al științei – Chișinău: 
[S. n.], 2014. – P. 205-207.

Corbu, Haralambie. Vocaţia 
şi blestemul înaintemergătorului: 
[Andrei Lupan - 100 de ani de la 
naştere] / Haralambie Corbu // 
Farul nistrean. – 2012. – 27 ian. – 
P. 2.

***
Academicianul Haralambie 

Corbu la 85 de ani: [critic și 
istoric literar] // AGEPI info. – 
2015. – Nr 1. – P. 63.

*Bilețchi, Nicolae. Haralam-
bie Corbu / Nicolae Bileţchi // 
Cultura. – 1969. – 6 sept. – P. 10.

Caraman, Vlad. Deschideri 
către valori: Academicianul Ha-
ralambie Corbu la 85 de ani / 
Vlad Caraman // Akademos. – 
2015. – Nr 1 (36). – P. 187-188.

Ciocanu, Vasile. Exeget al 
paşoptismului: [acad. Hara-
lambie Corbu, 70 de ani de la 
naştere] / Vasile Ciocanu // 
Moldova suverană. – 2000. – 15 
febr. – P. 3.

Corbu, Haralambie // Mem-
brii Academiei de Știinţe a Mol-
dovei: Dicţionar: 1961-2006 
/ col. red.: Haralambie Corbu 
(coord.), Vasile Cocieru, Svetla-
na Albu [et al.]. – Chișinău: Ști-
inţa, 2006. – P. 46-48.

O vârstă a realizărilor: [Ha-
ralambie Corbu, critic și istoric 
lit., 80 de ani de la naștere] // 
Literatura și arta. – 2010. – 18 
febr. – P. 7.

Roșca, Denis. Corbu, Hara-
lambie // Roșca, Denis. Cartea 
de aur a Basarabiei și a Republicii 
Moldova / Denis Roșca. – Chiși-
nău : Pontos, 2016. – P. 158.

Tofan, Eugenia. Visul acade-
micianului Haralambie Corbu 
/ Eugenia Tofan // Literatura și 
arta. – 2016. – 1 dec. – P. 7.
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Ţarălungă, Ecaterina. Corbu, 

Haralambie // Ţarălungă, Eca-
terina. Enciclopedia identităţii 
românești. Personalităţi / Eca-
terina Ţarălungă. – București : 
Litera Internaţional, 2011. – 
P. 215.

Ulici, Laurenţiu. Corbu, Ha-
ralambie // Ulici, Laurenţiu. 
Scriitori români din afara gra-
niţelor ţării / Laurenţiu Ulici. – 
București : Uniunea Scriitorilor 
prin Fundația Luceafărul, 1996. 
– P. 33.

M. C.

Victor CIRIMPEI
1940-2019

Folclorist, cercetător știin-
ţifi c, scriitor, doctor în fi lolo-
gie și etnolog.

S-a născut la 15 februarie 
1940 la Drăgănești, judeţul 
Bălţi. A decedat la 11 martie 
2019 la Chișinău.

A absolvit Facultatea de 
Filologie a Universităţii de 
Stat din Moldova (1964). Și-a 
continuat studiile de docto-
rat la Institutul de Literatură 
Universală „Maxim Gorki” 
din Moscova (1964-1967). În 
1968 a susţinut teza de doc-
tor în fi lologie.

Din același an a fost anga-
jat în calitate de cercetător 
știinţifi c la Sectorul de folclor 
al Institutului de Limbă și Li-
teratură al Academiei de Ști-
inţe a Moldovei, actualmente 
Institutul de Filologie.

S-a axat pe mai multe di-
recţii de cercetare: istoria 

folcloristicii românești, cul-
tura etnologică a românilor 
în contextul universal, func-
ţionarea comicului popular, 
interferenţele folclorului cu 
literatura, editarea știinţifi că 
a monumentelor de creaţie 
populară etc.

Prodigioasa operă acade-
mică, constituită din pes-
te 130 de lucrări publicate, 
dintre care cinci monografi i, 
cinci volume de cercetări și 
materiale etnofolclorice, 11 
articole și studii consacrate 
lui Dimitrie Cantemir etc.

Este coautor al colecţiilor 
de folclor din zonele Codri, 
Bugeac, nordul Moldovei, 
stepa Bălţilor, din Caucazul 
de Nord, Maramureș și Ţara 
Fagilor. A semnat volumele 
știinţifi ce: „Folclorul și con-
temporaneitatea”, „Genuri 
și specii folclorice”, „Reali-
zări ale folcloristicii timpu-
rii moldovenești”, culegerile 
„Argumente basarabene”, 
„Snoave și anecdote”, „Ace 
pentru cojoace”, „Soare nou 
răsare”, „Frumos e la șeză-
toare”, „Pătăranii folclorice 
ale românilor sovietici din 
Basarabia, stânga Nistrului, 
nordul Transilvaniei, Cauca-
zul de Vest” etc.

A prezentat comunicări 
știinţifi ce la diferite sesiuni, 
conferinţe și simpozioane în: 
Ucraina, România, Bielarus, 
Georgia etc.

Este membru al Uniunii 
Scriitorilor din Republica 
Moldova.

Menţiuni și distincţii: 
„Eminent al Învăţământului 
Public” al Republicii Moldo-
va, Premiul „Dacia” pentru 
cartea de texte folclorice co-
mentate „Soare nou răsare”, 
Premiul „Simion Florea Ma-
rian” al Academiei Române.

A se vedea și articolele din 
„Calendar Naţional 2000”. – 
Chișinău, 1999. – P. 69-74; „Ca-
lendar Naţional 2015”. – Chiși-
nău, 2015. – P. 101-102.

Bibliografi e selectivă:
Cirimpei, Victor. Merite 

aparte ale unei vechi cărticele cu 
naraţiuni glumeţe / Victor Ciri-
mpei // Philologia. – 2015. – Nr 
1/2. – P. 104-112.

Cirimpei, Victor. Sergiu Mo-
raru ca cercetător știinţifi c / Vic-
tor Cirimpei // Realităţi cultura-
le. – 2016. – Nr 10. – P. 3.

***
Autoportret mozaical : Victor 

Cirimpei la 75 de ani // Akade-
mos. – 2015. – Nr 1. – P. 189-190.

Caraman, Vlad. Elogiu 
lui Victor Cirimpei : [por-
tretul etnologului la 75 de 
ani] / Vlad Caraman // Li-
teratura și arta. – 2015. – 
12 febr. – P. 7.

Cocieru, Mariana. Dimensi-
uni diacronice ale mitologiei au-
tohtone în studiile știinţifi ce ale 
lui Victor Cirimpei / Mariana 
Cocieru // Realităţi culturale. – 
2015. – Nr 5. – P. 21-23.

Cocieru, Mariana. Divinităţi 
mitologice de origine proto-in-
do-europeană în atenţia etnolo-
gului Victor Cirimpei / Mariana 
Cocieru // Realităţi culturale. – 
2015. – Nr 6. – P. 20-21, 22.

Datcu, Iordan. Doi basarabeni : 
Nicolae Băieșu și Victor Cirimpei 
/ Iordan Datcu // Philologia. – 
2015. – Nr 1/2. – P. 119-121.

Filip, Iulian. Dihotomii în 
teatrul comic popular, valoa-
rea efortului depus și parabola 
sfârâiacului la Ion Creangă și 
Victor Cirimpei / Iulian Filip // 
Philologia. – 2015. – Nr 1/2. – P. 
113-118.

Filip, Iulian. Pe un tărâm cu 
ne-nţelesuri multe : [folcloristul 
Victor Cirimpei] / Iulian Filip // 
Realităţi culturale. – 2015. – Nr 
2. – P. 6-7.

Victor Cirimpei : [folclorist] // 
Timpul. – 2015. – 13 febr. – P. 4.
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***

Cirimpei Victor // Sângerei : 
Oameni, istorie, spiritualitate / 
Anatol Eremia, Vitalie Cioba-
nu, Alexandru Furtună [et al.]. 
– Chișinău : Institutul de Studii 
Enciclopedice, 2012. – P. 81.

Ţarălungă, Ecaterina. Cirim-
pei, Victor / Ecaterina Ţarălun-
gă // Ţarălungă, Ecaterina. Enci-
clopedia identităţii românești : 
Personalităţi. – București : Lite-
ra Internaţional, 2011. – P.149.

Zbârciog,Vlad. Cirimpei, Vic-
tor / Vlad Zbârciog // Dicţiona-
rul scriitorilor români din Basa-
rabia : 1812 – 2010. – Chișinău : 
Prut Internaţional, 2010. – P. 
149-150.

N.-M. Ș.

Alexei CORBU
1920-?

Specialist în domeniul bio-
logiei și chimiei, lector supe-
rior.

S-a născut la 16 februarie 
1920, în județul Soroca. Anul 
decesului nu se cunoaște.

A absolvit Facultatea de 
Biologie și Chimie a Institu-
tului Pedagogic de Stat din 
Chișinău, actualmente Uni-
versitatea Pedagogică de Stat 
„Ion Creangă” din Chișinău 
(1950).

Din 1957 a publicat articole 
în revista „Învățătorul sovie-
tic” (actuala „Revistă de pe-
dagogie și psihologie”).

A activat în calitate de lec-
tor, lector superior la Catedra 
de învăţământ primar și edu-
caţie preșcolară (1961-1997).

A publicat articole știinţifi -
co-metodice: „Însemnătatea 
instructiv-educativă a lucră-
rilor practice pe lotul școlar 
în clasele primare”, „Îndrep-
tar pentru lucrări de labora-
tor la anatomia și fi ziologia 
omului și animalelor”, „Dez-
voltarea cunoștinţelor poli-
tehnice în procesul predării 
știinţelor naturale în școala 
primară”, „Legătura dintre 
predarea chimiei și practica 
producerii agricole”, „Culti-
varea plantelor în soluţii hră-
nitoare” etc.

Menţiuni și distincţii: Me-
dalia: „Centenarul nașterii lui 
Ivan V. Miciurin” (3 medalii: 
1 de argint, 2 de bronz) la 
Expoziţia Unională Agricolă; 
Ordinul „Insigna de Onoare”, 
Insigna „Eminent al Învăţă-
mântului Public” al RSS Mol-
dovenești.

Bibliografi e:
Corbu, Alexei. Îndreptar 

pentru lucrări de laborator la 
anatomia și fi ziologia omului 
și animalelor / Alexei Corbu. – 
Chișinău : [S. n.], [S. a.]. – 60 p.

Regulile organizării muncii 
de sine stătătoare a studenţilor : 
Indicaţii metodice pentru stu-
denţii din anul întâi / alcăt. : Ale-
xei Corbu [et al.]. – Chișinău : 
Lumina [S. a.]. – 35 p.

***
Corbu, Alexei. Legătura din-

tre predarea chimiei și practi-
ca producerii agricole / Alexei 
Corbu // Din experienţa învă-
ţătorilor de chimie. – Chișinău : 
[S. n.], [S. a.]. – P. 9-27.

Corbu, Alexei. Probleme me-
todice – mijloc de activizare a 
studenţilor de la fără frecvenţă 
/ Alexei Corbu // Învăţământul 
public. – 1998. – 10 oct. – P. 4.

Corbu, Alexei. Rolul fi zio-
logiei vârstelor în orientarea 
psihologico-pedagogică a stu-
denţilor / Alexei Corbu // În-

văţământul public. – 1998. – 10 
oct. – P. 4.

***
Popa, Iulius. Corbu, Alexei / 

Iulius Popa // Popa, Iulius. Uni-
versitatea de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi : (1945-2005). – Chiși-
nău : Litera, 2005. – P. 295.

N.-M. Ș.

Leonid BEROV
1920-1973

Muzicolog.
S-a născut la 17 februarie 

1920 în satul Alexandru Ioan 
Cuza, Vulcănești. A decedat 
la 1 februarie 1973.

A absolvit Conservatorul 
de Stat din Chișinău, clasa 
muzicologie a profesorului 
Leonid Gurov (1950).

A ocupat funcţia de peda-
gog la Colegiul de Muzică 
„Ștefan Neaga” din Chișinău 
(1950-1956). A activat în 
calitate de redactor la Editu-
ra „Cartea Moldovenească” 
(1956-1966), apoi conferen-
ţiar la Conservatorul de Stat 
din Chișinău, șeful Catedrei 
de teorie a muzicii la aceeași 
instituţie (din 1967).

A publicat lucrările muzico-
logice: „Instrumentele muzi-
cale populare moldovenești”, 
„Melodii populare de joc” etc.

Creaţii muzicale: „Paras-
chiţa”, „Cântece populare 
moldovenești pentru cor a 
capella”. A scris cântece pen-
tru copii „Cine are dor de 
mare”, „Porumbeii”, versuri 
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de Grigore Vieru etc.

Este membru al Uniunii 
Compozitorilor din Republi-
ca Moldova.

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău, 2009. – P. 65-66.

Bibliografi e:
*Berov, Leonid. Cântece pen-

tru mici / redacţia muzicală de 
Leonid Berov. – Chișinău : [S. 
n], [S. a.]. – 176 p.

*Berov, Leonid. Cântece po-
pulare moldovenești pentru cor 
a capella / Leonid Berov. – Chi-
șinău : Editura de Stat a Moldo-
vei, [S. a.]. – 184 p. : note mu-
zicale.

*Berov, Leonid. Melodii po-
pulare de joc / Leonid Berov. – 
Chișinău : Cartea Moldoveneas-
că, [S. a.]. – 72 p.

*Berov, Leonid. Toccata: pen-
tru pian / Leonid Berov. – Chi-
șinău : Cartea Moldovenească, 
1960. – 17 p.

***
Беров, Леонид С. Молдав-

ские музыкальные народные 
инструменты / Леонид С. Бе-
ров ; pед. А. Абрамовича. – Ки-
шинёв : Картя Mолдовеняскэ, 
[S. a.]. – 188 p : il., note, tab.

***
C e a i c o v s c h i - Me re ș a nu , 

Gleb. Berov, Leonid / Gleb Ce-
aicovschi-Mereșanu // Ceaico-
vschi-Mereșanu, Gleb. Com-
pozitori și muzicologi din Mol-
dova. – Chișinău : Universitas, 
1992. – P. 193-194.

N.-M Ș.

Sergiu DANILIUC
1935

Fizician, cercetător, doctor 
în știinţe fi zico-matematice, 
conferenţiar universitar.

S-a născut la 18 februarie 
1935 la Soholujie, regiunea 
Odesa, Ucraina.

Absolvent al Facultăţii de 
Fizică a Universităţii de Stat 
din Moldova (1959). Susţine 
teza de doctor în știinţe fi zi-
co-matematice cu tema „Pro-
prietăţile fi zice ale straturilor 
subţiri în sistemele Zn, Hg, 
Te și Zn, Cd, Te” (1969).

A activat în calitate de in-
giner superior la Institutul 
de Proiectări-Construcţii din 
Chișinău. În 1960 revine 
la Universitatea de Stat din 
Moldova. În perioada 1973-
1976 a fost profesor la Uni-
versitatea din Oran, Algeria, 
apoi conferenţiar universitar 
la Catedra de fi zică aplicată și 
informatică a Universităţii de 
Stat din Moldova.

Domeniile știinţifi ce de 
cercetare ale lui Sergiu Da-
niliuc au vizat: studierea 
posibilităţilor de obţinere a 
energiei prin metode netra-
diţionale, conversia energiei 
solare și studierea proprietă-
ţilor fi zice ale straturilor sub-
ţiri în sistemele A, B, cât și 
posibilităţile de aplicare a lor.

Este posesor a 9 brevete 
de invenţii. Printre cele mai 
valoroase realizări ale sale 

se numără „Instalaţia pen-
tru obţinerea purtătorului 
fototermoplastic” brevetată 
în Austria, SUA, Germania 
și „Helioinstalaţia pentru 
conversia energiei solare în 
căldură”. Pe baza structurii 
Zn, Se, Znx, Cd1-x a elabo-
rat dispozitivul de modulare 
spaţio-temporală a luminii, 
care este utilizată pe larg la 
prelucrarea informaţiei prin 
metode optice.

Și-a expus invenţiile la mai 
multe expoziţii naţionale și 
internaţionale de inventi-
că: Chișinău, București, Iași 
etc., obţinând medalii de aur, 
bronz și diplome speciale.

***
Daniliuc, Sergiu // Cercetă-

tori și inventatori din Republica 
Moldova : (Prezentare succin-
tă). Partea a 2-a. – Chișinău : 
AGEPI, 2003. – P. 50-51.

N.-M. Ș.

Constantin TOMESCU
1890-1983

Profesor de teologie și isto-
ric român. A fost unul dintre 
intelectualii de prestigiu din 
perioada interbelică.

S-a născut la 20 februarie 
1890 la Constanţa. Se stinge 
din viață la 5 iulie 1983 la Bu-
curești.

Rămas orfan de ambii pă-
rinţi la doar 10 ani, a intrat 
în grija arhimandritului Ni-
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codim Munteanu, viitorul 
Patriarh.

A urmat școala primară, 
apoi Școala de Cântăreţi la 
Galaţi, după care obţine o 
bursă de studii la Semina-
rul „Veniamin Costachi” din 
Iași (1904-1912), fi ind ales 
și președinte al Societăţii 
Literare ,,Boldur” a elevilor 
seminariști. Având rezulta-
te excepționale la absolvire, 
primește invitaţia de a urma 
Facultatea de Teologie din 
București (1912-1916). În 
această perioadă a fost numit 
bibliotecar la ,,Centrul Stu-
denţesc”, București și preșe-
dinte al Societăţii Studenţilor 
Teologi. În timpul Primului 
Război Mondial a activat ca 
voluntar (1916 -1918).

După Marea Unire, vine la 
Chișinău, „în slujba Bisericii 
Basarabiei”, după afi rmația ar-
hiepiscopului Nicodim Mun-
teanu, și a deținut funcția de 
secretar general (director al 
Cancelariei) al Arhiepiscopi-
ei Chișinăului (1919-1942), 
fi ind încadrat și în alte struc-
turi administrative bisericești: 
consilier, referent cultural, 
membru mirean în Adunarea 
Eparhială a Arhiepiscopiei 
Chișinaului și în Congresul 
Naţional Bisericesc; deputat 
în Adunarea Eparhială din 
Chișinău; reprezentant al 
Arhiepiscopiei Chișinăului 
în Congresul Naţional Bise-
ricesc; deputat în Adunarea 
Eparhială de la Bălţi.

În 1927 a devenit doctor 
în teologie la Facultatea din 
București, cu lucrarea despre 
Mitropolitul Grigorie al IV-
lea al Ungrovlahiei. A făcut 
călătorii de studii în Apus și 
Orient, în Turcia, Palestina, 
Siria, Liban etc.

A fost primul prodecan la 

Facultatea de Teologie din 
Chișinău (din 1926). A ac-
tivat la Catedra de istoria 
Bisericii Ortodoxe Române 
(1926-1940, 1941), în cali-
tate de profesor suplinitor 
(1926), agregat (1927) și ti-
tular (1930). De asemenea, 
a predat și la Facultatea de 
Teologie din Cernăuţi (1941-
1946), care a fost transfe-
rată, în 1944, la Suceava. 
La Cernăuți a fost secreta-
rul personal al episcopului 
Visarion Puiu. De aseme-
nea, a fost ales director al 
„Fundației Culturale Regale 
Mihai I, regiunea Bucovinei”. 
În această calitate a organizat 
peste 150 de centre culturale, 
dotate cu biblioteci.

A scris lucrări valoroase de 
istorie și teologie: ,,Episco-
pia Hotinului. Date istorice 
și statistice” (1925); ,,Rolul 
Bisericii Ortodoxe în viaţa 
neamului românesc” (1926); 
,,Mitropolitul Grigorie IV al 
Ungrovlahiei”, teză de doctor 
(1926); ,,Documente și scri-
sori din familia Andronachi 
Donici” (1928); ,,Exarhul 
Gavriil și mitropolitul Ignatie 
al Ungrovlahiei, 1810”; ,,Știri 
catagrafi ce din Biserica Mol-
dovei din 1809”; „Catagrafi a 
Basarabiei la 1820 : 132 sate 
din ţ inutul Orheiului” (1830); 
,,Tipografi a duhovniceas-
că exarhală din Chișinău”; 
,,Știri catagrafi ce din Biseri-
cile Principatelor la 1810”; 
,,Iarăși despre detronarea 
mitropolitului Ungrovlahiei 
Dositei Filitti”; ,,Diferite știri 
din Arhiva Consiliului epar-
hial Chișinău”; ,,Conducă-
tori bisericești din Principate 
la 1811 și din Basarabia între 
1816-1837”; ,,Scurtă poves-
tire istorică despre Sfânta 
Mănăstire Neamţu și despre 

așezările monahale supuse ei 
(Mănăstirea Secu și Schiturile 
Vovidenia, Pocrov, Sihăstria, 
Sihla și Icoana) (Mănăstirea 
Neamţ, 1942); a publicat dife-
rite rapoarte (dări de seamă) 
asupra vieţii bisericești din 
cuprinsul eparhiei Chișinău-
lui, calendare eparhiale etc.

Împreună cu Toma Gh. 
Bulat, a întemeiat și a condus 
activitatea „Arhivelor Basa-
rabiei”, revistă de istorie și 
geografi e a Moldovei dintre 
Prut și Nistru (1929-1938). A 
colaborat în mod constant la 
revista eparhială ,,Luminăto-
rul”; a contribuit la editarea 
,,Revistei istorico-arheologi-
ce bisericești”, precum și la 
alte publicaţii din Basarabia.

Alături de Visarion Puiu, 
Ștefan Berechet, Ștefan Cio-
banu și Leon T. Boga, a 
contribuit la apariţia a două 
volume de ,,Documente ba-
sarabene” (1928-1938).

Împreună cu profesorul 
Serghie Bejan, a tradus lu-
crarea teologului rus Pavel 
Svetlov, ,,Învăţătura creștină 
în expunere apologetică”, în 
două volume (1935-1936).

Pentru o perioadă scurtă, 
a deținut și funcția de subse-
cretar de stat pentru culte și 
arte, în guvernul condus de 
A. I. Cuza și Octavian Goga 
(dec. 1937-febr. 1938).

După anul 1944 se refugia-
ză din Basarabia, la Sibiu.

În condiţiile declanșării de 
către comuniști a represiuni-
lor împotriva ,,vechii elite”, 
a petrecut mai mulţi ani în 
detenție. În 1948 este arestat, 
judecat și achitat, în februa-
rie 1950. La scurt timp (mai 
1950), este din nou arestat 
și închis administrativ la în-
chisoarea Sighet, în calitate 
de demnitar într-unul din 
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guvernele ,,burghezo-moși-
erești”, fi ind eliberat în vara 
anului 1955. A fost arestat 
iarăși de Securitate, la 25 
august 1958, pentru mani-
festările sale naţionaliste, 
printre acuzaţii fi ind și o 
poezie – ,,Dor de Basarabia”, 
scrisă la Sighet în 1951. (,,De 
mult eu port un dor,/Ca la 
apusul vieții,/Să pot merge 
să mor/În țara tinereții!/La 
frați religioși/Cu chip senin 
și harnici,/Mult cuviincioși,/
Iar la nevoi, prea darnici./
Biserică și țară/Sînt sfi ntele 
odoare,/Ce-n inimi ei pogoa-
ră/Și prea-măresc sub soa-
re./Și dulce-i graiul lor,/„Un 
fagure de miere”,/Au datine 
și dor,/Să tot trăiești în ele!/
Mărunte-s casele,/Dar foarte 
primitoare,/Bogate mesele/
Și tare îmbietoare./Belșug e 
peste tot;/Îs holdele-aurii,/
Și-n dealuri, ce-abia pot/Să 
poarte atâtea vii./Vestită e 
în livezi/Cu poame de ori-
ce soi,/Minune, să le vezi/
Când roada e în toi!/Coli-
nele-i sunt dulci/Și codrii 
de veacuri,/Iar apele ei reci/
Cu nesfârșite lacuri!/E țara 
ce-am iubit/Din tinerețea 
mea,/Cu drag i-am și slujit,/E 
Basarabia!/Acolo într-un 
schit/Sau veche mănăstire/
În liniște să-nchid/Și ultima-
mi privire/Deasupra-mi va 
veghea/Mântuitoarea cruce,/
Călugări vor cânta/„Un om 
care se duce”!/Și-n veci sufl e-
tul meu/De strajă va să stea/
Să apere de rău/Pe Basara-
bia!). După un proces, care 
a avut loc abia în octombrie 
1960, în calitate de ,,șef de 
organizaţie subversivă”, este 
condamnat la 20 de ani de 
închisoare, pentru ,,crimă de 
uneltire contra ordinii socia-
le”. Încarcerat la Jilava, a fost 

eliberat la 11 aprilie 1964, în 
baza unui decret de graţiere 
și se stabilește la București.

În perioada afl ării sale în 
Basarabia, a fost implicat în 
organizarea pelerinajelor 
la Muntele Athos și în Ţara 
Sfântă, fapt pentru care i 
s-a decernat titlul de „Mare 
dicheofi lax” al Patriarhiei 
Ecumenice, iar Patriarhia de 
Ierusalim îi oferă Decorația 
,,Crucea Sf. Mormânt”.
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Lidia ARIONESCU-
BAILLAYRE

1880-1923

Pictoriţă.
S-a născut la 22 februarie  

1880, la Chișinău. Era fi ica 
secretarului gubernial Ioani-
chie Pantelimon Arionescul 
și a Anei Grigoriev. A fost 
una dintre primele basara-
bence care a riscat să facă o 
carieră artistică. A decedat în 
1923, la Chișinău.

Și-a făcut studiile de speci-
alitate la Școala de Desen din 
Chișinău,  atelierul pictorului 
Vladimir Ocușco. A urmat 
Academia de Arte din Sankt 
Petersburg, atelierul lui Lev 
Dmitriev-Kavkazski (1907), 
avându-i colegi pe Vladimir 
Doncev și Auguste Baillayre. 
Deschiderea ei deosebită pen-
tru arta modernă vine după 
călătoria în Olanda. A fost 
elevă într-o școală academi-
că, dar contactul cu mediul 
artistic evoluat i-a modifi cat 
substanţial criteriile artistice.

A avut un potenţial artistic 
de invidiat și o sensibilitate 
cum mai rar se întâlnește. Și 
dacă nu era moartea ei pre-
matură, în timp am fi  des-
coperit un autor cu spirit de 
avangardă. Și chiar grav bol-
navă, ea nu s-a dezis de pen-
sulă și a pictat până în ultima 
clipă a vieţii. A fost soţia lui 
Auguste Baillayre și mama 
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pictoriţei Tatiana Baillayre, 
și ea o remarcabilă artistă în 
arta plastică românească.

A pictat: „Portretul lui Au-
guste Baillayre”, „Portret de 
femeie”, „Olandeza”, „Nud”, 
„Natură statică cu pahar”, 
„Portretul fi ului” etc.

A participat la expoziţi-
ile din Petersburg și Vilno 
(1903-1910), Chișinău (1908, 
1920, 1933), cu naturi statice 
și portrete.

Achiziţii: în colecţia Mu-
zeului Naţional de Arte din 
Moldova și în colecţii parti-
culare.

A practicat în pictură este-
tica neoimpresionismului și 
postimpresionismului.

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2005”. – Chiși-
nău, 2004. – P. 90.
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Timotei MELNIC
1935

Critic și istoric literar, doc-
tor habilitat în fi lologie, con-
ferenţiar.

S-a născut la 22 februarie 
1935 la Bulboci, Soroca.

Și-a făcut studiile la Fa-
cultatea de Litere a Univer-
sităţii de Stat din Moldova 
(1958-1963). Își susţine teza 
de doctor în fi lologie (1967) 
cu tema „Conţinut și formă 
în opera literară”, iar teza 
de doctor habilitat cu tema 
„Specifi cul imaginii artistice 
și valoarea ei literar-estetică” 
(1997).

A activat în calitate de cola-
borator știinţifi c la Secţia de 
sociologie și fi losofi e a Aca-
demiei de Știinţe din Mol-
dova (1966-1967). Își începe 
activitatea pedagogică, fi ind 
angajat în calitate de lector 
superior, apoi conferenţiar 
la Institutul Pedagogic de 
Stat „Ion Creangă” (1967-
1980). A fost conferenţiar și 

șef al Catedrei de literatură 
română a Facultăţii de Litere 
(1991-1995).

Interesul său știinţifi c este 
legat de istoria gândirii este-
tice, de teoria literaturii, în 
special, de esenţa și particu-
larităţile imaginii artistice, de 
problema frumosului și cri-
teriile valorii estetice în crea-
ţia literară. A introdus în cer-
cetarea și critica literară din 
Moldova curentul estetic-fi -
losofi c. De pe aceleași pozi-
ţii epistemologice abordează 
și educaţia literar-artistică a 
elevilor și studenţilor.

De-a lungul activităţii sale 
a publicat peste 200 de stu-
dii, articole, teze ale comu-
nicărilor ţinute la conferinţe 
știinţifi ce naţionale și inter-
naţionale: „Frumosul artis-
tic și valoarea lui educativă”, 
„Conţinut și formă în opera 
literară”, „Semnifi caţia soci-
al-estetică a literaturii”, „Ima-
ginea artistică și procesul de 
creaţie”, „Din istoria gândirii 
estetice în Moldova” (în lim-
ba rusă), „Imaginea artistică 
și procesul de creaţie”, „Spe-
cifi cul imaginii artistice și va-
loarea ei literar-estetică” etc. 
A publicat o serie de articole 
în enciclopedia „Literatura și 
arta Moldovei” (în 2 vol.). A 
fost referent ofi cial la 2 teze 
(2006 și 2007).

Este fondatorul ziarului 
„Tânărul învăţător”. A con-
dus cenaclul literar de la fa-
cultate. Prin monografi ile și 
materialele didactice, prin 
numeroase studii și articole 
publicate în revistele de spe-
cialitate Timotei Melnic și-a 
făcut un nume cunoscut în 
domeniul investigaţiei de or-
din teoretico-literar. În peri-
oada restructurării, transpa-
renţei și renașterii naţionale 
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Timotei Melnic a fost unul 
dintre primii intelectuali 
universitari care au aderat la 
Mișcare venind întotdeauna 
cu soluţii, proiecte, idei. A 
format zeci de generaţii de 
studenţi fi lologi.

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2005”. – Chiși-
nău, 2004. – P. 62-63.

Bibliografi e selectivă:
Melnic, Timotei. Teoria lite-

raturii : Suport de curs / Timotei 
Melnic ; Universitatea de Stat 
din Modova. – Chișinău : CEP 
USM, 2010. – 218 p.

***
Melnic, Timotei. Alecu Rus-

so–„ostașul propășirii” noastre 
/ Timotei Melnic // Literatura și 
arta. – 2009. – 3 dec. – P. 6.

Melnic, Timotei. Alecu Russo, 
scriitorul și gânditorul / Timo-
tei Melnic // Studia Universita-
tis : Seria Știinţe umanistice. – 
2009. – Nr 10. – P. 121-123.

Melnic, Timotei. Din isto-
ria esteticii literare : contribuţii 
românești / Timotei Melnic // 
Revista de lingvistică și știinţă 
literară. – 2009. – Nr 3/4. – P. 
33-36.

Melnic, Timotei. Opera lite-
rară ca structură / Timotei Mel-
nic // Philologia. – 2010. – Nr 
1-2. – P. 41-46.

***
Hadârcă, Ion. Un dascăl înţe-

lept [Timotei Melnic] / Ion Ha-
dârcă // Limba română. – 2005. – 
Nr 1-3. – P. 192-195.

Rusnac, Gheorghe. Melnic, 
Timotei / Gheorghe Rusnac // 
Rusnac, Gheorghe. Profesorii 
Universităţii de Stat din Mol-
dova : (1946-2001) : Dicţ. ist.-
biogr. / Gheorghe Rusnac, Va-
leriu Cozma. – Chișinău : USM, 
2001. – P. 131-132.

Zagaevschi, Vladimir. Voca-
ţie și destin [conţine informaţie 
despre Timotei Melnic] // Lim-
ba română. – 2006. – Nr 11-12. 
– P. 146-152.

N.-M. Ș.

Zinaida FABIAN
1970

Artist-decorator, profesor.
S-a născut la 22 februarie 

1970 la Grozasca, Ungheni.
Între anii 1978 și 1982 

și-a făcut studiile la Școala 
de Arte Plastice pentru co-
pii „Alexei V. Șciusev” din 
Chișinău, clasa profesoarei 
Lidia L. Berov (sculptură), 
urmează Școala Republicană 
de Arte Plastice „Ilia Repin” 
din Chișinău (actualmente 
Colegiul Republican de Arte 
Plastice „Alexandru Plămă-
deală”) (1982-1986), clasa 
profesorilor Baskov Vladi-
mir, Guţu Pavel; Academia 
de Muzică, Teatru și Arte 
Plastice din Chișinău, Fa-
cultatea Design Vestimentar 
(1989-1995).

Pictor-scenograf, Teleradio 
Moldova (1989-1999). Acti-
vitatea pedagogică și-a înce-
put-o în calitate de lector la 
Universitatea Pedagogică de 
Stat „Ion Creangă” din Chi-
șinău (din 2001). Ocupă pos-
tul de profesor la Colegiul 
Republican de Arte Plastice 
„Alexandru Plămădeală” din 
Chișinău (2006).

Debutează cu lucrarea de 
licenţă „Colegiul Republican 
de Arte Plastice „Alexan-
dru Plămădeală”, în cadrul 
Expoziţiei consacrate zilei 
orașului Chișinău (1989). 
Debut internaţional – Expo-

ziţia de artă la Lubnî (Ucrai-
na, 1994). Prima expoziţie 
personală, numită „Straja 
Luminii”, a avut loc la Casa 
Naţionalităților din Chișinău 
(1999), a avut și una în SUA 
(2003-2007).

Realizează lucrările: Colec-
ţie vestimentară „Gholbein” 
(1995), „Fir de izvor” (2005), 
„Motive slavone” (2005), 
„Acuarium” (2006), „Cursul 
timpului” (2007) etc.

Participă la importante 
expoziţii de grup: Ucraina 
(1994); Sala de Expoziţii a 
Uniunii Artiștilor Plastici 
din Chișinău (1995, 2004-
2006, 2008-2009); Bacău, 
România (2006, 2007); SUA 
(2005, 2008) etc., la tabere de 
creaţie, concursuri naţionale 
și internaţionale.

Lucrări executate de Zinai-
da Fabian se afl ă în colecţii 
de stat și particulare: Muzeul 
Televiziunii Naţionale, Tele-
radio-Moldova.

Titluri deţinute: membru 
al Asociaţiei Plasticienilor 
Ruși din Republica Moldova 
(2005); membru al Uniunii 
Artiștilor Plastici din Repu-
blica Moldova (2007); mem-
bru titular al Asociaţiei Inter-
naţionale de Artă UNESCO, 
Paris (2009).

A fost menționată cu Di-
ploma Departamentului re-
laţii interetnice pentru lucra-
rea „Motive slavone” (2005).

Bibliografi e selectivă:
Fabian, Zinaida. Vitraliu : 

Design vestimentar / Zinaida 
Fabian // Bienala Internaţională 
de Artă Decorativă = Internati-
onal Biennial of Decorative Art. 
– Chișinău : [S. n.], 2012. – P. 34.

Fabian, Zinaida. Pirueta : 
Artobiect / Zinaida Fabian // 
Bienala Internaţională de Artă 
Decorativă Aplicată = Interna-
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tional Biennial of Decorative 
Applied Art. – Chișinău : Bons 
Offi  ces, 2016. – P. 39.

***
Fabian, Zinaida // Bienala In-

ternaţională de Artă Decorativă 
Aplicată = International Bienni-
al of Decorative Applied Art. – 
Chișinău : Bons Offi  ces, 2016. – 
P. 99.

Fabian, Zinaida // Bienala In-
ternaţională de Artă Decorativă 
= International Biennial of De-
corative Art. – Chișinău : Bons 
Offi  ces, 2004. – P. 93.

Colesnic, Iurie. Fabian, Zinaida 
/ Iurie Colesnic // Colesnic, Iurie. 
Colegiul Republican de Arte Plas-
tice „Alexandru Plămădeală” : 
Ghid encicl. – Chișinău : Muse-
um, 2008. – P. 94.

Zinaida Fabian // Bienala In-
ternaţională de Artă Decorativă 
= International Biennial of De-
corative Art. – Chișinău : Bons 
Offi  ces, 2012. – P. 95.

N.-M. Ș.

Anatol ŢURCANU
1935-2002

Medic chirurg-traumato-
log, fi zioterapeut, oncolog, 
doctor habilitat în medicină.

S-a născut la 22 februarie 
1935 la Ţâbuleuca, Dubăsari. 
A decedat la 16 mai 2002 la 
Chișinău.

A absolvit școala medie în 
satul natal. Și-a urmat studi-
ile la Institutul de Medicină 
din Chișinău, actualmente 
Universitatea de Stat de Me-
dicină și Farmacie „Nicolae 

Testemiţanu” (1953-1959). 
Susţine la Moscova (1972) 
teza de doctor în medicină cu 
tema „Некоторые вопросы 
оперативного лечения 
переломов костей области 
локтевого сустава у детей”, 
iar în 1982 pe cea de doctor 
habilitat, cu tema „Posibilită-
ţile chirurgicale în tratamen-
tul și reabilitarea bolnavilor 
cu tumori și afecţiuni pseu-
dotumorale ale oaselor”.

A activat la Spitalul Repu-
blican al Invalizilor de Război 
din orășelul Camenca și Sa-
harna (1959-1962), trauma-
tolog la Spitalul Feroviarilor 
(1962-1965). Se transferă la 
Spitalul de Copii din Bălţi 
(1965), unde fondează (1966) 
și conduce Secţia chirurgie 
și traumatologie. În 1973 se 
transferă cu lucrul la Institutul 
Oncologic din Chișinău, iar 
în 1981 fondează și conduce 
Secţia de oncologie generală. 
Ulterior a fost numit în func-
ţia de conducător știinţifi c și 
șef de secţie la Departamentul 
tumori ale aparatului locomo-
tor și pielii. În anii 1995-1996 
a îndeplinit funcţia de direc-
tor al Institutului Oncologic 
din Moldova.

A publicat peste 350 de lu-
crări știinţifi ce, inclusiv 3 mo-
nografi i. Autor a 6 patente, 10 
brevete de invenţie, 3 vide-
ofi lme știinţifi ce. A pregătit 
4 doctori în medicină. Este 
considerat pionierul endo-
protezării metalice în ortope-
dia oncologică autohtonă. A 
elaborat peste 80 de variante 
noi de operaţii, a propus 6 
construcţii originale de en-
doproteze metalice și 6 accese 
chirurgicale, 7 modifi cări ale 
endoprotezelor altor autori.

Titlu deţinut: Om Emerit al 
Republicii Moldova.

Menţiuni și distincţii: Me-
daliile „Veteran al Muncii” 
și „Meritul Civic”, Ordinul 
„Gloria Muncii”.

***
Baciu, Gheorghe. Ţurcanu, 

Anatol / Gheorghe Baciu // Ba-
ciu, Gheorghe. Profesorii uni-
versitari, absolvenţi ai USFM 
„Nicolae Testemiţanu”. – Chiși-
nău : [S. n.], 2012. – P. 148-149.

Ladaniuc, Victor. Anatol 
Ţurcanu / Victor Ladaniuc // 
Localităţile Republicii Moldova : 
Itinerar documentar-publicis-
tic ilustrat : În 15 vol. Vol. 14 : 
To-Va. – Chișinău : Draghiștea, 
2016. – P. 304-305.

N.-M. Ș.

Haralambie MORARU
1950-2016

Prozator și publicist.
S-a născut la 23 februarie 

1950, la Coștangalia, Cahul. 
A decedat la 7 noiembrie 
2016, la Chișinău.

Urmează Școala Medie-In-
ternat din orașul Cahul. Și-a 
continuat studiile la Faculta-
tea de Filologie, Secţia de zi-
aristică a Universităţii de Stat 
din Moldova (1967-1972).

A activat în calitate de re-
dactor la ziarul „Tinerimea 
Moldovei” și redactor-șef 
adjunct la săptămânalul „Li-
teratura și arta”. A fost redac-
tor-șef la ziarul „Chișinău. 
Gazetă de seară”, redactor la 
ziarul „Curierul”. A activat la 
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serviciul de presă al Primări-
ei municipiului Chișinău.

Publică în presa periodică 
schiţe și povestiri. A semnat 
volumele de proză „Nimeni 
nu rămâne singur”, „Grâu 
nou”, „Pragul dinspre zi”, 
„Ploi mari în secolul XX”, 
„Viaţa mai târziu”, „Scările”, 
„Îndrăgostiţi în timpuri dife-
rite”, „Lecţia lui Iurie Coles-
nic” etc. Lucrările sale au fost 
traduse în mai multe limbi: 
letonă, ucraineană, rusă, fran-
ceză, germană, maghiară.

A fost membru al Uniunii 
Scriitorilor din Republica 
Moldova.

Menţiuni și distincţii: Pre-
miul „Boris Glavan” al tinere-
tului din Republica Moldova, 
Premiul Uniunii Scriitorilor 
din Republica Moldova pen-
tru volumul „Viaţa mai târ-
ziu”, titlul onorifi c Maestru al 
Literaturii, Ordinul „Gloria 
Muncii”.

A se vedea și articolele din 
„Calendar Naţional 2000”. – 
Chișinău, 1999. – P. 78-80; „Ca-
lendar Naţional 2015”. – Chiși-
nău, 2015. – P. 110-111.

Bibliografi e selectivă:
Capra cu trei iezi / selecţie și 

adaptare : Haralambie Moraru ; 
pict. : Elena Karacenţeva. – Chi-
șinău : SC „Biblion” SRL, 2019. – 
64 p. : il. – (Cinci povești).

Moraru, Haralambie. Abece-
dar : Fac un pas și sunt școlar / 
Haralambie Moraru. – Chișinău : 
Biblion SRL, 2016. – 104 p. : il.

Ţărnă, Tudor. Carambol : 
Piese, poeme, sketch-uri, cuple-
te gen-teatru de revistă / Tudor 
Ţărnă ; red. : Haralambie Mora-
ru. – Chișinău : [S. n.], 2016. – 
324 p. : il.

***
Bajureanu, Ion. Prieten drag 

al sufl etului meu : [în memoria 
lui Haralambie Moraru, proza-
tor și publicist / Ion Bajureanu 
// Literatura și arta. – 2016. – 10 

noiem. – P. 8.
Dabija, Nicolae. Haralambie, 

omul cu har : [scriitorul și pu-
blicistul Haralambie Moraru] / 
Nicolae Dabija // Literatura și 
arta. – 2016. – 10 noiem. – P. 8.

Haralambie Moraru a trecut 
pragul spre alt tărâm : [in me-
moriam] // Jurnal de Chișinău. – 
2016. – 11 noiem. – P. 5. 

Manoil, Alexandru. Moraru, 
Haralambie / Alexandru Manoil 
// Manoil, Alexandru. 88 & 333 
copământeni. – Cahul : Labi-
rint, 2016. – P. 588.

Olteanu, Constantin. Hara-
lambie Moraru s-a întors în sat / 
Constantin Olteanu // Săptămâ-
na. – 2016. – 11 noiem. – P. 2.

Rusnac, Iov. Omul cu multă 
sfi nţenie : [in memoriam : scri-
itorul și publicistul Haralambie 
Moraru] / Iov Rusnac // Litera-
tura și arta. – 2016. – 10 noiem. – 
P. 8.

Ulici, Laurenţiu. Scriitori ro-
mâni din afara graniţelor ţării 
/ Laurenţiu Ulici. – București : 
Uniunea Scriitorilor prin Fun-
daţia Luceafărul, 1996. – P. 61.

N.-M. Ș.

Maria ILIUŢ
1955

Interpretă de muzică popu-
lară, supranumită „Privighe-
toarea din Munţii Carpaţi”.

S-a născut la 23 februarie 
1955 la Crasna, Storojineţ, 
regiunea Cernăuţi.

Urmează școala de opt ani 
din satul de baștină (1969); 
Colegiul de Iluminare Cul-
turală din Cernăuţi (1969-

1974), Secţia instrumente 
populare. Studiază la Insti-
tutul de Arte „Gavriil  Musi-
cescu” din Chișinău, actual-
mente Academia de Muzică, 
Teatru și Arte Plastice, Fa-
cultatea Dirijat Coral (1977-
1983), unde, paralel, a studiat 
și canto.

Este solista Ansamblului 
Etnofolcloric „Tălăncuţa”, a 
Formaţiilor „Ștefan-Vodă” și 
„Busuioc Moldovenesc” din 
Chişinău. Este profesoară 
de canto popular la Studioul 
Folcloric de la Palatul Naţio-
nal de Creaţie a Copiilor din  
Chişinău, lector superior la 
Facultatea de Arte Frumoa-
se a Universităţii de Stat din 
Moldova. Conducător artis-
tic și întemeietoarea Ansam-
blului Etnofolcloric „Crengu-
ţa de Iederă” al Universităţii 
de Stat din Moldova, care are 
în repertoriu cântece din Bu-
covina și care, în 1994, deţine 
titlul de colectiv-model din 
Republica Moldova. Colabo-
rator al Catedrei de folclor a 
Conservatorului de Stat din 
Chișinău, actualmente Aca-
demia de Muzică, Teatru și 
Arte Plastice din Chișinău.

Debutează cu mare succes 
în Ansamblul Etno-Folclo-
ric „Tălăncuţa”, pe scena Ca-
sei Actorului, în anul doi de 
facultate. Este prima care a 
venit cu opincuţe pe scenă, 
prima a adus în scenă cânte-
cul de leagăn și hăulitul. De-a 
lungul carierei sale, și-a con-
stituit un repertoriu valoros, 
autentic, cu piese de leagăn, 
de cumetrie, de nuntă, de 
pahar, de joc și voe bună, de 
noroc, de haiducie, de păs-
torie, de drag și dragoste, de 
ritual, de jale, romanţe, bala-
de, strigături, colinde, doine. 
Majoritatea cântecelor sunt 
înregistrate și se păstrează în 
fonoteca Radio-Televiziunii 
Naţionale.
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A efectuat multiple expe-

diţii de creaţie pe la vechii 
rapsozi din satele nord-bu-
covinene Crasna, Pătrăuţii de 
Jos, Pătrăuţii de Sus, Ropcea, 
Budineţ și în satele din Re-
publica Moldova pentru se-
lectarea folclorului muzical. 
Culege, înregistrează, con-
fruntă, selectează, păstrând 
nealterate pronunţia locală, 
graiul de acasă și stilul inter-
pretativ vechi bucovinean, 
contribuind astfel la revalo-
rifi carea tezaurului folcloric, 
la prosperarea zestrei noastre 
spirituale.

A participat la nenumăra-
te spectacole împreună cu 
Orchestrele „Mugurel”, „Fol-
clor”, „Joc”, Orchestra „Fra-
ţilor Advahov”, „Lăutarii”, 
„Căruţa”. A fost protagonista 
unei ediţii a emisiunii „Te-
zaur folcloric” (București), 
invitata mai multor ediţii a 
emisiunii „Evantai folcloric” 
TVM.

A realizat două fi lme docu-
mentare de scurt metraj „Un 
loc de pe pământ-Crasna” și 
„Tot mai sus, mai sus, mai 
sus...” (despre Mălăncile din 
Crasna). Filmele au fost di-
fuzate la posturile de televizi-
une din Republica Moldova, 
Ucraina și la TVR-Internaţi-
onal România.

În cariera sa muzicală a co-
laborat cu: Mihai Amihala-
chioaie, Gheorghe Banariuc, 
Petre Neamţu, Nelu Laiu, 
Andrei Tămăzlâcaru, Gheor-
ghe Șevcișin etc.

A înregistrat mai multe 
cântece populare la Radio 
Moldova:  „Sus la munte la 
munșel”, „Iertăciune”, „Bă-
tuta ca la Crasna”, „Bătrâ-
neasca”, „Busuioace nu te-i 
coace”, „Cântă, cuce, că ţi-i 
bine”, „Pierderea ciobăna-
șului”, „Sus pe munte cade 
bruma”, „Doamne, doamne, 
greu e dorul”, „Mamă, câte 

fete ai”, „Numai cânt și dor de 
Bucovina”, „Bucovină, ce-ai 
paţât ...”, „ Zice lumea ca nu-s 
bună”, „Huţulca”, „Frunză 
verde din grădină”, „Bucovi-
nă plai cu fl ori”, „Cât am fost 
la mama me”, „Mândru mi-i 
portu’ și jocul”, „Crenguţă 
verde de brad” etc.

Devine cunoscută pe multe 
scene din lume, având turnee 
în: Italia, Cipru, Grecia, Spa-
nia, Polonia, Turcia, Olanda, 
Iugoslavia. Turneele Mariei 
Iliuţ prin ţară și peste hotare 
se bucură de un succes mereu 
sporind. Despre Maria Iliuţ 
s-au publicat diverse artico-
le și interviuri publicistice în 
ziarele: „Timpul”, „Literatura 
și arta”, „Săptămâna”, „Jurnal 
de Chișinău”, „Zorile Buco-
vinei”, pecum și în revistele: 
„Femeia Moldovei”, „Moldo-
va”, „VIP magazin” etc.

Titluri deţinute: membru 
al Uniunii Muzicienilor din 
Moldova; membru al So-
cietăţii Culturale București-
Chișinău, responsabil de 
sectorul Cultură, fi liala Chi-
șinău; Maestru în Artă.

Menţiuni și distincţii: Pre-
miul Fashion VIP pentru stil 
și eleganţa portului popular; 
Premiul „Potcoava cu noroc” 
pentru abilitate profesională, 
dăruire și muncă tenace în 
edifi carea postului radiofo-
nic „Radio Noroc” (2005); 
Premiul „Inima de aur” pen-
tru promovarea folclorului 
autentic (2007); Premiul 
„Potcoava de aur” pentru 
creativitate, măiestrie profe-
sională și prezenţă constantă 
în topul melodiilor popula-
re (2010); Premiul „Isidor 
Burdin” pentru promovarea 
valorilor culturale naţionale 
prin intermediul festivaluri-
lor naţionale și internaţiona-
le (2019).

A se vedea și articolele din 
„Calendar Naţional 2005”. – 

Chișinău, 2004. – P. 63-64; „Ca-
lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău, 2009. – P. 68-69.

Bibliografi e selectivă:
Iliuţ, Maria. Numai cânt și 

dor de Bucovina = Only song 
and missing of Bucovina [În-
registrări sonore muzicale] / 
Maria Iliuţ ; aranjamente muzi-
cale : Petre Neamţu, Constantin 
Baranoschi [et al.]. – Chișinău : 
Music Master, [S. a.]. – 1 casetă 
audio STEREO HX-PRO.

***
Iliuţ, Maria. „În Bucovina, lă-

zile gospodinelor încă sunt pline 
cu zestre...” : [interviu cu inter-
preta Maria Iliuţ] / consemnare : 
Nicolae Roibu // Timpul. – 
2011. – 12 mai. – P. 8.

Iliuţ, Maria. „Contează cu-
răţenia sufl etească și apoi cu-
răţenia trupească” : Interviu cu 
interpreta Maria Iliuţ / interviu 
realizat de Liliana Popușoi // Flux : 
ed. de vineri. – 2010. – 16 apr. – 
P. 12.

Iliuţ, Maria. „Mi-am propus 
să fac o antologie de folclor” : 
[interviu cu interpreta Maria Ili-
uţ] / consemnare : Rodica Mahu 
// Jurnal de Chișinău. – 2005. – 
8 febr. – P. 11.

Iliuţ, Maria. Prin cântec și 
port, te face să-ţi iubești ţara, 
tradiţiile și credinţa : [interviu 
cu interpreta Maria Iliuţ] / in-
terviu realizat de Stan Lipcanu 
// Săptămâna. – 2015. – 25 dec. – 
P. 4.

***
Cocieru, Mariana. Sufl ul 

Bucovinei la ea acasă–Maria 
Iliuţ / Mariana Cocieru // Rea-
lităţi culturale. – 2013. – Nr 2. – 
P. 23-24.

Iliuţ, Maria // De la Cernăuţi 
la vale... : Fișiere biobibliografi -
ce / alcăt. : Cataranciuc Sergiu 
[et al.]. – Chișinău : CEP USM, 
2014. – P. 121-122.

Maria Iliuţ : [interpretă de 
folclor ] // Realităţi culturale. – 
2014. – Nr 2. – P. 9.
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Maria Iliuţ : [interpretă de 

muzică populară] // Timpul. – 
2016. – 19 febr. – P. 4.

Morăraș, Mihai. Acest destin, 
dăruit sie însuși : [Maria Iliuţ] / 
Mihai Morăraș // Universitatea 
de Stat din Moldova [ziar]. – 
2015. – 24 febr. – P. 5.

Tămăzlâcaru, Andrei. Maria 
Iliuţ – frumuseţe, inteligenţă, 
talent / Andrei Tămăzlâcaru // 
Moldova : serie nouă. – 2006. – 
Nr 3. – P. 21-24.

Tomuleţ, Valentin. Destinul 
privighetorii de sub geana Car-
paţilor : [interpreta Maria Iliuţ] 
/ Valentin Tomuleţ // Literatura 
și arta. – 2015. – 19 febr. – P. 6.

Tomuleţ, Valentin. Maria Ili-
uţ : Destinul unui artist... / Va-
lentin Tomuleţ // Literatura și 
arta. – 2005. – 24 febr. – P. 1.

Tomuleţ, Valentin. Privighe-
toarea cântecului bucovinean : 
[interpreta Maria Iliuţ] / Valen-
tin Tomuleţ // Universitatea de 
Stat din Moldova [ziar]. – 2015. 
– 24 febr. – P. 5.

N.-M. Ș.

Virgil BULAT
1940-2010

Poet, traducător și eseist 
român, originar din Basara-
bia.

S-a născut la 24 februarie 
1940 la Răduleni, Soroca. A 
decedat la 20 octombrie 2010 
la Cluj-Napoca, judeţul Cluj.

A studiat la școala primară 
din Balș, judeţul Olt (1946-
1953) și Liceul „Moise Ni-

coară” din Arad (1953-1956), 
paralel cu Școala de Arte 
Plastice. A absolvit Faculta-
tea de Filologie a Universită-
ţii „Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca (1969).

A fost angajat în calitate 
de cercetător la Institutul de 
Filosofi e și Psihologie al Aca-
demiei Române (1970-1972), 
apoi redactor la Editura „Da-
cia” din Cluj, unde a înde-
plinit și funcţia de director 
(1995-1997).

A debutat cu poezii în re-
vista „Tribuna” (1965) și a 
desfășurat o bogată activita-
te publicistică colaborând la 
revistele „Tribuna”, „Steaua”, 
„Tribuna României”, „Limba 
noastră”, „Limbă și literatu-
ră”, „Steaua”, „Familia”, „Hai-
ku”, „Literatura și arta” (Chi-
șinău, după 1989), „Aurora” 
etc.

Debutul editorial îl reali-
zează cu traducerea roma-
nelor lui Anatole France, 
„Revolta îngerilor” și „Zeilor 
le e sete”, urmate de volume-
le „Umbra zilelor”, „Cartea 
vieţii mele”, „Scrisori către 
Anna de Noilles”, „Juvaere 
din Sud”. A mai tradus din 
opera lui Marcel Proust și din 
opera Anei Brâncoveanu de 
Noillles. A publicat volume 
de versuri precum: „Noctur-
nalia”, „Dragonul spre ziuă”,  
„Patimile tânărului Ioan în 
Arcadii”, „Synopsis”, „Mezo-
punct”, „Metaintarsii” etc. De 
asemenea, s-a ocupat de pu-
blicarea postumă la editura 
„Dacia” a volumelor „Mono-
logul polifonic” și „Jurnalul 
fericirii” scrise de Nicolae 
Steinhardt.

După 1989 a călătorit, sus-
ţinând diverse activităţi cul-
turale, în Republica Moldo-
va, Germania, Italia, Franţa 

etc.
Titluri deţinute: membru 

al Uniunii Scriitorilor din 
România, fi liala Cluj, mem-
bru al Uniunii Scriitorilor 
din Republica Moldova și 
președinte al Societăţii Cul-
turale Basarabia – Bucovina, 
vicepreședinte al Fundaţiei 
„Nicolae Steinhardt”.

Menţiuni și distincţii: Pre-
miul revistei „Poesis” pentru 
cea mai bună îngrijire de edi-
ţie „Monologul polifonic”; 
Premiul Uniunii Scriitori-
lor din Republica Moldova 
pentru un studiu critic pri-
vind opera lui Lucian Blaga; 
Premiul „Orion”, decernat 
de Centrul Cultural „Ionel 
Perlea” pentru cel mai fru-
mos poem „Tanka”; Premiul 
Salonului Naţional de Carte 
din Cluj-Napoca pentru edi-
ţia comentată a „Jurnalului 
fericirii”.

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău, 2009. – P. 70.

Bibliografi e selectivă:
Bulat, Virgil // Clujeni ai se-

colului 20 : Dicţionar esenţial. – 
Cluj-Napoca : Casa Cărţii de 
Știinţă, 2000. – P. 59.

Bulat, Virgil // Dicţionarul ge-
neral al literaturii române. Vol. 
1 : A-B / Academia Română. – 
București : Univers Enciclope-
dic, 2004. – P. 698-699.

Cerna, Dumitru. Bulat, Vir-
gil / Dumitru Cerna // Cerna, 
Dumitru. Poeţii. – Cluj-Napoca: 
Casa Cărţii de Știinţă, 2008. – P. 
147.

Petraș, Irina. Bulat, Virgil / 
Irina Petraș // Clujeni ai seco-
lului 20 : dicţionar esenţial. – 
Cluj-Napoca : Casa Cărţii de 
Știinţă, 2000. – P. 59.

Pintescu, Alexandru. Arca-
diile sinoptice ale lui Virgil Bu-
lat / Alexandru Pintescu // Poe-
sis. – 2001. – Nr 9-11. – P. 21.

Poantă, Petru. Bulat, Virgil / 
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Petru Poantă // Zaciu, Mircea. 
Dicţionarul scriitorilor români : 
A-C / Mircea Zaciu, Marian Pa-
pahagi, Aurel Sasu. – București : 
Editura Fundaţiei Culturale Ro-
mâne, 1995. – P. 405-406.

Poantă, Petru. Bulat, Virgil / 
Petru Poantă // Poantă, Petru. 
Dicţionar de poeţi : Clujul con-
temporan. – Cluj-Napoca: Fun-
daţia Culturală Forum, 1998. – 
P. 44-45.

Sfârlea, Alexandru. Un poet 
al contrastelor [Virgil Bulat] / 
Alexandru Sfârlea // Convorbiri 
literare. – 2001. – Nr 3. – P. 5.

N.-M. Ș.

Silvia VRÂNCEANU
1940

Pictoriţă, artistă-decora-
toare.

S-a născut la 24 februarie 
1940 la Ciripcău, Florești.

Și-a făcut studiile la Școala 
de Arte din Așhabad (1955-
1957); Școala Republicană de 
Arte Plastice „Ilia Repin”, ac-
tualmente Colegiul Republi-
can de Arte Plastice „Alexan-
dru Plămădeală” din Chișinău 
(1957-1961). Discipolă a Va-
lentinei Poleacova-Tufescu.

Își începe activitatea pro-
fesională în calitate de pictor 
la Editura „Cartea Moldove-
nească” (1962-1964), ulterior 
activează la Asociaţia „Zori-
le”; redactor artistic la „Enci-
clopedia Sovietică Moldove-
nească” (1969-1970).

A executat lucrări repre-
zentative în tehnica goble-
nului: „Malanca”, „Motiv 

popular”, „Joc”, „În livadă”, 
„Tradiţii populare”, „Muzică”, 
„Glia”, „Compoziţie”, „Fruct”, 
„Icar”, „Dans”, „Doi”, „În 
roșu”, „Aripă”, „Zmeu” etc.

A inaugurat expoziţii de 
grup în Moldova, Româ-
nia, Algeria, Canada, Cipru, 
Mongolia, Polonia, Bulgaria, 
Ungaria, Azerbaidjan, Mos-
cova, Tallinn, Riga.

Lucrările Silviei Vrânceanu 
au fost achiziţionate în co-
lecţiile Muzeului Naţional de 
Arte din Moldova, Muzeului 
de Arte Plastice din Moscova, 
la Teatrul de Operă și Balet și 
la Hotelul Naţional din Chiși-
nău, la fel în colecţii personale 
din ţară și de peste hotare.

Silvia Vrânceanu este una 
dintre acele gobleniste care au 
dus faima covorului moldo-
venesc departe de frontierele 
republicii noastre. Graţie ta-
lentului înnăscut și a spiritului 
decorativ autentic, a simţului 
culorii,  în presa de speciali-
tate internaţională s-a încetă-
ţenit sintagma de „școala de 
tapiserie moldovenească”.

Este membru al Uniunii 
Artiștilor Plastici din Repu-
blica Moldova.

A obținut Medalia de bronz 
la Expoziţia de la Riga.

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău, 2009. – P. 69.

Bibliografi e selectivă:
Vrânceanu, Silvia. Abstract : 

Tapiserie / Silvia Vrânceanu // 
Bienala Internaţională de Artă 
Decorativă = International Bi-
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Tapiserie / Silvia Vrânceanu // 
Artă contemporană din Mol-
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скульптура, графика, декора-
тивно-прикладное искусство : 
[Альбом]. – Moscova : [S. n.], 

2013. – P. 184.
Vrânceanu, Silvia. Darurile 

pământului / Silvia Vrânceanu 
// Spânu, Constantin. Arta de-
corativă din RSS Moldoveneas-
că. – Chișinău : Editura Epigraf, 
2018. – P. 210.

Vrânceanu, Silvia. În roșu : 
Tapiserie / Silvia Vrânceanu // 
Bienala Internaţională de Artă 
Decorativă. – Chișinău : [S.n.], 
2010. – P. 89.

Vrânceanu, Silvia. Valori 
distruse, 2014 / Silvia Vrâncea-
nu // Bienala Internaţională de 
Pictură = International Painting 
Biennial. – Chișinău. – [S. n.], 
2015. – P. 97.

***
Colesnic, Iurie. Vrânceanu, 

Silvia / Iurie Colesnic // Coles-
nic, Iurie. Colegiul Republican 
de Arte Plastice „Alexandru Plă-
mădeală” : Ghid encicl. – Chiși-
nău : Museum, 2008. – P. 238.

Silvia Vrânceanu // Bienala 
Internaţională de Artă Decora-
tivă = International Biennial of 
Decorative Art. – Chișinău : [S. 
n.], 2012. – P. 103.

N.-M. Ș.

Anatolie ZUBCOV
1900 – 1967

Medic fi ziolog, doctor ha-
bilitat în științe medicale, 
profesor universitar, cercetă-
tor științifi c. S-a născut la 26 
februarie 1900 în or. Mosco-
va, Rusia. A decedat la 5 de-
cembrie1967 la Chișinău.

A absolvit Universitatea de 
Medicină din Moscova (1918-
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1923). În 1935 a susținut teza 
de doctor în științe medicale 
cu tema: ,,Studii în fi ziologia 
cordului”, îar în 1937 a obținut 
titlul de profesor.

După absolvire a activat 
la Catedra de fi ziologie în 
calitate de lector, apoi asis-
tent. Aici își aprofundează 
cunoștințele în domeniul au-
tomatismului cardiac, acor-
dând timp cercetării. Con-
comitent își perfecționează 
cunoștințele în domeniul 
biologiei generale, activând 
prin cumul la Laboratorul 
de fi ziologie comparativă al 
Institutului ,,C. A. Timirea-
zev”. A făcut investigații în 
domeniul anatomiei com-
parative la catedra condusă 
de biologul academician A. 
N. Severțev. Concomitent 
și-a continuat cercetările și 
investigațiile în automatis-
mul cardiac.

A activat în calitate de 
șef al Catedrei de fi ziologie 
normală (1936-1944) la In-
stitutul de Medicină din or. 
Permi, Rusia, ulterior a fost 
decan al Facultății de Me-
dicină Clinică (1942-1943). 
Șef de catedră la Institutul 
de Medicină din Kislovodsk 
și decan al Facultății de Me-
dicină Clinică (1944-1946). 
Din 1945 a fost transferat la 
Institutul de Stat de Medi-
cină din Chișinău, unde a 
fondat Catedra de fi ziologie 
a omului. Peste un an a fost 
transferat la Universitatea 
de Medicină din Riga (1946-
1948), apoi la Minsk (1948-
1951). A desfășurat activitate 
didactică și de cercetare. Din 
1951 a revenit la Chișinău, 
unde a preluat Catedra de 
fi ziologie și a condus-o timp 
de 16 ani. În această perioadă 
a participat la elaborarea 

mai multor lucrări științifi ce 
și a primului manual – ,,Fi-
ziologia omului” – pentru 
studenții instituțiilor cu pro-
fi l medical din URSS (1967). 
Mai târziu acest manual a fost 
tradus și în limba română.

În activitatea sa de 
cercetare, a fost preocupat de 
problema inhibiției în siste-
mul nervos central, fi ziolo-
gia aplicativă, mecanismele 
refl exe ale șocului, fi ziologia 
muncii ș.a. Cercetările sale 
se bazau pe concepțiile lui 
I. I. Pavlov, conform căro-
ra inhibiția este un proces 
parabiotic. A descris rolul 
formațiunii reticulare a ence-
falului în reglarea funcțiilor 
viscerale, rolul impulsației 
aferente în apariția diverselor 
stări patologice și dependența 
stării funcționale a receptori-
lor și centrelor nervoase de 
metabolismul tisular.

Este fondatorul Laborato-
rului de fi ziologie și biochi-
mie a animalelor în cadrul 
Filialei moldovenești a Aca-
demiei de Științe a URSS, 
unde a efectuat cercetări 
importante privind rolul 
formațiunii reticulare asupra 
reglării diferitor funcții ale 
organismului.

A contribuit la susținerea 
a 32 de teze de doctor în 
științe medicale și 7 teze de 
doctor habilitat, în calitate 
de conducător și consultant 
științifi c. A publicat peste 100 
de studii științifi ce, materiale 
didactice, manuale. A tradus 
în limba engleză lucrările lui 
I. P. Pavlov și I. M. Secenov.

Întru înveșnicirea memoriei 
savantului, a fost inaugurat un 
bust în curtea Universității de 
Stat de Medicină și Farmacie 
,,Nicolae Testemițanu”. Pen-
tru activitatea sa a fost apre-

ciat cu titlul onorifi c de Om 
Emerit în știință.

Bibliografi e:
Зубков, Анатолий Анато-
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цитов / Анатолий Анатолиевич 
Зубков // Русский физиоло-
гический журнал. – 1925. – 
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Зубков, Анатолий Ана-
толиевич. О соотношении 
между количеством подже-
лудочного сока и его перева-
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ков // Некоторые вопросы 
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– М. - Л., 1934. – С. 53-61.
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Зубкова // Здравоохранение 
(Кишинёв). – 1960. – № 1. – 
С. 62.

M. C.

Pavel GOIA
1940-2015

Fagotist, dirijor de orches-
tră, conferenţiar, autor de 
muzică de teatru și fi lm.

S-a născut la 27 februarie 
1940 la Sângera Veche, jud. 
Bălți (azi orașul Sângerei). A 
decedat la 3 septembrie 2015 
la Chișinău.

Face parte dintr-o dinas-
tie de muzicieni. Este fratele 
mai mare al celor doi dirijori 
renumiţi: Dumitru și Vasile 
Goia, Artiști ai Poporului.

După absolvirea Școlii de 
Muzică din Chișinău, unde 
a studiat fagotul cu Dionisie 
Roșca, urmează Conserva-
torul de Stat „Gavriil Musi-
cescu” din Chișinău (1959), 
actualmente Academia de 
Muzică, Teatru și Arte Plas-

tice. Continuă să studieze 
fagotul la Conservatorul 
„Antonina Nejdanova” din 
Odesa (1960-1964) cu P. Po-
polzin.

A activat în calitate de fa-
gotist la Opera „N. Lîsenko” 
din Harkov (1964-1965) și în 
Orchestra Simfonică din Ia-
roslavl (1965-1972). Revenit 
în Moldova, a lucrat în cali-
tate de dirijor al Orchestrei 
Teatrului Muzical-Dramatic 
„Vasile Alecsandri” din Bălţi 
(1972-1976, 1978). Profesor 
de fagot la Școala de Mu-
zică din Bălţi (1976-1977). 
Prim-dirijor al Orchestrei 
Simfonice și de Estradă a Ra-
dioteleviziunii din Chișinău 
(1979-1994). Conferenţiar la 
Academia de Muzică, Tea-
tru și Arte Plastice (din 1989 
pănă la deces). Din 1995 a 
fost dirijor al Orchestrei Pre-
zidenţiale a Republicii Mol-
dova.

În calitate de profesor, are 
mai mulţi discipoli: Alex Ca-
lancea, Mihai Agafi ţa, Petru 
Haruţa, Dorel Burlacu, Leo-
nid Gorceac etc.

A pus bazele Orchestrei 
Teatrului „Vasile Alecsandri” 
din Bălţi. La Academia de 
Muzică, Teatru și Arte Plas-
tice a înfi inţat Orchestra Big 
Band Jazz.

Este Maestru în Artă 
(1997).

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău, 2009. – P. 71.
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Gheorghe Duca, Ion Hadârcă ; 
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[et al.]. – Chișinău : Institutul de 
Studii Enciclopedice, 2012. – P. 
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Roibu, Nicolae. Dirijorii de la 
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Goia] / Nicolae Roibu // Tim-
pul. – 2011. – 22 iul. – P. 21.
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Martie

180 de ani de la nașterea lui 
Dimitrie Crăciunescu, pu-
blicist basarabean, membru al 
Societăţii „Junimea” (1 martie 
1840 – 13 martie 1908). A se ve-
dea și art. din  CN 2010, p. 75.

100 de ani de la nașterea lui 
Efrem Șulman, istoric, doctor 
în știinţe istorice, conferenţiar 
universitar (1 martie 1920 – 22 
mai 2006).  

60 de ani de la stingerea din 
viaţă a Floricăi Cristoforeanu, 
cântăreaţă română de operă, 
operetă și lied (16 mai 1886 – 1 
martie 1960).  

90 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Siminel, actor de 
teatru și regizor (2 martie 1930 
– 9 ianuarie 1989). A se vedea și 
art. din  CN 2010, p. 77.

70 de ani de la nașterea lui 
Tudor Lupașcu, chimist, doc-
tor habilitat în știinţe chimice, 
profesor, cercetător, inventator, 
membru titular al Academiei 
de Științe a Moldovei (2 martie 
1950). A se vedea și art. din  CN 
2010, p. 77-78.

80 de ani de la nașterea San-
dei Golopenţia-Eretescu, ling-
vist, fi lolog, eseist, profesor uni-
versitar român, stabilită în SUA 
(2 martie 1940). A se vedea și 
art. din CN 2010, p. 78-79.

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Sergiu Niţă, jurist, 
militant pentru cauza naţională, 
membru în Sfatul Ţării (1883 – 
3 martie 1940). A se vedea și art. 
din  CN 2008, p. 457.

145 de ani de la nașterea 
Elenei Densușianu-Pușcariu, 
medic oft almolog, prima feme-
ie profesor universitar în do-
meniul medical din România 
și prima femeie oft almolog din 
lume, una dintre marele perso-
nalităţi ale medicinei românești 
(3 martie 1875 – 1966).       

125 de ani de la nașterea lui 
Ragnar Frisch, economist și 

profesor universitar norvegian, 
unul dintre fondatorii disci-
plinei econometrice, laureat al 
Premiului Nobel pentru Econo-
mie (3 martie 1895 – 31 ianuarie 
1973).

175 de ani de la nașterea lui 
Georg Ferdinand Ludwig Phi-
lipp Cantor, matematician ger-
man; a creat teoria mulțimilor, 
care a devenit o teorie funda-
mentală a matematicii (3 martie 
1845 – 6 ianuarie 1918). A se ve-
dea și art. din CN 2010, p. 81-82.

125 de ani de la nașterea lui 
Ștefan Bârsănescu, pedagog, 
eseist și profesor român, mem-
bru corespondent al Academiei 
Române (4 martie 1895 – 7 no-
iembrie 1984). A se vedea și art. 
din  CN 2015, p. 123.

80 de ani de la nașterea lui 
Victor Ladaniuc, jurnalist, pu-
blicist și poet (5 martie 1940 – 
7 octombrie 2018). A se vedea și 
art. din  CN 2010, p. 82-83.

65 de ani de la nașterea lui 
Dumitru Furnica, balerin, dan-
sator în Ansamblurile „Fluie-
raș” și „Joc”, pedagog (5 martie 
1955).

110 ani de la nașterea lui Ius-
tin Moisescu, ierarh, teolog și 
profesor român, a fost al patru-
lea patriarh al Bisericii Ortodo-
xe Române (1977-1986) (5 mar-
tie 1910 – 31 iulie 1986).

100 de ani de la nașterea lui 
Radu Stanca, poet, dramaturg, 
eseist, actor, pedagog și regizor 
român de teatru (5 martie 1920 
– 26 decembrie 1962). 

60 de ani de la nașterea lui Va-
leriu Șușnea, pictor, doctor în 
arte plastice și decorative, reali-
zator de emisiuni culturale la ra-
dio și televiziune, muzeograf și 
pedagog român (6 martie 1960).

545 de ani de la nașterea lui 
Michelangelo (Buonarroti 
Michelangelo), pictor, sculp-
tor, arhitect, inginer militar și 
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poet italian, titan al Renașterii 
(6 martie 1475 – 18 februarie 
1564). A se vedea și art. din  CN 
2004, p. 68-70. 

150 de ani de la nașterea lui 
Oscar Straus, compozitor de 
operete, cântece de fi lm, de ca-
baret, muzică de cameră, or-
chestră, corale, dirijor orches-
tral vienez (6 martie 1870 – 11 
ianuarie 1954).  

235 de ani de la nașterea lui 
Alessandro Francesco Tomma-
so Manzoni, scriitor, drama-
turg  și  critic literar italian, 
promotor al liricii  romantice 
și teoretician al romantismu-
lui italian (7 martie  1785 – 22 
mai 1873).

90 de ani de la nașterea lui 
Wladimir Paskievici, fi zician, 
doctor în fi zică, specialist în fi -
zica atomică și energie nucleară, 
cercetător și profesor român, de 
etnie polonez, stabilit în Canada 
(7 martie 1930).

140 de ani de la nașterea lui 
Teodor Neaga, profesor, mem-
bru în Sfatul Ţării (8 martie 
1880 – 20 mai 1943). A se vedea 
și art. din  CN 2005, p. 73; CN 
2013, p. 146. 

75 de ani de la nașterea Eu-
geniei Ciorchină-Balan, medic 
internist și fi zioterapeut (8 mar-
tie 1945).

70 de ani de la nașterea Tati-
anei Nicolaescu, istoric, cerce-
tător știinţifi c, a fost director al 
Casei-Muzeu ,,A.S. Pușkin” (8 
martie 1950).

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Mihail A. Bulgakov, 
prozator, publicist și dramaturg 
rus, de origine ucraineană (14 
mai 1891 – 10 martie 1940). A 
se vedea și art. din  CN 2015, p. 
124-125. 

90 de ani de la nașterea lui 
Ion Șpac, fi lolog, bibliolog, pu-
blicist, cercetător știinţifi c, fon-
dator al bibliografi ei literare din 
Republica Moldova (11 martie 
1930 – 6 mai 2018). A se vedea 
și art. din  CN 2015, p. 126-128. 

100 de ani de la nașterea lui 
Nicolaas Bloembergen, fi zici-
an, profesor, cercetător știinţifi c 
american de origine olandeză, 

a studiat rezonanţa magnetică 
nucleară, laureat al Premiului 
Nobel pentru Fizică (11 martie 
1920 – 5 septembrie  2017).  

70 de ani de la stingerea din 
viață a lui Ludwig Heinrich 
Mann, romancier german (27 
martie 1871 – 11 martie 1950). 
A se vedea și art. din CN 2001, 
p. 69-70.

150 de ani de la nașterea lui 
Louis Jean-Baptiste Alphonse 
Bachelier, matematician fran-
cez, este considerat unul dintre 
pionierii matematicii fi nancia-
re (11 martie 1870 – 28 martie 
1946).

80 de ani de la nașterea lui 
Spiru Haret, actor de teatru (12 
martie 1940 – 24 septembrie 
1999). A se vedea și art. din  CN 
2010, p. 86. 

70 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Covaliov, cântăreţ de 
operă (bas) (12 martie 1950).

80 de ani de la nașterea lui 
Virgil P. Nemoianu, critic lite-
rar și teoretician, fi losof al cul-
turii, gânditor politic, prozator, 
traducător, profesor universitar 
american de origine română (12 
martie 1940). A se vedea și art. 
din  CN 2015, p. 128-130. 

85 de ani de la nașterea lui 
Liviu Damian, poet, publicist, 
eseist și traducător (13 martie 
1935 – 20 iulie 1986). A se vedea 
și art. din  CN 2005, p. 76-78; CN 
2010, p. 88-87. 

80 de ani de la nașterea lui 
Dumitru Todoroi, specialist în 
informatică, doctor habilitat în 
informatică și profesor universi-
tar (13 martie 1940). A se vedea 
și art. din  CN 2015, p. 132-133. 

120 de ani de la nașterea lui 
Petre P. Panaitescu, fi lolog, 
istoric literar, doctor în litere, 
conferenţiar universitar român, 
membru corespondent al Aca-
demiei Române (13 martie 1900 
– 14 noiembrie 1967). A se ve-
dea și art. din  CN 2000, p. 96-
98; CN 2017, p. 379-380. 

90 de ani de la nașterea lui 
Chiril Covalgi (Kirill Kovald-
gi), poet, prozator, critic literar 
și traducător, de limbă rusă (14 
martie 1930 – 10 aprilie 2017). 

A se vedea și art. din  CN 2010, 
p. 87-89. 

75 de ani de la nașterea Di-
anei Barcaru, actriţă de tea-
tru (14 martie 1945 – 20 iunie 
1990). A se vedea și art. din  CN 
2015, p. 133-134. 

100 de ani de la nașterea lui 
Sorin Sonea, medic, doctor în 
medicină, microbiolog, profe-
sor emerit și cercetător știinţi-
fi c român, stabilit în Montreal, 
director al Departamentului 
de microbiologie și imunologie 
al Universităţii din Montreal, 
membru al Academiei de Știinţe 
din Canada  (14 martie 1920 – 8 
ianuarie 2017).  

200 de ani de la nașterea lui 
Victor Emanuel II al Italiei 
(Vittorio Emanuele II),  primul 
rege al Italiei Unite  (14 mar-
tie 1820 – 9 ianuarie  1878). 

170 de ani de la nașterea lui 
Tomáš Garrigue Masaryk (cu-
noscut și sub numele de Th o-
mas Masaryk), fi losof, socio-
log și om politic cehoslovac; a 
militat pentru independența 
Cehoslovaciei în timpul Primu-
lui Război Mondial și a devenit 
fondatorul și primul președinte 
al Cehoslovaciei (7 martie 1850 
– 14 septembrie 1937). A se ve-
dea și art. din CN 2007, p. 282-
283.

170 de ani de la nașterea Olgăi 
Catargi, fi lantrop, promotoare a 
culturii naţionale în Basarabia 
(15 martie 1850 – 4 septembrie 
1916). A se vedea și art. din  CN 
2010, p. 89-90. 

75 de ani de la nașterea lui 
Ion Krasnopolski, clarinetist, 
aranjor și profesor (15 martie 
1945). A se vedea și art. din  CN 
2005, p. 82-83. 

60 de ani de la nașterea lui Ni-
colae Enciu, istoric, doctor ha-
bilitat în știinţe istorice,  profe-
sor universitar (15 martie 1960). 
A se vedea și art. din  CN 2015, 
p. 139-140. 

65 de ani de la nașterea Elenei 
Harconiţă, specialist în dome-
niul biblioteconomiei și știin-
ţelor informării, manager, Om 
Emerit al Republicii Moldova 
(15 martie 1955). A se vedea și 
art. din  CN 2005, p. 79-81; CN 
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2015, p. 136-138. 

190 de ani de la nașterea 
lui Paul Johann Ludwig von 
Heyse, scriitor german, laureat 
al Premiului Nobel pentru Lite-
ratură (15 martie 1830 – 2 mar-
tie 1914).

85 de ani de la nașterea lui 
Serafi m Saka, romancier, dra-
maturg, publicist și scenarist de 
fi lm (16 martie 1935 – 20 mai 
2011). A se vedea și art. din  CN 
2005, p. 83-85; CN 2015, p. 140-
142. 

80 de ani de la stingerea din 
viață a lui Selma Ottilia Lovi-
sa Lagerlöf, scriitoare suedeză, 
prima femeie Laureată a Pre-
miului Nobel pentru Literatură 
(1909) și prima femeie membră 
a Academiei Suedeze (1914) 
(20 noiembrie 1858 – 16 martie 
1940). A se vedea și art din CN 
2008, p. 393.

60 de ani de la nașterea Na-
dejdei Doboș, biolog, cercetător 
și inventator (17 martie 1960).

60 de ani de la nașterea lui 
Sergiu Bădrăgan, pictor și pe-
dagog (18 martie 1960).

70 de ani de la nașterea lui 
Constantin Spânu, medic vi-
rusolog-imunolog, doctor habi-
litat în medicină, profesor uni-
versitar, inventator (19 martie 
1950). A se vedea și art. din  CN 
2010, p. 90-91. 

130 de ani de la nașterea lui 
Constantin I. Demetrescu, ju-
rist, pedagog, editor al ziarului 
„Frăţia românească” (19 martie 
1890 – ? ).

125 de ani de la nașterea lui 
Ion Barbu (Dan Barbilian), 
matematician și poet, reprezen-
tant al modernismului literar 
românesc (19 martie 1895 – 11 
august 1961). A se vedea și art. 
din  CN 2005, p. 85-86. 

120 de ani de la nașterea lui 
Frédéric Joliot-Curie, chimist, 
fi zician și cercetător știinţifi c 
francez, laureat al Premiului 
Nobel pentru Chimie, împre-
ună cu Irène Joliot-Curie (19 
martie 1900 – 14 august 1958). 
A se vedea și art. din  CN 2008, 
p. 264-265. 

70 de ani de la stingerea din 
viață a lui Alexandru Vaida-

Voevod, om politic, medic, pu-
blicist român (27 februarie 1872 
– 19 martie 1950). A se vedea și 
art. din CN 2007, p. 88-89.

90 de ani de la stingerea din 
viaţă a Liubei Dimitriu, poe-
tă (1 ianuarie 1901 – 20 martie 
1930). A se vedea și art. din  CN 
2000, p. 101-102; CN 2001, p. 10.  

190 de ani de la nașterea lui 
Atanasie Marian Marienescu, 
folclorist, etnograf, scriitor, isto-
ric, doctor în drept, membru ti-
tular al Academiei Române (20 
martie 1830 – 20 ianuarie 1914). 
A se vedea și art. din  CN 2014, 
p. 47. 

80 de ani de la nașterea lui 
Mihai Ispirescu, dramaturg, 
prozator, director artistic al Tea-
trului Naţional din București 
(20 martie 1940).

250 de ani de la nașterea lui 
Johann Christian Friedrich 
Hölderlin, poet și traducător 
german, unul din principalii re-
prezentanţi ai romantismului în 
literatura europeană (20 martie 
1770 – 7 iunie 1843). 

60 de ani de la nașterea lui 
Victor Șalaru, biolog, doctor 
habilitat în biologie, profesor 
universitar (21 martie 1960). A 
se vedea și art. din  CN 2015, p. 
145-147. 

140 de ani de la nașterea lui 
Hans Hofmann, pictor abstract 
expresionist american, născut în 
Germania (21 martie 1880 – 17 
februarie 1966).  

75 de ani de la nașterea Olgăi 
Simac, fi lolog, doctor în fi lolo-
gie, conferențiar universitar (22 
martie 1945). 

75 de ani de la fondarea Co-
legiului de Muzică „Ștefan 
Neaga” din Chișinău (22 martie 
1945). 

70 de ani de la nașterea lui 
Petru Cojuhari, matematician, 
doctor habilitat în știinţe fi zico-
matematice (22 martie 1950). A 
se vedea și art. din  CN 2010, p. 
92. 

65 de ani de la nașterea lui Ion 
Tighineanu, fi zician, profesor 
universitar, doctor habilitat în 
știinţe fi zico-matematice, mem-
bru titular (și președinte) al 

Academiei de Știinţe a Moldovei 
(22 martie 1955). A se vedea și 
art. din  CN 2010, p. 92-93.

140 de ani de la nașterea lui 
George-Valentin Bibescu, avi-
ator, promotor și organizator al 
aviaţiei române, fondator și co-
mandant al Școlii de Pilotaj de la 
Cotroceni, cofondator și preșe-
dinte al Federaţiei Aeronautice 
Internaţionale (22 martie 1880 
– 2 iulie 1941).

70 de ani de la nașterea lui 
Goran Bregović, muzician din 
Bosnia și Herzegovina, unul 
dintre cei mai recunoscuți com-
pozitori moderni din Balcani 
(22 martie 1950).

110 de ani de la nașterea lui 
Akira Kurosawa, regizor, pro-
ducător și scenarist japonez, 
considerat unul dintre cei mai 
de valoare artiști din țara sa și 
printre numele mari ale cinema-
tografi ei universale (23 martie 
1910 – 6 septembrie 1998).

175 de ani de la nașterea lui 
Ettore Ferrari, sculptor italian, 
unul din protagoniștii mișcării 
de renaștere artistică după actul 
de unifi care a Italiei (25 martie 
1845 – 19 august 1929).

170 de ani de la nașterea lui 
Edward Bellamy, autor ameri-
can (cunoscut pentru romanul 
,,Looking Backward”, a cărui 
acțiune se desfășoară în anul 
2000; a fost a treia cea mai bine 
vândută carte din SUA în seco-
lul al XIX-lea după ,,Coliba un-
chiului Tom” și ,,Ben-Hur”) (26 
martie 1850 – 22 mai 1898).

100 de ani de la nașterea lui 
Victor Pimsner, aviator, pro-
fesor universitar, organizator al 
învăţământului superior ingi-
neresc de aviaţie, doctor docent 
în știinţe tehnice și cercetător 
știiţifi c român, originar din Ba-
sarabia (26 martie 1920 – 20 de-
cembrie 2000).

140 de ani de la nașterea Lidi-
ei Arionescu-Baillayre, pictori-
ţă (27 martie 1880 – 1923). A se 
vedea și art. din  CN 2005, p. 90.

100 de ani de la nașterea lui 
Nicolae N. Constantinescu, 
economist, doctor în știinţe 
economice și profesor universi-
tar român, doctor honoris causa 



116

M a r t i e
al universităţilor din Chișinău, 
Oradea, Sibiu, Craiova, mem-
bru titular al Academiei Româ-
ne (27 martie 1920 – 14 decem-
brie 2000).

175 de ani de la nașterea lui 
Wilhelm Conrad Röntgen, fi zi-
cian german, Laureat al Premiu-
lui Nobel pentru Fizică (27 mar-
tie 1845 – 10 februarie 1923).

80 de ani de la nașterea El-
virei Kern, balerină și pedagog 

(28 martie 1940). 
70 de ani de la nașterea Silviei 

Elenei Sandu, pictor și grafi cian 
(29 martie 1950).       

140 de ani de la nașterea lui 
Mihail Coteanu, medic, doctor 
în medicină și chirurgie, peda-
gog (30 martie 1880 – ?).       

125 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Stoicov, cântăreţ de 
operă (bas-bariton), pedagog 
(30 martie 1895 – 28 august 

1981).  
120 de ani de la nașterea lui 

Ipatie Sorocean, chirurg, peda-
gog, doctor în știinţe medicale, 
întemeietor și primul rector al 
Institutului  de Medicină din 
Chișinău (31martie 1900 – 15 
februarie 1964). A se vedea și 
art. din  CN 2014, p. 81-82.

70 de ani de la nașterea lui 
Ilie Cojocaru, pictor și pedagog 
(31martie 1950). A se vedea și 
art. din  CN 2010, p. 94.
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Sanda 
GOLOPENȚIA-

ERETESCU
1940

Lingvist, fi lolog, eseist, me-
morialist, profesor universi-
tar de origine română, stabi-
lită în SUA.

S-a născut la 2 martie 1940 
la București, în familia soci-
ologului Anton Golopenţia 
și a Ștefaniei Cristescu, fol-
cloristă, autoare de manuale 
școlare.

A absolvit Liceul ,,Ghe-
orghe Lazăr” din București 
(1956). Între 1956-1961 stu-
diază la Facultatea de Filolo-
gie din cadrul Universităţii 
din București. S-a specializat 
în lingvistică, sub îndruma-
rea profesorilor Alexandru 
Rosetti, Iorgu Iordan și Ion 
Coteanu. La aceeași Uni-
versitate își ia doctoratul în 
fi lologie, cu teza „Sintaxa 
transformațională a limbii 
române” (1969).

Activează, pe rând, ca bi-
bliotecar, apoi documentarist 
la Institutul de Folclor, iar 
între 1963 și 1980 a lucrat la 
Centrul de Cercetări Etnolo-
gice și Dialectale al Academi-
ei Române, fi ind, între timp, 
și lector asociat la Facultatea 
de Filologie a Universităţii 
București.

Stabilită în SUA (1980), 
din 1981 activează la ,,Brown 
University” din Providence, 

Rhode Island, Departamen-
tul de studii franceze, unde 
a predat cursuri de pragma-
tică literară, teatru francez, 
cultura franceză a secolului 
XX, istoria limbii franceze, 
în calitate de profesor in-
vitat (1981-1982), profesor 
asistent (1982-1987), profe-
sor asociat (1987), profesor 
titular (1990), apoi profesor 
emerit (2010).

A predat și cursuri de ita-
liană la ,,Cornell University” 
(Ithaca, New York), cursuri 
de semiotică și literatură la 
,,Vanderbilt University” (Na-
shwille, Tennesee).

Devine unul dintre mem-
brii marcanţi ai diasporei 
intelectuale românești. Îm-
preună cu soțul, Constantin 
Eretescu, a redactat ediţia 
americană a revistei exilului 
românesc ,,Lupta”. Colabo-
reaza cu eseuri radiofonice 
la ,,Vocea Americii”, ,,Europa 
Liberă” și BBC, unele texte 
fi ind publicate ulterior și în 
volume.

Chiar și după emigrarea în 
SUA, a rămas o prezenţă ac-
tivă a vieţii culturale și știin-
ţifi ce românești. S-a afi rmat 
prin cercetări în domeniile 
de vârf ale lingvisticii și etno-
logiei românești.

A semnat lucrări de antro-
polingvistică și pragmatică 
literară (având ca subiect de 
analiză poezia populară ro-
mânească, romane și piese 
de teatru franceze din se-
colul al XX-lea), semiotica 
culturală și eseuri literare 
despre exil (editate în SUA, 
România, Franța, Spania), 
inclusiv: ,,Mitul pagubei” 
(1986), ,,Les voies de la prag-
matique” (1988), ,,Voir les 
didascalies” (1994), ,,Car-
tea plecării” (1995), ,,Ame-

rica America” (1996), ,,Les 
propos spectacle: Études 
de pragmatique theatrale” 
(1996), ,,Desire Machines: 
A Romanian Love-Charms 
Database” (1998), ,,Vămile 
grave” (1999), ,,Intermemo-
ria. Studii de pragmatică și 
antropologie” (2001), ,,Che-
marea mâinilor negative” 
(2002), ,,Hacia une nueva 
defi nicion de las didascali-
as” (2004), ,,Learn to Sing, 
My Mother Said. Songs of 
the Women of Breb” (2004), 
,,Hacia una nueva Defi nición 
de las Didascalías” (2004), 
,,Limba descântecelor româ-
nești” (2007) ș. a.

Este autoarea volume-
lor de memorii: ,,Emigran-
ţii Carter” (2008), ,,Viata 
noastra cea de toate zilele” 
(2009), ,,Arhipelagul gustian. 
Contribuții la istoria Școlii 
Sociologice de la București” 
(2016), ,,Bulevardele vieții” 
(2018).

A publicat peste 250 de stu-
dii și eseuri în ediții lingvis-
tice și academice românești 
(,,Studii și cercetări de ling-
vistică”; ,,Limba română”; 
,,Analele Universitatii din 
București” etc.), precum și 
în publicații din SUA, Fran-
ţa, Italia, Belgia, Portugalia, 
Spania, Africa de Sud și Me-
xic.

În cercetările și lucrările 
sale, Basarabia și Maramure-
șul ocupă un loc special.

S-a ocupat de restituirea 
patrimoniului știinţifi c ro-
mânesc al tatălui său, Anton 
Golopenţia, sociolog din 
,,școala Gusti”, decedat în 
1951 la închisoarea de la Ji-
lava, editându-i trei volume 
de ,,Opere complete” (2002-
2018), „Rapsodia epistolară” 
(4 vol., 2004-2014), ,,Româ-
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nii de la Est de Bug” (2 vol., 
2006), „Îndreptar pentru ti-
neret” (2015). Sub titlul ,,Ul-
tima carte” (2001), a publicat 
declaraţiile în anchetă ale lui 
Anton Golopenţia afl ate în 
Arhivele S.R.I. De asemenea, 
a publicat și volumele sem-
nate cu numele mamei sale, 
Ștefania Cristescu: ,,Descân-
tece din Cornova – Basa-
rabia” (1984; ed. a 2-a rev., 
2003), ,,Gospodăria în cre-
dinţele și riturile magice ale 
femeilor din Draguș” (2002) 
și ,,Sporul vieţii. Jurnal, stu-
dii și corespondenţă” (2009). 
A evocat povestea tragică a 
persecuțiilor politice suferite 
de părinții săi în perioada co-
munistă, în volumul intitulat 
,,Viața noastră cea de toate 
zilele” (2009).

Titluri asociative: membru 
(1971-1972, 1974-1978) și 
vice-președinte (1978 - 1979) 
al Societăţii de Lingvistică 
din România, al ,,Romanian 
Group for Semiotics” (1976-
1979), membru al ,,Interna-
tional Association for Semi-
otics Studies” (1979 - 1984), 
membru al LSA (1969-1970; 
1980-1983), membru al MLA 
(1981), membru de onoare al 
Academiei Româno-Ameri-
cane de Știinţe și Arte (1981), 
membru al ,,Association des 
Amis de Pontigny-Cerisy” 
(1985), membru-președinte 
al ,,Romanian Studies Discus-
sion Group” și președinte al 
,,Romanian Studies Associa-
tion of America” (1990-1991), 
membru al ,,Th e Southern 
Comparative Literature Asso-
ciation” (1992), membru al 
AAASS (din 1992), membru 
al ,,LiterArt XXI – Voices 
Across Nations. Internatio-
nal Association of Romanian 
Writers and Artists” (1996), 

membru al ,,Société de lin-
guistique romane” (1998), al 
,,Association of the Romani-
an Writers” (1999) ș. a.

Este doctor honoris causa 
al Universităţii de Nord (Baia 
Mare, 2007), al Universității 
de Vest din Timișoara (2015) 
și al Universității ,,Apollonia” 
din Iași (2016) și cetățean de 
onoare al comunei Cornova 
(Ungheni) (2011).

Premii și distincţii: Pre-
miul Societăţii de Lingvis-
tică din București (1966), 
Diploma ,,Dimitrie Gusti” 
(1995), Diploma Institutului 
de Lingvistică ,,Iorgu Iordan-
A. Rosetti” (1999), Premiul 
Fundaţiei Culturale Române 
(2000), Premiul Fundației 
,,Gheorghe Ursu” și Premiul 
Fundației Copy.Ro (2002), 
Diploma ,,Meritul Acade-
mic” a Academiei Române 
(2008) etc.

A se vedea și articolul din 
„Calendar Național 2010”. – 
Chișinău, 2009. – P. 78-80.

Bibliografi e selectivă:
Golopenţia, Sanda. Adusul 

pe sus. Descântatul de dragoste / 
Sanda Golopenţia. – București : 
Editura Enciclopedică, 2018. – 
264 p.

Golopenţia-Eretescu, Sanda. 
America. America: Eseuri / San-
da Golopenţia-Eretescu. – Bu-
curești : Ed. Fundaţiei Culturale 
Române, 1996. – 205 p.

Golopenţia, Sanda. Arhi-
pelagul gustian. Contributii la 
istoria Școlii Sociologice de la 
București / Sanda Golopenţia. – 
București : Editura Enciclopedi-
că, 2016. – 592 p.

Golopenţia, Sanda. Bulevar-
dele vieții [memorii] / Sanda 
Golopenția. – [București] : Edi-
tura Spandugino, 2018. – 864 p. – 
(Colecția „Distinguo”).

**Golopenţia-Eretescu, San-
da. Cartea plecării / Sanda Go-

lopenţia-Eretescu. – București : 
Univers, 1995. – 240 p. – (Scrii-
tori români în exil).

Golopenţia-Eretescu, San-
da. Chemarea mâinilor negative : 
[scenarii de fi lm] / Sanda Golo-
penţia-Eretescu. – București : Car-
tea Românească, 2002. – 224 p.

Golopenţia, Sanda. Constan-
tin Brăiloiu sau despre globali-
zarea etnomuzicologiei / Sanda 
Golopenția. – București : Span-
dugino, 2016. – 254 p., : fot.

Golopenţia-Eretescu, Sanda. 
Desire Machines: A romanian 
love charms database / Sanda 
Golopenţia-Eretescu. – Bucu-
rești : Ed. Fundaţiei Culturale 
Române, 1998.– 308 p. – (An-
tropologie culturală).

**Golopenţia-Eretescu, San-
da. Emigrantii Carter / Sanda 
Golopenţia-Eretescu. – Bucu-
rești : Paideia, 2008. – 395 p.

**Golopenţia-Eretescu, San-
da. Intermemoria: Studii de 
pragmatică și antropologie / San-
da Golopenţia-Eretescu. – Cluj-
Napoca : Dacia, 2001. – 160 p. – 
(Col. Alternative).

**Golopentia, Sanda. Limba 
descântecelor românești / San-
da Golopenţia. – București : Ed. 
Acad. Române, 2007. – 238 p.

Golopenţia, Sanda. Mitul pa-
gubei / Sanda Golopenţia. – Pro-
vidence : Hiatus, 1986. – 158 p.

Golopenţia, Sanda. Româna 
globală / Sanda Golopenţia. – 
[S. l.] : Fundaţia Culturală „Se-
colul 21”, 2009. – 160 p.

Golopenţia Sanda. Viața 
noastră cea de toate zilele / San-
da  Golopenţia. – București : 
Editura Curtea Veche, 2009. – 
424 p.

**Golopenţia-Eretescu, San-
da. Vămile grave / Sanda Go-
lopenţia-Eretescu. – București : 
Univers, 1999. – (Col. „Recupe-
rări“). – 232 p.

Vasiliu, Emanuel. Sintaxa 
transformaţională a limbii ro-
mâne / Emanuel Vasiliu, Sanda 
Golopenţia-Eretescu. – Bucu-
rești : Ed. Acad. Române, 1969. – 
329 p.
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Golopenț ia, Anton. Opere 
complete / Anton Golopenț ia ; 
ediț ie alcă tuită  ș i adnotată  de 
prof. dr. Sanda Golopenț ia ; 
studiu introductiv de Ș tefan 
Costea. – Bucuresti : Editura 
Enciclopedică , 2002-2018, 

Vol. 1. Sociologie. – 2002. – 
683 p.

 Vol. 2. Statistică , demografi e 
ș i geopolitică . – 2002. – 676 p.

**Vol. 3. Literatură, estetică 
și fi losofi e. – Bucuresti: Editura 
Enciclopedică ; Univers enciclo-
pedic, 2018. – 806 p.

**Golopenț ia, Anton. Ceasul 
misiunilor reale : scrisori că-
tre Petru Comarnescu, Ștefania 
Cristescu (Golopenția), Dimitrie 
Gusti, Sabin Manuilă, Iacob Mi-
hăilă, H.H. Stahl și Tudor Vianu 
/ Anton Golopenția. – București : 
Editura Fundației Culturale Ro-
mâne, 1999. – 344 p.

**Golopenț ia, Anton. Româ-
nii de la est de Bug : În 2 vol. / 
Anton Golopenția ; vol. editat, 
cu introd., note și coment. de 
prof. dr. Sanda Golopenţia. – 
București : Univers Enciclope-
dic, 2006,

Vol. 1. – LXXXV, 616 p. : tab., 
fot.

Vol. 2. – 926 p.
***

Golopentia, Sanda. Anton 
Golopenția. Mărturii și Video cu 
fi ica sa, Sanda Golopenţia [Re-
sursă electronică] // http:// www.
marturisitorii.ro/2017/09/09/
marele-sociolog-anton-golo-
pentia-unul-dintre-primii-mar-
tiri-desemnati-membri-post-
mortem-ai-academiei-romane-
9-septembrie-marturii-si-video-
cu-fiica-sa-sanda-golopentia 
(accesat : 15.08.2019).

Golopentia, Sanda. Anton 
Golopenția și Cornova / San-
da Golopenția // Analele Uni-
versității  de Vest din Timișoara. 
Seria științe fi lologice. Vol. XLIX. 
– 2011. – P. 9-30 ; [Resursă elec-
tronică]. – URL : http://www.di-
acronia.ro/ro/indexing/details/
A6467/pdf (accesat : 15.08.2019).

Golopenţia, Sanda. Vizitele 
în România îmi dau putere cu 
adevărat / Sanda Golopenția : 
[interviu] / Sanda Golopenţia ; [a 
intervievat] Corina Pavel // For-
mula AS. – 2015. – Nr 1174 ; [Re-
sursă electronica] . – URL : http://
www.formula – as.ro/2015/1174/
lumea – romaneasca – 24/sanda – 
golopentia – vizitele – in – roma-
nia – imi – dau – putere – cu – 
adevarat – 19430 (accesat : 
15.08.2019).

***
Bacalu, Lucia. Satul Cornova 

mai are un cetăţean de onoare de 
o valoare incontestabilă: [Sanda 
Golopenţia, prof. la Universita-
tea Brown (Providence, Rhode 
Island, SUA)] / Lucia Bacalu // 
Expresul de Ungheni. – 2011. – 
14 oct. – P. 4.

Întâlnire cu Sanda Golo-
penţia-Eretescu și Constan-
tin Eretescu, la Cafeneaua cri-
tică [Resursă electronică] //
http://www.agentiadecarte.
ro/2015/06/intilnire – cu – sanda 
– golopentia – eretescu – si – con-
stantin – eretescu – la – cafeneaua 
– critica (accesat : 15.08.2019).

Sanda Golopenţia [Resursă 
electronică] // https://jurnalul.
antena3.ro/calendar/astazi – e 
– ziua – ta – sanda – golopen-
tia –  685540.html (accesat : 
15.08.2019). 

Sanda Golopentia. Curricu-
lum vitae [Resursă electronică] // 
https://vivo.brown.edu/docs/s/
sgolopen_cv.pdf?dt=071018112 
(accesat : 15.08.2019).

Sanda Golopentia-Eretescu, 
profesor emerit [Resursă elec-
tronică] // https://www.uvt.ro/
files/5249a08cf37d216fba59e1
2808f2a9dfe41bf222/ (accesat : 
15.08.2019).

Sanda Golopenția și Constan-
tin Eretescu la Chișinău [Resursă 
electronică] // https://radiochi-
sinau.md/sanda – golopentia – 
si – constantin – eretescu – la – 
chisinau – – – 666.html (accesat : 
15.08.2019).

V. M.

Tudor LUPAȘCU
1950

Chimist, doctor habilitat în 
știinţe chimice, profesor-cer-
cetător.

S-a născut la 2 martie 1950 
în Flămânzeni, raionul Sân-
gerei. După absolvirea școlii 
medii din Coșcodeni în anul 
1967, a fost înmatriculat la 
studii la Facultatea de Chi-
mie a Universităţii de Stat 
din Moldova. În perioada 
anilor 1974-1977 își continuă 
studiile de doctorat, speciali-
tatea chimia coloidală, la In-
stitutul de Chimie Coloidală 
și Chimie a Apei al Acade-
miei Naţionale de Știinţe din 
Ucraina.

Își începe cariera profesio-
nală la Institutul de Chimie 
al Academiei de Știinţe din 
Moldova, în calitate de la-
borant (1971-1972), apoi in-
giner-chimist (1977-1979), 
cercetător știinţifi c, cercetă-
tor știinţifi c superior, cerce-
tător știinţifi c coordonator 
(1987-1990), șef al Laborato-
rului chimie ecologică (1990-
2002), vicedirector știinţifi c 
(1995-2001), director al ace-
leiași instituţii (2002-2018).

Însușind bazele teoretice 
și metodele contemporane 
ale chimiei coloidale, scrie 
prima lucrare știinţifi că ,,Ад-
сорбция прямых красите-
лей на ацетиленовой саже 
из водных растворов при 
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равновесной концентра-
ции меньше ККМ”, publi-
cată în revista ,,Коллоидный 
журнал” (1978). În anul 
1981 obţine titlul știinţifi c 
de doctor în știinţe chimice, 
susţinând teza cu tema „Ela-
borarea teoriei și tehnologiei 
purifi cării prin absorbţie a 
apelor reziduale de coloranţi 
în industria textilă”, la specia-
litatea chimie coloidală.

Cercetările efectuate în do-
meniul tehnologiilor obţine-
rii absorbanţilor de carbon 
stau la baza elaborării și sus-
ţinerii tezei cu tema „Studii 
fi zico-chimice ale cărbunilor 
activi obţinuţi din materie 
primă vegetală și utilizarea 
lor” pentru titlul de doctor 
habilitat în chimie, la specia-
litatăţile chimie fi zică și pro-
tecţia mediului înconjurător 
și folosirea raţională a resur-
selor naturale (2000). Teza 
pune în circulaţie noi tehno-
logii de obţinere a cărbunilor 
activi  din sâmburi de fructe, 
seminţe de struguri, coji de 
nucă prin activare fi zică, chi-
mică și mixtă.

Domeniile de cercetare 
știinţifi că: procese chimice, 
fi zico-chimice și mecanis-
me de sorbţie a substanţelor 
toxice pe suporturi solide; 
protecţia mediului ambiant 
și folosirea raţională a resur-
selor naturale; tehnologii de 
obţinere a cărbunilor  activi 
din materii prime vegetale; 
chimia suprafeţei cărbunilor 
activi oxidaţi și crearea pe 
baza lor a catalizatorilor cu 
proprietăţi selective de oxi-
dare a poluanţilor; chimia 
materialelor de construcţie; 
tehnologii de potabilizare a 
apelor de suprafaţă, subte-
rane și de epurare a apelor 
uzuale; crearea preparatelor 

medicamentoase pe bază de 
cărbuni activi; valorifi carea 
integrală a produselor secun-
dare din industria vinicolă și 
obţinerea preparatelor biolo-
gic active pentru medicină și 
agricultură.

Studiind proprietăţile fi zi-
co-chimice și mecanice ale 
materialelor de construcţie 
obţinute în baza materiei pri-
me locale, a elaborat, brevetat 
și implementat noi compozi-
ţii pentru tencuirea suprafe-
ţelor interioare și exterioare 
ale clădirilor.

La recomandarea lui Tudor 
Lupașcu, a fost elaborată con-
cepţia de scindare oxidativă a 
polimerilor naturali și de for-
mare a compușilor biologic 
activi, fi ind evidenţiate gru-
pele funcţionale și principiile 
de funcţionare ale substan-
ţei biologic active enoxil. În 
baza enoxilului au fost elabo-
rate și brevetate noi produse 
farmaceutice, care manifestă 
efecte curative în cazul bacte-
riozelor și micozelor umane, 
în procesul de regenerare a 
plăgilor termice, fi zice și chi-
mice, în tratamentul plăgilor 
postoperatorii și leziunilor 
postradiante la pacienţii on-
cologici, precum și în trata-
mentul leziunilor traumatice 
ale ţesuturilor moi și afecţiu-
nilor infl amatorii ale regiunii 
maxilo-faciale la copii.

A publicat peste 800 de 
lucrări știinţifi ce, inclusiv 6 
monografi i, 68 de invenţii și 
rapoarte la 91 de forumuri 
știinţifi ce din ţară și de peste 
hotare.

Participă activ la pregătirea 
cadrelor de înaltă califi care. 
Cu începere din 1997, ţine 
cursuri speciale la Faculta-
tea de Chimie și Tehnologie 
Chimică a Universităţii de 

Stat din Moldova. Sub con-
ducerea sa, au fost susţinute 
3 teze de doctor habilitat și 8 
teze de doctor în chimie.

Este membru al Comisiei 
de experţi în chimie a CNAA 
(2001-2005) și al Comisiei 
de atestare a CNAA (2006-
2008), membru al Consiliu-
lui știinţifi c pe probleme de 
adsorbţie și cromatografi e 
al Academiei de Știinţe din 
Rusia (2000), membru al 
Asambleii AȘM (2004), co-
președinte și membru al co-
mitetelor de organizare a mai 
multor conferinţe știinţifi ce 
internaţionale de la Chiși-
nău, București, Moscova, 
Kiev, Odesa, Lvov, Riga etc. 
A obţinut, prin concurs, 27 
de proiecte internaţionale și 
12 proiecte naţionale, în cali-
tate de conducător de echipă, 
care au fost realizate în cola-
borare cu savanţi din Româ-
nia, SUA, Franţa, Germania, 
Elveţia, Spania, Norvegia, 
Austria, Anglia, Portugalia, 
Grecia, Polonia, Slovacia, 
Rusia, Ucraina, Belarus, Ka-
zahstan.

Activitate editorială: mem-
bru al Colegiului știinţifi c al 
revistei ,,Mediul ambiant”, 
membru al Colegiului de 
redacţie al revistei ,,Enviro-
mental enginering and mana-
gement journal” (România), 
copreședinte al Colegiului re-
dacţional al revistei ,,Chemis-
try journal of Moldova”.

Titluri știinţifi ce: doctor 
habilitat în știinţe chimice 
(2000); profesor-cercetător 
(2006), profesor de onoare al 
Universităţii Internaţionale 
din Viena (2009).

Distincţii: Premiul Prezi-
diului Academiei de Știinţe 
din Moldova pentru tineret 
(1981); Premiul de Stat al 
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Republicii Moldova în do-
meniul știinţei, tehnicii și 
producţiei (1996); Premiul 
Președinţilor Academiilor de 
Știinţe din Ucraina, Belarus 
și Moldova (1997); Premiul 
Prezidiului Academiei de Ști-
inţe din Moldova (2000); Om 
Emerit al Republicii Moldo-
va (2000); Medalia „60 de 
ani ai Academiei de Știinţe 
din Moldova” (2006); Meda-
lia „În slujba Patriei” (2006); 
Ordinul „Leonardo da Vinci” 
(2009); Premiul Academiei 
de Știinţe a Moldovei (2009); 
Medalia de Aur OMPI „In-
ventator remarcabil” (2009); 
Ordinul „Gloria Muncii” 
(2010); cetăţean de onoare al 
raionului Sângerei; Medalia 
„Dimitrie Cantemir” (2010); 
Ordinul „Aurel Vlaicu” 
(2011); Premiul Guvernu-
lui Republicii Moldova „Cel 
mai dotat inventator al anu-
lui” (2015); Savantul Anului 
2016 pentru ciclul de lucrări 
„Procese de absorbţie și sub-
stanţe biologic active pentru 
protecţia mediului ambiant 
și a sănătăţii omului”; „Grand 
Prix” și Medalia de aur la Sa-
lonul Internaţional de Inven-
tică INVEST-INVENT din 
Iași (2016).

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău, 2009. – P.  77-78.
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carbonici / Mihai Ciobanu, Tu-
dor Lupașcu. – Chișinău : [S. 
n.], 2018. – 88 p.

Culegere de scheme la anato-
mia omului = Сборник схем 
по анатомии человека = Col-
lection of Schemes For Human 
Anatomy / Teodor Lupașcu, Mi-
hail Tașnic, Eleonora Ștefârţă [et 
al.]. – Ed. a 6-a, rev. și compl. – 
Chișinău : [S. n.], 2019. – 268 p. : 
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Culegere de scheme la anato-
mia omului = Сборник схем 
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Chișinău : Sirius, 2012. – 248 p. : 
il., sch.

Culegere de scheme la anato-
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Culegere de scheme la anato-
mia omului = Сборник схем по 
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Ed. a 2-a rev. și compl. – Chiși-
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Enoxil - preparat ecologic 
pentru sănătatea omului : [Mo-
nografi e] / Tudor Lupașcu, Ghe-
orghe Duca, Valeriu Rudic [et 
al.]; Academia de Știinţe a Mol-
dovei. – Chișinău : [S. n.], 2012. – 
256 p.

Enoxilul – preparat ecolo-
gic pentru protecţia plantelor : 
[monografi e] / Tudor Lupașcu, 
Gheorghe Duca, Galina Lupaș-
cu [et al.]; Academia de Știinţe 
a Moldovei. – Chișinău : [S. n.], 
2010. – 134 p.

***
Efi cacitatea terapeutică a 

preparatului Enoxil 5%-soluţie 
apoasă în dermatita alergică și 
în microsporia naturală la câine 
/ S. Balanescu, Gh. Donica, T. 
Lupașcu [et al.] // Știinţa agri-
colă. – 2011. – Nr 1. – P. 78-82.

Elaborarea procedeului de ob-

ţinere și studiul proprietăţilor fi -
zico-chimice ale enoxilului / Tu-
dor Lupașcu, Gheorghe Duca, 
Pavel Vlad [et al.] // Produse 
vinicole secundare. – Chișinău : 
[S. n.], 2011. – P. 173-178.

Lupașcu, Tudor. Chimia eco-
logică : soluţii pentru mediul 
ambiant / Tudor Lupașcu, Ma-
ria Gonţa // Akademos. – 2011 
– Nr 1. – P. 16-18.

Lupașcu, Tudor. Obţinerea 
preparatelor medicamentoase 
și agricole în baza substanţei 
biologic active enoxil sintezată 
din enotaninuri / Tudor Lupaș-
cu, Gheorghe Duca // Produse 
vinicole secundare. – Chișinău, 
2011. – P. 171-236.

Products derived from cataly-
tic oxidation of methylene blue 
/ T. Lupașcu, M. Ciobanu, O. 
Bogdevici [et al.] // Chemistry 
journal of Moldova. General, 
industrial and ecological che-
mistry. – 2011. – Vol. 6, Nr 1. – 
P. 77-80.

Study of springs water quality 
as sources of potable water and 
for irrigation in Rezina district 
/ Maria Sandu, Elena Moșanu, 
Tudor Lupașcu // Chemistry jo-
urnal of Moldova. General, in-
dustrial and ecological chemis-
try. – 2010. – Vol. 5, Nr 1. – P. 
84-89.

Voltammetric behavior of 
some steels in aqueous solutions 
of HNO3 / Gheorghe Nemţoi, 
Liliana Airinei, Tudor Lupașcu 
// Chemistry journal of Moldo-
va. General, idustrial and ecolo-
gical chemistry. – 2011. – Vol. 6, 
Nr 1. – P. 45-51.

Voltammetric caracteriza-
sion of the behavior of bio-
logicaly active compounds 
Enoxilin in various media / 
Gheorghe Nemţoi, Tudor Lu-
pașcu, Alexandra Ciomaga 
[et al.] // Chemistry journal of 
Moldova. General, industri-
al and ecological chemistry. – 
2011. – Vol. 6, Nr 1. – P. 62-68.

***
**Лупашку, Тудор. Син-

тез, исследование пористой 
структуры, адсорбционных 
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свойств применение но-
вых косточковых активных 
углей / T. Лупашку, Р. Настас 
// Адсорбция, адсорбенты и 
адсорбционные процессы в 
нанопористых материалах. 
Москва, 2011. – P. 425-446.

***
Batîr, Dumitru. Tudor Lu-

pașcu / Dumitru Batîr // Batîr, 
Dumitru. Neliniștea memoriei : 
Evoluţia chimiei în Moldova și 
avatarurile vieţii. Sinteze. Por-
trete. Medalioane. Refl ecţii. – 
Chișinău : Tipografi a AȘM, 
2007. –  P. 234-238.

Dabija, Nicolae. Un sufl etist : 
[Tudor Lupașcu] // Literatura și 
arta. – 2015. – 26 febr. – P. 1.

Duca, Gheorghe. Popas ani-
versar : dr. habilitat Tudor Lu-
pașcu la 60 de ani / Gheorghe 
Duca // Akademos. – 2010. – Nr 
1. – P. 145.

Duca, Gheorghe. Savant și 
manager de prestigiu : Tudor 
Lupașcu la 65 de ani / Gheorghe 
Duca, Teodor Furdui, Valentina 
Ciochină // Literatura și arta. – 
2015. – 26 febr. – P. 1.

Duca, Gheorghe. Tudor Lu-
pașcu – a brilliant scientist and 
skilfull manager / Gheorghe 
Duca // Chemistry journal of 
Moldova. – 2010. – Vol. 5, Nr 1. – 
P. 124-125.

Lupașcu, Tudor // Laureaţi ai 
Medaliei de Aur a Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii Inte-
lectuale / actualizare : Rodica 
Crîjanovschi, Margareta Pe-
trache ; Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a Re-
publicii Moldova. – Chișinău : 
AGEPI, 2017. – P. 76-78.

Lupașcu, Tudor // Sângerei : 
Oameni, istorie, spiritualitate / 
Anatol Eremia, Vitalie Ciobanu, 
Alexandru Furtună [et al.]; co-
ord. și red. șt. : Gheorghe Duca, 
Ion Hadârcă. – Chișinău : Insti-
tutul de Studii Enciclopedice, 
2012. – P. 97.

Roșca, Denis. Lupașcu, Tu-
dor / Denis Roșca // Roșca, De-
nis. Cartea de aur a Basarabiei și 
a Republicii Moldova. – Chiși-

nău : Pontos, 2016. – P. 371.
Savant și manager de presti-

giu: profesorul Tudor Lupașcu 
la 60 de ani : Volum omagial / 
Academia de Știinţe a Moldovei, 
Institutul de Chimie; coord. : 
Aculina Arîcu. – Chișinău : Ti-
pografi a AȘM, 2010. – 296 p.

***
Lupașcu Tudor : [Notă biobibli-

ografi că] [Resursă electronică] // 
http://bsclupan.asm.md/?lng=2&
action=show&cat=91&obj=1222 
(accesat : 23.07.2019).

E. B.

Victor LADANIUC
1940-2018

Ziarist, publicist și poet.
S-a născut la 5 martie 1940 

în satul Colicăuţi, județul 
Hotin (azi raionul Briceni). 
Se stinge din viață la 7 oc-
tombrie 2018, la Chișinău.

A urmat școala din satele 
Colicăuţi (de 7 ani) și Tabani 
(medie). A studiat la Facul-
tatea de Filologie Romano-
Germanică de la Universi-
tatea de Stat din Cernăuţi. 
După absolvire, se angajea-
ză în calitate de profesor la 
școala din s. Hădărăuţi, Oc-
niţa (1962-1965). În peri-
oada 1971-1972 a deţinut 
funcţia de director al școlii 
medii din Grimăncăuţi, Bri-
ceni, apoi redactor-adjunct 
la ziarul raional din Briceni 
(1972-1975) și redactor-șef 
al gazetei raionale din Orhei 
(1975-1978).

Din anul 1978 își va începe 

activitatea, ce a durat aproape 
două decenii, la ziarul ,,Mol-
dova socialistă” (,,Moldova 
suverană”), mai întâi în calita-
te de corespondent superior, 
secretar general de redacţie, 
apoi șef al Secţiei literatură, 
artă și cultură. A semnat sute 
de reportaje, shiţe, crochiuri, 
interviuri, corespondenţe, 
eseuri și portrete publicisti-
ce, devenind un nume bine 
cunoscut printre oamenii de 
cultură și artă.

A exercitat și funcţia de 
director adjunct al Agenţiei 
Naţionale de Presă Moldpres 
(1997).

În 1996 a publicat prima 
carte de versuri cu titlul ,,De 
dincoace de timp”, după care 
vor apărea și alte volume de 
poezii lirice, printre care: 
,,Lângă lacrima ta” (2000), 
,,Iarbă de septembrie” 
(2005), ,,Înspre tine caut” 
(2012), ,,Dragostea care în-
vinge”, ,,Paznic la crizante-
me” (2015) ș. a.

A publicat culegeri de proză 
documentară și articole enci-
clopedice: „Cu-același crez...” 
(1981), „Aurorile inimii” 
(1983), „Eternă, gloria vete-
ranilor...”(1985), ,,Orele neo-
dihnei” (1986), „Pasărea dra-
gostei” (1990), „Vă scriu cu 
drag...” (2004), ,,Mai întâi și 
la-nceput...” (2008), ,,În faţa 
vieţii” (2006) ș. a.

A editat monografi i (unele-
semnate în colaborare): „Mă-
năstiri basarabene” (1996), 
„Călărași” (2002, 2006), „Co-
teala în șopot de izvoare” 
(2006), „Nostalgii după Dra-
ghiștea” (2016), ,,Colicăuți, 
icoană de sufl et” (2018) etc. 
A semnat și cărţi pentru co-
pii, unde apare și în calitate 
de ilustrator.

Este unul dintre autorii 



123

M a r t i e
proiectului, alcătuitor și autor 
al Enciclopediei ,,Localitățile 
Republicii Moldova”, în 15 
volume (1997-2015).

De asemenea, a scris și două 
romane: ,,Camera nr. 33” 
(2015), ,,Fulgerenii” (2018).

Membru al Uniunii Jurna-
liștilor din Moldova (1975).

Menţiuni și distincţii: Me-
dalia de Argint și Bronz ale 
EREN-ului din URSS, Me-
dalia ,,Pentru distincţie în 
muncă”, Medalia ,,Mihai 
Eminescu” (1996), Medalia 
,,Meritul Civic” (2001), Om 
Emerit al Republicii Moldo-
va (2001) ș. a.

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău, 2009. – P.  82-83.

Bibliografi e selectivă:
Bajureanu, Vasile. Coteala în 

șopot de izvoare / Vasile Baju-
reanu, Victor Ladaniuc. – Chi-
șinău: Balacron, 2006. – 321 p.

Ladaniuc, Victor. 101 poeme 
/ Victor Ladaniuc ; Asociaţia 
Culturală Română ,,Ideal”, So-
cietatea culturală ,,Apollon”. – 
București : Biodova, 2011. – 96 
p. – (Ideal ; 34).

Ladaniuc, Victor. Camera Nr. 
33: Roman / Victor Ladaniuc. – 
Chișinău : Fundaţia Draghiștea, 
2015. – 455 p.

Rec. : Palladi, Tudor. Naraţi-
unea între ironie și armonie sau 
decagonul critic al unei scrieri 
autobiografi ce impresionante / 
Tudor Palladi // Viaţa Basarabi-
ei. – 2015. – Nr 2 (33). – P. 114-
124.

Ladaniuc, Victor. Colicăuți, 
icoană de sufl et / Victor Lada-
niuc. – Chișinău : Draghiștea, 
2019 [2018]. – 368 p. – Bibliogr. : 
p. 366-368.

Ladaniuc, Victor. Crucifi cat 
pentru Dragoste / Victor Lada-
niuc. – Chișinău : Fundaţia Dra-
ghiștea, 2010. – 84 p.

Ladaniuc, Victor. Cu drag de 
voi : Răvașe de dragoste / Victor 
Ladaniuc. – Chișinău : Draghiș-

tea, 2010. – 536 p. : il.
Ladaniuc, Victor. De dincoa-

ce de timp / Victor Ladaniuc. – 
Chișinău: MpT, 1996. – 117 p.

Ladaniuc, Victor. Dragostea 
care învinge : Poeme în versuri, 
în proză și în fotografi e / Victor 
Ladaniuc. – Chișinau : Fundatia 
Draghistea, 2014. – 134 p.

Ladaniuc, Victor. Fulgerenii : 
Roman / Victor Ladaniuc. – 
Chișinău : Fundaţia Draghiștea, 
2018. – 536 p.

Ladaniuc, Victor. Iar e vară 
la bunici / Victor Ladaniuc. – 
Chișinău : Fundaţia Draghiștea, 
2010. – 28 p. : il.

Ladaniuc, Victor. Iarbă de 
septembrie: Sonete / Victor La-
daniuc. – Chișinău: Draghiștea, 
2005. – 80 p.

Ladaniuc, Victor. În faţa vie-
ţii / Victor Ladaniuc. – Chiși-
nău: Draghiștea, 2006. – 32 p. – 
(Răvașe de dragoste).

Ladaniuc, Victor. Înspre tine 
caut : poezii / Victor Ladaniuc. – 
Chișinău : Fundaţia Draghiștea, 
2012. – 344 p.

Rec.: Manea-Cernei, Eugenia. 
Cerul de cuvinte al lui Victor 
Ladaniuc // BiblioPolis (Serie 
nouă). – 2012. – Vol. 43, Nr 2 
[Resursă electronică] // http://
bibliopolis.hasdeu.md/index.
php?bpa=2100 (accesat : 16.08. 
2019).

Ladaniuc, Victor. Lângă la-
crima ta: 60 de poezii de dra-
goste / Victor Ladaniuc. – Chi-
șinău: Moldpres, 2000. – 79 p.

Ladaniuc, Victor. Mai întâi și 
la-nceput...: Răvașe de dragoste 
/ Victor Ladaniuc. – Chișinău: 
Dragiștea, 2008. – 572 p.

Ladaniuc, Victor. Nostalgii 
după Draghiștea / Victor Lada-
niuc. – Chișinău : Fundaţia Dra-
ghiștea, 2016. – 248 p. – (Aqua 
Moldaviae).

Ladaniuc, Victor. Paznic la 
crizanteme : Alte 101 poeme / 
Victor Ladaniuc. – Chișinău : 
Fundaţia Draghiștea, 2015. – 
116 p.

Ladaniuc, Victor. Pe prispa 
cu fl uturi / Victor Ladaniuc. – 
Chișinau : Fundația Draghiștea, 
2017. – 128 p.

Ladaniuc, Victor. Rămâne 
cum va fi  : Răvașe de dragoste 
/ Victor Ladaniuc. – Chișinău : 
Fundaţia Draghiștea, 2015. – 
412 p., fot.

Ladaniuc, Victor. Starea de 
a fi  / Victor Ladaniuc ; cuvânt 
înainte : Ion Hadârcâ. – Chiși-
nău : Pontos, 2009. – 103 p. – 
(Pegasus).

Localităţile Republicii Moldo-
va : Vol. 1-15 / [coaut. : Victor 
Ladaniuc]. – Chișinău : Dra-
ghiștea, 1999-2017.

Marulea, Gabriela. Comuna 
Vatici, dăinuire în Timp / Gabri-
ela Marulea, Victor Ladaniuc ; 
red. șt. : Ion Buga. – Chișinău : 
Fundaţia Draghiștea, 2016. – 
264 p. : fot. – Bibliogr. : p. 261-
262.

***
Ladaniuc, Victor. Biserica 

de la Roșietici, un vis împlinit : 
[sfi nţirea bisericii ,,Sf. Dumitru” 
la 22 decembrie 2010] / Victor 
Ladaniuc // Timpul. – 2011. – 
25 mar. – P. 13.

Ladaniuc, Victor. O nouă vi-
ziune asupra satului Carahasani : 
[raionul Ștefan-Vodă] / Victor 
Ladaniuc // Literatura și arta. – 
2016. – 16 iun. – P. 4.

Ladaniuc, Victor. Paulina Za-
vtoni sau Nevoia de confesiune / 
Victor Ladaniuc // Literatura și 
arta. – 2017. – 16 mar. – P. 6.

***
Calcea, Andrei. Ladaniuc, 

Victor / Andrei Calcea // Calcea, 
Andrei. Personalităţi orheiene. – 
Chișinău : Pontos, 2003. – P. 
104-105.

Colesnic, Iurie. Un poet care 
face risipă : [Victor Ladaniuc] 
/ Iurie Colesnic // Literatura și 
arta. – 2010. – 4 mar. – P. 5.

Dumbrăveanu, Andrei. Vic-
tor al nostru : [Ladaniuc] / An-
drei Dumbrăveanu // Literatura 
și arta. – 2015. – 5 mar. – P. 5.

Grosu, Lidia. Aici, la această 
margine a sufl etului...: [crea-
ţia lui Victor Ladaniuc] / Lidia 
Grosu // Literatura și arta. – 
2015. – 5 mar. – P. 5.

Lescu, Mihai. Victor de pe 
Dragiștea : [creaţia lui Victor La-
daniuc] / Mihai Lescu // Literatu-



124

M a r t i e
ra și arta. – 2015. – 5 mar. –  P. 5.

Schițco, Nicolae. Înainte-mer-
gătorul „Draghiștei” : [Victor La-
daniuc, scriitor, poet și publicist] 
/ Nicolae Schiţco // Literatura și 
arta. – 2015. – 5 mar. – P. 5.

Scriitorul, poetul și publicis-
tul Victor Ladaniuc la 75 de ani : 
[colaj de articole] // Literatura și 
arta. – 2015. – 5 mar. – P. 5.

Ţopa, Tudor. Crescut pe 
Draghiștea: (Victor Ladaniuc) / 
Tudor Ţopa // Ţopa, Tudor. Vo-
ievozii inspiraţiei. – Chișinău: 
Draghiștea, 2007. – P. 475-481.

Ţopa, Tudor. Victor Lada-
niuc / Tudor Ţopa // Localităţile 
Republicii Moldova. Vol. 4 : Ci-
Cor. – Chișinău: Ed. Fundaţiei 
“Draghiștea”, 2002. – P. 446.

V. M.

Dumitru FURNICA
1955

Balerin, coregraf, pedagog.
S-a născut la 5 martie 1955 

în Manta, raionul Vulcănești, 
într-o dinastie de dansatori. 
Tatăl său, Ion Furnică (1931-
2015), Artist al Poporului, la-
ureat al Premiului de Stat al 
URSS, Cavaler al Ordinului 
„Drapelul roșu de muncă”, a 
dansat în Ansamblul de Dan-
suri Populare „Joc” timp de 
24 de ani. Din dinastie face 
parte fratele său, unchii Ște-
fan și Vasile, nepotul Marian, 
solist la Teatrul de Operă și 
Balet din Viena, Austria.

A studiat la Școala de Co-

regrafi e din Moscova (1966-
1974). După absolvire este 
angajat în calitate de artist de 
balet în trupa de balet a Tea-
trului Moldovenesc de Operă 
și Balet (azi Teatrul Naţional 
de Operă și Balet „Maria 
Bieșu”) (1974-1975), unde a 
interpretat rolurile: Pas-de-
trois („Lacul lebedelor” de P. 
Ceaikovski), Tânărul în ne-
gru („Bolero” de M. Ravel), 
Toreadorul („Don Quijote” 
de L. Minkus).

În perioada 1979-1984 își 
continuă studiile la Institutul 
de Arte „G. Musicescu” din 
Chișinău. Activează în An-
samblul de Dansuri Populare 
„Joc” (1977-1989), Ansam-
blul Militar Maghiar (1989-
1991), Ansamblul „Fluieraș” 
(1991-1994).

A fost corepetitor în An-
samblul „Spicușor” de la 
Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova (1995-1997). 
Formează Ansamblul de 
Dansuri Populare „Furnicu-
ţa” la Liceul Teoretic „Ginta 
latină” (1997-2004), la Lice-
ul Teoretic cu Profi l de Arte 
„Mihail Berezovschi” (2004-
2010).

Concomitent, activează la 
Școala de Arte „Alexei Stârcea”, 
Liceul Teoretic „Spiru Haret”, 
Liceul Teoretic Român-Fran-
cez „Gheorghe Asachi”, Liceul 
Teoretic „Grigore Vieru” din 
comuna Băcioi, Liceul Teore-
tic „Gheorghe Ghimpu” din 
satul Coloniţa etc.

Din anul 2010 este cadru 
didactic la Colegiul Naţional 
de Coregrafi e din Chișinău, 
Secţia dans clasic.

A participat cu colectivele 
de dansuri la diverse festiva-
luri, manifestări culturale de 
talie municipală și republi-
cană, la festivaluri interna-

ţionale din România, Repu-
blica Cehă, Franţa, Bulgaria, 
Germania, Austria, Polonia, 
Turcia etc.

Este laureat al Festivalului 
Internaţional de Dans Popu-
lar pentru Copii (2005), lau-
reat al Festivalului-Concurs 
Municipal pentru Copii „La 
Fântâna Dorului” etc.

Datorită măiestriei și a su-
fl etului pe care îl depune în 
tot ceea ce face, discipolii au 
deprins de la pedagogul lor 
frumosul meșteșug al scenei, 
al coregrafi ei.

Bibliografi e:.
Coroliov, Elfrida. Furnica 

Dumitru / Elfrida Coroliov, Ni-
colae Aga // Coroliov, Elfrida. 
Baletul moldovenesc : Actori, 
roluri, spectacole : [Ediţie enci-
clopedică]. – Chișinău : Biblio-
teca Știinţifi că Centrală, 2015. – 
P. 56-57.

Primii pași pe calea spre pro-
fesionalism // Ţarălungă, Antip. 
Ion Furnică – celebru dansator 
moldav / Antip Ţarălungă. – Chi-
șinău : Grafema Libris, 2006. – 
P. 21-35.

***
Furnică Ion [Resursă electro-

nică] // http://www.moldovenii.
md/md/people/983 (accesat : 
26.07.2019).

Laureaţi și diplomanţi ai con-
cursurilor internaţionale de 
balet [Resursă electronică] // 
https://colegcoregraf.md/laure-
ati/ (accesat : 18.09.2019).

„Veșnic tânăr ca o horă” – Ion 
Furnică [Resursă electronică] 
// https://biblioart.wordpress.
com/2016/06/09/vesnic-tanar-
ca-o-hora-ion-furnica/ (accesat : 
26.07.2019).

E. B.



125

M a r t i e

Tatiana NICOLAESCU
1950

Istoric, cercetător știinţifi c, 
specialist principal (muzee).

S-a născut la 8 martie 1950 
la Bulanaș, Rusia.

Și-a făcut studiile la Facul-
tatea de Istorie a Universităţii 
de Stat din Moldova (1967-
1972).

Începând cu anul 1973, a 
activat în sistemul muzeal al 
republicii, la început în cali-
tate de cercetător știinţifi c la 
Muzeul Republican „Grigori 
I. Kotovski și Serghei Gh. 
Lazo”, iar din 1977 – în ca-
litate de specialist principal 
(muzee) în Direcţia de arte 
plastice și muzee din cadrul 
Ministerului Culturii. Con-
sultant superior, domeniul 
muzee în Direcţia patrimo-
niu cultural și arte vizuale, 
Ministerul Culturii.

Pe parcursul activităţii sale, 
ca specialist principal în mu-
zee, a elaborat mai multe regu-
lamente de organizare și func-
ţionare a instituţiilor muzeale 
de diverse categorii. Este unul 
din autorii Legii muzeelor, Le-
gii privind protecţia patrimo-
niului cultural naţional mobil.

A participat cu comunicări, 
rapoarte de diversă tematică, 
la mai bine de 40 conferinţe 
știinţifi ce, seminare, work-
shopuri organizate la nivel 
unional (URSS), republican, 
internaţional.

Deţine titlul de Om Emerit.

***
**Buft eac, V. Ghidul muzee-

lor / V. Buft eac, Tatiana Nicola-
escu. – Chișinău : [S. n.], 1997.

***
Ploșniţă, Elena. Nicolaescu, 

Tatiana / Elena Ploșniţă, Mihai 
Ursu // Ploșniţă, Elena. Enciclo-
pedia muzeologiei din Republi-
ca Moldova. – Chișinău : Bons 
Offi  ces SRL, 2011. – P182-183.

N.-M. Ș.

Ion ȘPAC
1930 – 2018

Bibliograf, personalitate no-
torie în domeniul bibliografiei 
și bibliologiei.

A fost director al Bibliotecii 
Științifi ce Centrale a Acade-
miei de Științe a Moldovei, 
cercetător și fondator al bi-
bliografi ei literare din Repu-
blica Moldova.

S-a născut la 11 martie 
1930, într-o familie de țărani 
moldoveni din Camenca, pe 
malul stâng al Nistrului.

Se stinge din viață la 5 mai 
2018, la Chișinău.

În perioada interbelică 
(1936-1937), primele cunoș-
tinţe de carte și de alfabet la-
tin, le-a asimilat de la fraţii și 
surorile mai mari și la școala 
primară din localitate, unde a 
învăţat doar trei clase. După 
absolvirea școlii medii din 
Camenca (1950), a studiat la 

Universitatea de Stat, Facul-
tatea de Istorie și Filologie 
(1950-1955). După câţiva ani 
de activitate pedagogică la 
școlile medii din Criuleni și 
Bulboaca, Anenii Noi (1955-
1960), în 1960, se stabilește 
la Chișinău. Se angajează în 
funcţia de bibliograf, apoi bi-
bliograf superior la Biblioteca 
Republicană „N. K. Krups-
kaia” (actualmente Biblio-
teca Naţională a Republicii 
Moldova). Aici, alături de alţi 
colegi, s-a implicat activ în 
procesul de organizare a unui 
serviciu de bibliografi e naţio-
nală, a unei colecţii de docu-
mente referitoare la teritoriul 
dintre Prut și Nistru, fapt care 
a constituit un eveniment de 
seamă în viaţa bibliologică și 
informaţională din anii ’60. 
Împreună cu Vlad Chiriac, 
Mihai Cimpoi, Gheorghe 
Cincilei și alte personalităţi 
a fondat cenaclul „Mioriţa”, 
apreciat mult în epocă în rân-
durile elitei intelectuale și ale 
studenţimii din Chișinău. În 
1965 semnează prima lucrare 
de proporţii – un indice bio-
bibliografi c, ce oglindea acti-
vitatea literară și publicistică 
a 59 de scriitori moldoveni 
(ediția a doua, revăzută și 
completată, în 1969).

Din 1967 activează în ca-
drul Bibliotecii Știinţifi ce 
Centrale a Academiei de 
Știinţe a Moldovei. A deţi-
nut funcţiile de bibliograf 
principal (1967-1970), șef de 
sector la Secţia de informare 
în domeniul știinţelor sociale 
a AȘM (1970-1977), apoi di-
rector al Bibliotecii Centrale 
a AȘM (1977-1985), biblio-
graf principal (1985-2000), 
bibliograf de categorie su-
perioară la aceeași instituţie 
(2000-2009), fi ind preocupat 
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de cercetarea știinţifi că, bi-
bliografi e și bibliologie, ela-
borarea unor instrumente 
efective de informare.

Este semnatarul a peste 300 
de publicaţii, fi ind cunoscut 
drept „un cercetător cu cer-
te calităţi de savant dotat, un 
cărturar de o elevată cultură, 
care s-a aplecat aproape o ju-
mătate de secol asupra unor 
pagini din literatura, istoria, 
cultura, ziaristica, economia 
timpului, studiind cu acribie 
locul și rolul unor personali-
tăţi, oameni de talent ai tim-
purilor trecute” (dr. Claudia 
Slutu-Grama). A fost unul 
dintre primii cercetători ai 
presei periodice basarabe-
ne din anii 1918-1944, pu-
blicând lucrările: „Revista 
Viaţa Basarabiei, 1932-1944: 
Cercetări bibliografi ce și in-
formative” (2002); „Revista 
„Arhivele Basarabiei”, 1929-
1938: Studiu documentar-in-
formativ” (2006); „Pagini de 
istorie a presei periodice basa-
rabene” (2010); „Revista „Din 
trecutul nostru” (1933-1939): 
cercetări bibliografi ce și infor-
mative” (2013); Revista „Basa-
rabia economică” (1919‐1940), 
în colaborare ș. a.

Este autorul volumelor: 
„Scriitorii Moldovei Sovie-
tice: index biobibliografi c” 
(1969); „Critica și știinţa 
literară în Moldova: Biblio-
grafi e, 1924-1995” (în colab., 
6 fasc.); „Simion Cibotaru: 
Biobibliografi e” (1989); „Mi-
hail Dolgan: Biobibliografi e” 
(1999); „Profesionalism, vo-
caţie, devotament: (Acade-
micianul Haralambie Corbu 
la 70 de ani): Biobibliogra-
fi e” (2000); „Academicianul 
Constantin Popovici: Savant. 
Scriitor. Publicist: Cercetări 
biobibliografi ce și informa-

tive” (2002); „ Refl ecţii bibli-
oteconomice și bibliografi ce” 
(2005); ,,Academicianul Ni-
colae Corlăteanu: biobiblio-
grafi e” (2006); „Constantin 
Stere scriitorul, publicistul, 
politicianul, juristul, omul: 
biobibliografi e-invitaţie la 
lecturi și investigaţii” (2011); 
„Cartea în vâltoarea vieţii: 
(articole, studii, recenzii, 
schiţe bibliografi ce, prezen-
tări de carte)” (2012) ș. a.

A publicat articole pe di-
verse teme și probleme actu-
ale, apărute în mai multe pe-
riodice ale vremii: „Cultura”; 
„Literatura și arta”; „Lumină-
torul”; „Știinţa”; „Revista de 
lingvistică și știinţă literară”; 
„Săptămîna”; „Magazin bi-
bliologic”; „Gazeta bibliote-
carului”; „BiblioPolis”; „Bi-
blioScientia”; „Tyragetia” etc.

A colaborat la elaborarea 
,,Calendarului Naţional”, 
unde a publicat mai multe 
texte despre personalităţi; a 
participat cu comunicări la 
diverse conferinţe și simpo-
zioane știinţifi ce naţionale și 
internaţionale.

Fiind dedicat muncii de 
cercetare bibliografi că, a 
fost considerat de colegii de 
breaslă, scriitori și critici li-
terari, drept „cel mai avizat 
bibliograf basarabean, care 
trudea cu entuziasm și de-
votament” (Mihai Cimpoi); 
„exeget al istoriei presei pe-
riodice de limbă română care 
radiografiază cele mai im-
portante reviste basarabene” 
(Ion Varta); „modelul biblio-
grafului ideal” (Ion Madan); 
,,un constructor de labirin-
turi” (Alexe Rău) etc.

Este membru al Uniunii 
Scriitorilor din Republica 
Moldova (2008) și deţine ti-
tlul de Om Emerit al Repu-

blicii Moldova (1995).
A se vedea și aricolele din 

„Calendar Național 2000”. – 
Chișinău, 1999. – P. 91-95; 
„Calendar Național 2005”. – 
Chișinău, 2004. – P. 75-76; 
„Calendar Național 2010”. – 
Chișinău, 2009. – P. 83-86; 
„Calendar Național 2015”. – 
Chișinău, 2015. – P. 126-128.

Bibliografi e selectivă:
Constantin Stere : scriitorul, 

publicistul, politicianul, juristul, 
omul : Biobibliografi e-invitaţie 
la lecturi și investigaţii / alcăt. : 
Ion Șpac ; red. șt. : Haralambie 
Corbu ; ed. îngrijită de Aure-
lia Hanganu ; Acad. de Știinţe 
a Moldovei. – Chișinău : F.E.P. 
,,Tipografi a Centrală”, 2011. – 
424 p.

*Critica și știința literară în 
Moldova (1971-1975) / alcăt. : 
Ion Șpac. – Chișinău : Știința, 
1976. – 284 p.

*Critica și știința literară în 
Moldova (1976-1980) / alcătu-
itori: I. Șpac, L. Iațcovscaia. – 
Chișinău : Știința, 1982. – 327 p.

*Critica și știința literară în 
Moldova (1981-1985) / alcătu-
itori: I. Șpac, L. Iațcovscaia. – 
Chișinău : Știința, 1988. – 327 p.

*Critica și știința literară în 
Moldova (1981-1985) / alcătu-
itori: I. Șpac, L. Iațcovscaia. – 
Chișinău : Știința, 1989. – 519 p. 

Șpac, Ion. Academicianul 
Constantin Popovici. Savant, 
scriitor, publicist / Ion Șpac. – 
Chișinău : [S.n.], 2010. – 308 p.

Șpac, Ion. Cartea în vâltoarea 
vieții : (Articole, studii, recenzii, 
schițe bibliografi ce, prezentări 
de carte) / Ion Șpac. – Chișinău, 
2012. – 463 p.

Șpac, Ion. Critica și știinţa li-
terară în Moldova (1991-1995) : 
Index bibliografi c / Ion Șpac. – 
Chișinău : [S.n.], 2010. – 353 p.

Șpac, Ion. Revista ,,Din tre-
cutul nostru” (1933-1939) : 
Cercetări bibliografi ce și in-
formative / Ion Șpac ; coord. 
șt. : Aurelia Hanganu ; red. 
bibliogr. : Diana Rotaru. –
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Chișinău : [S. n.], 2013. – 
216 p.

Șpac, Ion. Mihail Dolgan : Bi-
obibliografi e / Ion Șpac. – Chi-
șinău : Universitatea de Stat din 
Moldova, 1999. – 158 p.

Șpac, Ion. Pagini de istorie 
a presei periodice basarabene 
/ Ion Șpac. – Chișinău, 2010. – 
236 p.

Șpac, Ion. Refl ecţii biblio-
teconomice și bibliografi ce / 
Ion Șpac. – Chișinău : BNRM., 
2005. – 287 p.

Șpac, Ion. Revista „Arhivele 
Basarabiei” : (1929-1938) : stu-
diu documentar-informativ / 
Ion Șpac. – Chișinău : Bons Of-
fi ces, 2006. – 256 p.

Șpac, Ion. Revista „Basarabia 
economică” (1919‐1940) : cer-
cetare bibliografi că / Ion Șpac, 
Silvia Ghinculov (coord.) ; Bibl. 
Șt. ASEM ; Bibl. Șt. Centrală 
„Andrei Lupan” AȘM. – Chi-
șinău : [S. n.], 2015. – 191 p. ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
http://lib.ase.md/wp-content/
uploads/publicatii/bs.pdf (acce-
sat : 19.08.2019).

Șpac, Ion. Revista „Din tre-
cutul nostru”: (1933-1939) : 
Cercetări bibliografi ce și infor-
mative / Ion Șpac ; coord. șt. : 
Aurelia Hanganu. – Chișinău, 
2013. – 216 p.

Șpac, Ion. „Viața Basarabiei”: 
1932-1944 : Cercetări bibliogra-
fi ce și informative / Ion Șpac. – 
Chișinău : Pontos, 2002. – 328 p.

*Șpac, Ion. Unele aspecte ale 
bibliografi ei literare moldove-
nești / Ion Șpac ; sub red. lui 
Ion Madan. – Chișinău : Știința, 
1990. – 104 p.

***
Șpac, Ion. Aportul biblio-

grafi c al Bibliotecii Municipale 
,,B. P. Hasdeu” // BiblioPolis. – 
2002. – Nr 3. – P. 49-51.

Șpac, Ion. Ecouri bibliogra-
fi ce sau biblioteci știinţifi ce cu 
statut de instituţie știinţifi că : 
[rec. la ,,Catalogul publicaţiilor 
elaborate de bibliotecile aca-
demice, universitare și specia-
lizate din Republica Moldova”, 

Bălţi, 2008, 235 p.] / Ion Șpac // 
BiblioPolis. – 2009. – Nr 2. – P. 
78-92.

Șpac, Ion. Investigator al pro-
cesului literar : [Minail Dolgan, 
cercetător literar – 60 de ani de 
la naștere] / Ion Șpac // Moldova 
suverană. – 1999. – 6 febr. – P. 6.

Șpac, Ion. Literatură critică, 
istorie literară și publicistică 
scriitorească în presa periodică : 
[în rev. ,,Școala basarabeană”] / 
Ion Șpac // Revista de lingvistică 
și știinţă literară. – 1998. – Nr 1. 
– P. 101-104, Nr 2. – P. 106-114.

Șpac, Ion. Preoţi-poeţi la 
,,Luminătorul” / Ion Șpac // Lu-
minătorul. – 1998. – Nr 1. – P. 
19-26.

Șpac, Ion. Presa basarabeană : 
schiţe de proiect pentru elabo-
rarea surselor informative / Ion 
Șpac // BiblioPolis. – 2003. – Nr 
2. – P. 38-39.

Șpac, Ion. Revista „Arhivele 
Basarabiei” (1929-1938) : aspec-
te social-economice / Ion Șpac 
// Tyragetia : Anuar. – 2002. – P. 
225-232.

Șpac, Ion. Ucraineanul care 
l-a popularizat pe Eminescu 
printre moldoveni [istoricul li-
terar Constantin Popovici, 75 
de ani de la naștere] / Ion Șpac 
// Săptămîna. –1999. – 28 mai. 
– P. 16-17.

Șpac, Ion. Vocaţia de biblio-
graf [bibliograful Vera Mirgoro-
dschi, 70 de ani de la naștere] / 
Ion Șpac // Magazin bibliologic. 
– 2002. – Nr 1. – P. 82-91.

***
Madan, Ion. Poezia muncii 

bibliografi ce : (Ion Șpac la 70 de 
ani) / Ion Madan. – Chișinău : 
Biblioteca Naţională a Repu-
blicii Moldova, 2000. – 74 p. – 
(Colecţia ,,Bibliologica”. Biblio-
logi basarabeni).

***
Chiriac, Vlad. Ion Șpac în 

ambianţa impetuoasă a cărţii / 
Vlad Chiriac // Săptămîna : Re-
vistă social-politică. – 2005. – 25 
mar. – P. 12, 13.

Grossu, Silvia. Ion Șpac în 
circuitul neuitării / Silvia Gros-

su // Destin românesc = Roma-
nian destiny. – 2018. – Nr 3/4. 
– P. 288-289.

Hanganu, Aurelia. Între tra-
diţie și inovare. Bibliograful 
Ion Șpac la 80 de ani / Aurelia 
Hanganu // Akademos. – 2010. 
– Nr 2 (17). – P. 122 ; [Resursă 
electronică]. – URL :  https://
ibn.idsi.md/sites/default/files/
imag_fi le/Intre%20traditie%20
s i % 2 0 i n o v a r e % 2 0 Io n % 2 0
Spac%2080%20de%20ani.pdf 
(accesat : 19.08.2019). 

Ion Șpac [Resursă elec-
tronică] // http://www.asm.
md/?go=noutati_detalii&n= 
8502&m=10&new_language=0 
(accesat : 19.08.2019).

Matvei, Valeria. Ion Șpac, 
cercetătorul afl at în robia – și 
grea, și dulce – a bibliologiei... / 
Valeria Matvei // BiblioPolis. – 
2015. – Nr 1. – P. 149-151.

Moraru, Anton. Contribuţii 
remarcabile la știinţa bibliogra-
fi că : [Ion Șpac, fi lolog, bibliolog, 
publicist, cercet. șt.] / Anton Mo-
raru, Ludmila Chiciuc // Litera-
tura și arta. – 2010. – 11 mar. – 
P. 6.

Prisăcaru, V[lad]. Un apropo 
absolut necesar : [Ion Șpac] / V. 
Prisăcaru // BiblioPolis. – 2005. 
– Nr 1. – P. 43-44.

Slutu-Grama, Claudia. Un 
bibliolog, publicist și cercetător 
știinţifi c : [Ion Șpac] / Claudia 
Slutu-Grama, Raisa Vasilache // 
Literatura și arta. – 2018. – 10 
mai. – P. 8.

Vieru-Ișaev, Maria. Ion Șpac, 
bibliograful ideal [Resursă elec-
tronică] / Maria Vieru-Ișaev 
// http://www.jc.md/ion-spac-
bibliograful-ideal/ (accesat :
19.08.2019).

V. M.
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Nicolae COVALIOV
1950-2017

Cântăreţ de operă (bas).
S-a născut la 12 (13) martie 

1950 la Chișinău. Se stinge 
din viață la 23 august 2017. 
În perioada 1972-1978 și-a 
făcut studiile la Institutul de 
Arte „Gavriil Musicescu” din 
Chișinău cu profesorul Nico-
lae Chiosa (canto). După ab-
solvire debutează profesional 
în calitate de solist al Operei 
Naţionale din Chișinău (azi 
Teatrul Naţional de Operă și 
Balet „Maria Bieșu”).

De-a lungul carierei artis-
tice a evoluat în spectacole, 
interpretând rolurile: Zareţ-
ki, Gremin („Evgheni One-
ghin”); Regele Rene („Iolan-
ta”); Surin („Dama de Pică” 
de P. Ceaikovski); Konceak 
(„Cezarul Igor” de A. Boro-
din); Mendosa, Benediktin 
(„Logodnă la mănăstire” 
de S. Procofi ev); Grenville 
(„Traviata”); Ramfi s (Aida); 
Tom (Bal mascat); Philippe 
(„Don Carlos” de G. Verdi); 
Don Basilio („Bărbierul din 
Sevilla” de G. Rossini); Lă-
pușneanu („Alexandru Lă-
pușneanu” de Gh. Mustea) 
etc.

A înregistrat la Radio Chi-
șinău opera „Alexandru Lă-
pușneanu” de Gh. Mustea 
(rolul titular), nuvela muzi-
cală „Boierul și bucătarul” de 
Z. Tcaci.

Aproape 40 de ani i-a dedi-
cat artei de operă din Repu-
blica Moldova.

A fost desemnat cu titlul 
onorifi c laureat al Premiului 
de Stat (1990).

Bibliografi e selectivă:
Buzilă, Serafi m. Covaliov, 

Nicolae / Serafi m Buzilă // Bu-
zilă, Serafi m. Enciclopedia in-
terpreţilor din Moldova. – Ed. a 
2-a, revăzută și adăugită. – Chi-
șinău : ARC, 1999. – P. 145.

Buzilă, Serafi m. Covaliov Ni-
colae / Serafi m Buzilă // Chiși-
nău : Enciclopedie. – Chișinău : 
Museum, 1997. – P. 171.

Dănilă, Aurelian. Covaliov, 
Nicolae / Aurelian Dănilă, Elfri-
da Coroliov // Dănilă, Aurelian. 
Teatrul Naţional de Operă și Ba-
let : 50 ani. – Chișinău : Prut In-
ternaţional, 2007. – P. 100, 102, 
104, 106, 109, 299.

***
Covaliov, Nicolae : [cântăreţ 

de operă : portret] // Teatru. – 
2014. – Nr 14. – P. 69.

***
Ковалёв, Николай // 

Молдавский Государствен-
ный Театр Оперы и Балета / 
cоставитель : Н. П. Цебоева. 
– Кишинев : Тимпул, 1983. – P. 
57, 107.

Пожар, Сергей. Дарить 
чудо театра : [творческий 
портрет оперного певца 
Николая Ковалева] / Сергей 
Пожар // Кодры. – 1996. – Nr 
5-6. – P. 101-106.

***
Nicolae Covaliov [Resursă 

electronică] // https://nationa-
lopera.md/?l=ro&a=21&i=58 
(accesat : 13.08.2019).

E. B.

Liviu DAMIAN
1935-1986

Poet, publicist, eseist și tra-
ducător.

S-a născut la 13 martie 
1935 la Strâmba, actualmen-
te Corlăteni, Bălţi. A decedat 
la 20 iulie 1986 la Chișinău, 
înmormântat la Corlăteni.

După absolvirea școlii me-
dii din satul natal (1955), și-a 
continuat studiile la Facul-
tatea de Istorie și Filologie a 
Universităţii de Stat din Mol-
dova, specialitatea limba și 
literatura română (1960).

A activat în calitate de re-
dactor adjunct al revistei 
„Nistru”, redactor-șef al Co-
mitetului de Stat pentru Edi-
turi și secretar al Comitetu-
lui de Conducere al Uniunii 
Scriitorilor (1976-1986).

A debutat editorial cu pla-
cheta de versuri „Darul fe-
cioarei”, urmată de o  serie 
întreagă de volume repre-
zentative de poezie: „Ursi-
toarele”, „Sunt verb”, „De-a 
baba iarba”, „Un spic în ini-
mă”, „Partea noastră de zbor”, 
„Mândrie și răbdare” , „Altoi 
pe o tulpină vorbitoare”, „Sal-
câmul din prag”, „Maraton”, 
„Inima și tunetul”, „Coroana 
de umbră”, „Cavaleria de Lă-
pușna”, „Scrieri” (vol. I-II), 
„Poezii și poeme”, „Saltul din 
efemer”, „101 poeme”, „Din 
rană crește ramul”. A prac-
ticat eseul, publicând cărţile 
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„Îngânduratele porţi”, „Pâi-
nea”, „Dialoguri la marginea 
orașului”. Un mare îndrăgos-
tit de poezia lui George Baco-
via și Nicolae Labiș. A trans-
pus în limba română poezii și 
poeme aparţinând  lui Iusti-
nas Marţinchiavicius, Vladi-
mir Solouhin, Pablo Neruda, 
Ianis Riţos, Nazîm Hikmet 
etc. A contribuit la dezvolta-
rea poemului românesc.

De numele lui Liviu Dami-
an se leagă, în mare măsură, 
efortul de intelectualizare a 
liricii române din Republica 
Moldova și tendinţele ei spre 
modernitate.

Din creaţia lui Liviu Dami-
an s-a tradus în multe limbi 
ale popoarelor din republici-
le fostei Uniuni Sovietice.

Menţiuni și distincţii: Pre-
miul tineretului „Nikolai Os-
trovski” al fostei URSS pentru 
culegerea de versuri „Корни” 
(„Rădăcini”) (1967), Premiul 
de Stat al Republicii Moldova 
pentru lucrarea „Dialoguri la 
marginea orașului” și pentru 
volumul de versuri „Mara-
ton” (1984), Maestru Emerit 
al Artei (1985), Ordinul „In-
signa de Onoare”.

A se vedea și articolele din 
„Calendar Naţional 2005”. – 
Chișinău, 2004. – P. 76-78; „Ca-
lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău, 2009. – P. 86-87.

Bibliografi e selectivă:
Damian, Liviu. Cavaleria de 

Lăpușna : Poem dramatic din 
epoca lui Ștefan ce Mare / Liviu 
Damian. – Chișinău : Baștina-
RADOG, 2004. – 72 p.

Rec.: Cimpoi, Mihai. Un poem 
cu destin – „Cavaleria de Lăpuș-
na” / Mihai Cimpoi // Viaţa ro-
mânească. – 2004. – Nr 11-12. – 
P. 244-245.

Damian, Liviu. Din rană 
crește ramul / Liviu Damian; 
antologie și prefaţă de Lucia 

Ţurcanu. – Chișinău : ARC, 
2014. – 63 p. – (Primăvara po-
eţilor).

Damian, Liviu. Mândrie și 
răbdare : Poezie / Liviu Damian ; 
selecţie : Vasile Romanciuc. – 
Chișinău : Prut Internaţional, 
2017. – 150 p.

Damian, Liviu. 101 poeme / 
Liviu Damian. – București : Bi-
odova, 2011. – 100 p. – (Ideal ; 
40).

***
Cuţitaru, Natalia. Alchimia 

verbului : Introducere în uni-
versul poeziei lui Liviu Damian : 
Studiu monografi c / Natalia Cu-
ţitaru. – Chișinău : GUNIVAS, 
2013. – 176 p.

Cuţitaru, Natalia. Liviu Da-
mian între tradiţie și moderni-
tate : Teză de doctor în fi lologie 
/ Natalia Cuţitaru. – Chișinău : 
[S. n.], 2014. – 135 p.

***
Butușanu, Feodosie. Festi-

valul internaţional de poezie 
„Liviu Damian și enigmele ver-
sului” : [la Corlăteni, Râșcani] 
/ Feodosie Butușanu // Eveni-
ment actual. – 2014. – 28 mar. 
– P. 2.

Corbu, Haralambie. Cu Liviu 
Damian pe urmele Arcașilor lui 
Ștefan cel Mare / Haralambie 
Corbu // Săptămîna. – 2004. – 7 
mai. – P. 12-13.

Cuţitaru, Natalia. Liviu Da-
mian : poezia subversivă / Na-
talia Cuţitaru // Filologia mo-
dernă: Realizări și perspective 
în context european. Abordări 
interdisciplinare în cercetarea 
lingvistică și literară (In me-
moriam acad. Silviu Berejan), 
(Ediția a IV-a), 10-12 noiembrie 
2010. – Chișinău, 2012. – P. 193-
197.

Cuţitaru, Natalia. Tainele 
verbului matern : [creaţia lui Li-
viu Damian] / Natalia Cuţitaru 
// Literatura și arta. – 2015. – 12 
mar. – P. 5.

David, Aurel. Portretul po-
etului Liviu Damian / Aurel 
David // Prefer nemărginirea.... 
– Chișinău : [S.n.], 2012. – P. 

120.
Dolgan, Mihail. Modernita-

tea liricii lui Liviu Damian / Mi-
hail Dolgan // Dolgan, Mihail. 
Poezia contemporană, mod de 
existenţă în metaforă și idee. – 
Chișinău : Elan Poligraf, 2007. 
– P. 388-406.

Dumbrăveanu, Victor. Oș-
tean din Cavaleria Lăpușnei : 
[creaţia lui Liviu Damian] / Vic-
tor Dumbrăveanu // Moldova. – 
2009. – Nr 3. – P. 42-44.

Hadârcă, Ion. Diamantul Li-
viu Damian / Ion Hadârcă // „a 
Mic”. – 2015. – Nr 3. – P. 4.

Holban, Ioan. Poezia lui Li-
viu Damian / Ioan Holban  // 
Literatura și arta. – 2015. – 12 
mar. – P. 5.

Liviu Damian : [eseist, jurna-
list, poet, om de cultură, scriitor 
și traducător] // Realităţi cultu-
rale. – 2014. – Nr 3. – P. 6.

Mihail, Viorel. Domnul Da-
mian : [Liviu Damian] / Viorel 
Mihail // Săptămîna. – 2012. – 
12 oct. – P. 8.

Mihail, Viorel. „Focul din 
verb” : După 30 de ani : [poezia 
lui Liviu Damian] / Viorel Mihail 
// Săptămîna. – 2010. – 5 oct. – 
P. 9.

Partea de zbor a lui Liviu Da-
mian // Florile dalbe. – 2010. – 
15 apr. – P. 8.

Popa, Nicolae. Liviu Dami-
an – un glas în pustiu? / Nico-
lae Popa // Jurnal de Chișinău. 
– 2010. – 26 mar. – P. 20.

Russu-Scvorţov, Dumitru. 
Portretul lui Liviu Damian / 
Dumitru Russu-Scvorţov // 
Russu-Scvorţov, Dumitru. For-
me geometrice. – Chișinău : 
Editura ARC, 2018. – P. 60.

Scarlat, Iustin. Către cel ce a 
fost făclier : [in memoriam Liviu 
Damian] / Iustin Scarlat // Lite-
ratura și arta. – 2010. – 25 mar. – 
P. 8.

Sturza, Veronica. Inaugura-
rea Festivalului „Liviu Damian 
și enigmele verbului” / Veroni-
ca Sturza // Literatura și arta. – 
2014. – 27 mar. – P. 5.

Ţarălungă, Ecaterina. Dami-
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an, Liviu / Ecaterina Ţarălungă 
// Ţarălungă, Ecaterina. Enci-
clopedia identităţii românești : 
Personalităţi. – București : Lite-
ra Internaţional, 2011. – P. 240.

Vangheli, Spiridon. Bat clo-
potele în poezia lui Liviu Damian 
/ Spiridon Vangheli // Literatu-
ra și arta. – 2015. – 12 mar. – 
P. 5.

Zbârciog, Vlad. Damian, Li-
viu / Vlad Zbârciog // Dicţiona-
rul scriitorilor români din Basa-
rabia : 1812 – 2010. – Chișinău : 
Prut Internaţional, 2010. – P. 
199 – 200.

N.-M. Ș.

Chiril COVALGI
(Kiril KOVALGI)

1930-2017

Poet, prozator, eseist, critic 
literar și traducător de limbă 
rusă.

S-a născut la 14 martie 
1930 în satul basarabean Taș-
lâk, România, astăzi afl at în 
componenţa Ucrainei, într-o 
familie bulgară-armenească.

Se stinge din viaţă la 10 apri-
lie 2017 la Moscova, Rusia.

Școala primară și trei clase 
de liceu le face în limba ro-
mână, după care își continuă 
studiile în limba rusă. A ur-
mat studiile la Institutul de 
Literatură „M. Gorki” din 
Moscova (1950-1954). Ulte-
rior se stabilește cu traiul la 
Chișinău, unde se angajează 
în calitate de redactor la zia-
rul „Молодежь Молдавии”. 

În 1960 revine la Moscova, 
activând în Consiliul de ad-
ministraţie al Uniunii Scri-
itorilor din URSS, consul-
tant literar pentru Moldova 
(1959-1970). Este redactor-
șef al revistei „Советская 
литература” (în limbi stră-
ine) (1970-1972), șef al sec-
ţiei de redactare la revista 
„Литературное обозрение” 
(1972-1977), șef al secţiei de 
critică la  revista „Юность” 
(1977-1990), redactor-șef 
al Editurii „Московский 
Pабочий” (1992-2000), ma-
nager de program pentru re-
vista online „Пролог” (2001-
2013), redactor-șef al revistei 
Uniunii Scriitorilor din Mos-
cova „Кольцо А” (2013).

Ca poet rus, a debutat în 
anul 1947. Prima sa carte  
„Испытание” („Încercarea”) 
a fost editată la Chișinău 
(1955). A scris mai multe 
proze, precum nuvela „Пять 
точек на карте” („Cinci 
puncte pe hartă”, 1965) 
și romanul „Лиманские 
истории” (1970), reeditat sub 
titlul „Свеча на сквозняке” 
(Lumânare în bătaia vân-
tului) (1996), fi ind propus 
pentru Premiul de Stat al 
Rusiei. Publică volumul de 
amintiri și eseuri „Обратный 
отсчёт” („Numărătoarea in-
versă”, 2003), „Литературное 
досье” („Dosar literar”, 2010), 
„Моя мозаика” („Mozaicul 
meu” sau „În urma centauru-
lui”, 2013), „Сонеты” („Sone-
te”, 2014).

Opera  literară a lui  Chiril 
Covalgi, a fost tradusă într-o 
serie de limbi europene, pre-
cum în limbile engleză, france-
ză, spaniolă, italiană, germană, 
poloneză, cehă, bulgară.

A tradus de-a lungul tim-

pului, în limba rusă, poezii ale 
poeţilor români: Mihai Emi-
nescu, Nichita Stănescu, Ma-
rin Sorescu, Ioan Alexandru, 
Ana Blandiana, Nina Cassian, 
Virgil Teodorescu, Zaharia 
Stancu, Vasile Alecsandri, 
George Coșbuc, George To-
pârceanu, George Bacovia, 
Tudor Arghezi, Lucian Blaga, 
Toma George Maiorescu, Ti-
beriu Utan etc. A tradus ro-
manele: „Apa” de Alexandru 
Iuvasiuc, „Moartea lui Ipu” 
de Titus Popovici, „Groapa” 
de Eugen Barbu, „Matca” de 
Marin Sorescu. De asemenea, 
a tradus și lucrări din opera 
scriitorilor români din Re-
publica Moldova: Andrei Lu-
pan, Em. Bucov, G. Meniuc, P. 
Boţu etc.

Titluri și funcţii deţinute: 
membru al Uniunii Scriito-
rilor din URSS (1956); secre-
tar al Uniunii Scriitorilor din 
Federaţia Rusă (1991-1995); 
secretar al Uniunii Scriitori-
lor din Moscova (din 1992), 
membru al PEN-Clubului, 
fi liala din Rusia.

Distincţii: Medalia „Pen-
tru Vitejie în Muncă” (1980), 
laureat al premiului Uniu-
nii Scriitorilor din Moscova 
„Венец” („Cununa”, 2000), 
Premiul „Valahia” pentru tra-
duceri din limba română și 
pentru întreaga operă (2003), 
Medalia „150 ani de la naș-
terea lui Mihai Eminescu” 
(2000), Premiul revistei 
„Дети Рa” (2014, 2016), Scri-
itorul Secolului XXI (2015, 
2017) etc.

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău, 2009. – P. 87-89.

Bibliografi e selectivă:
Ковальджи, Кирилл. С 

улыбкой, грустью и с любо-
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вью  / Кирилл Ковальджи. – 
Кишинев : CEP USM, 2011. – 
87 p.

***
Бутнару, Лео. Отсутствие 

негатива: [cтихи] / Лео Бут-
нару; пер. с рум. автора и Ки-
рилла Ковальджи. – Москва : 
Вест-Консалтинг, 2014. – 168 с.

Чина 12+1 vecernea = 
Вечерня 12+1 Cina : Florilegiu 
de poezie contemporană româ-
nă și rusă : Румынско-русский 
изборник поэзии / selecţie, 
trad. de Chiril Covalgi și Leo 
Butnaru. – Моsсovа : Vest-Kon-
salting, 2010. – 222 p. : il.

***
Кирилл Ковальджи = Covalgi 

Chiril : Био-библиографические 
данные = Informaţii bio-biblio-
grafi ce // Чина 12+1 vecernea = 
Вечерня 12+1 Cina : Florilegiu de 
poezie contemporană română și 
rusă / selecţie, trad. de Chiril Co-
valgi și Leo Butnaru. – Моscovа : 
Vest-Konsalting, 2010. – P. 214.

Ковальджи, Кирилл. Седь-
мая радуга Бориса Мариана: 
[75 лет] / Кирилл Ковальджи 
// Независимая Молдова. – 
2011. – 27 сент. – P. 3.

Сокольский, Эмиль. Меж-
ду горечью и красотой : Ки-
риллу Ковальджи слава не 
опасна // НГ Еx libris : [прило-
жение к Независимой газете]. 
– 2009. – 14 мая. – P. 4.

***
Кирилл Ковальджи [Resursă 

electronică] // https://kovaldji.
livejournal.com/ (accesat : 
7.08.2019).

Кирилл Ковальджи [Resursă 
electronică] // https://sites.google.
com/site/emliramagazine/avtory/
kovaldgi-kirill (accesat : 7.08.2019).

Кирилл Владимирович Ко-
вальджи : Биография. Кни-
ги. Отзывы. Цитаты [Resursă 
electronică] // https://www.
livelib.ru/author/226381-kirill-
kovaldzhi (accesat : 7.08.2019).

Кирилл Ковальджи : [Биогра-
фия. Творчества. Стихи] [Resur-
să electronică] // https://45parallel.

net/kirill_kovaldzhi/#creation 
(accesat : 7.08.2019).

Кирилл Ковальджи. Поздние 
стихи [Resursă electronică] // 
https://magazines.gorky.media/
novyi_mi/2015/3/pozdnie-stihi.
html (accesat : 7.08.2019).

Кирилл Ковальджи : Поэт, 
Прозаик, Критик, Передводчик 
[Resursă electronică] // https://
nkpoetry.com/2014/09/22/kirill-
kovaldzhi/ (accesat : 7.08.2019).

Кирилл Ковальджи : 
[cписок публикаций] [Resur-
să electronică] // https://maga-
zines.gorky.media/authors/k/
kirill-kovaldzhi (accesat : 
7.08.2019).

Ковальджи Кирилл. Cтихи: 
[Resursă electronică] // 

https://www.stihi.ru/avtor/
kovaldji (accesat : 7.08.2019).

E. B.

Elena HARCONIȚA
1955

Directorul Bibliotecii Știin-
ţifi ce a Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi (în 
continuare USARB), cu un 
Curriculum Vitae bogat în 
realizări și succese profesio-
nale impresionante, vine pe 
lume în orașul Bălţi, la mijlo-
cul primei luni de primăvară 
(15 martie), într-o familie de 
oameni muncitori, care pu-
neau mare preţ pe educaţie și 
învăţătură.

Își face studiile primare și 
secundare la Școala Ferovia-
ră Nr. 4 din orașul natal, cu o 

bibliotecă relativ bogată pen-
tru acea perioadă de timp. 
Tânăra Elena s-a instruit su-
plimentar în biblioteca școlii, 
lecturând cu pasiune cărţi 
din diverse domenii. Nu se 
limitează numai la dragostea 
pentru carte, care puse total 
stăpânire pe cugetul și spi-
ritul ei, ci dorește să cultive 
această pasiune și în sufl etele 
altora.

Așa cum era de așteptat, 
cu tot dinadinsul, formarea 
intelectulă, profesională și 
umană continuă la Faculta-
tea de Biblioteconomie și Bi-
bliografi e a Universitatăţii de 
Stat a Moldovei, Specialitatea 
bibliotecar-bibliograf.

După absolvirea cu men-
ţiune a Facultăţii (1976), se 
reîntoarce în orașul de baș-
tină, fi ind angajată la Bibli-
oteca Institutului Pedagogic 
„Alecu Russo” din Bălţi. Se 
încadrează cu elan și dăruire 
în activitatea efi cientă (chiar 
performantă) și destul de va-
riată a Bibliotecii de atunci, 
recunoscută în toată Uniu-
nea Sovietică.

Calităţile profesionale dis-
tinse au fost apreciate, fără 
întârziere, propunându-i-se, 
nu mult timp după angajare, 
un post avansat, cel de șef al 
Serviciului asistenţă de speci-
alitate. Aici E. Harconiţa ma-
nifestă din plin capacităţile și 
priceperile organizatorice în 
îndrumarea și coordonarea 
activităţii în Bibliotecă.

Urcarea pe treptele Olim-
pului profesional continuă. 
Între anii 1993 până în 2001 
ocupă postul de director-
adjunct al Bibliotecii. Cali-
tăţile manageriale deosebi-
te se percep în elaborarea 
programelor/rapoartelor/
proiectelor, în monitorizarea 
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activităţilor de informatizare 
a Bibliotecii, în coordonarea 
activităţii știinţifi ce.

Spiritul de echipă al dnei 
Harconiţa se manifestă ple-
nar fi ind în funcţia de direc-
tor al Bibliotecii, pe care o 
exercită din anul 2001 până 
în prezent.

Desfășoară o activitate or-
ganizaţională de invidiat, ori-
entată spre promovarea inte-
reselor Universităţii, crearea 
imaginii de identitate a Bibli-
otecii: planifi care, coordona-
re, informatizare, participare 
la diverse proiecte, asigurarea 
funcţionării efi ciente a subdi-
viziunilor, control, evaluare, 
aplicarea tehnologiilor mo-
derne de comunicare, conlu-
crare, colaborare și parteneri-
at interior și exterior.

Începe materializarea idei-
lor noului director care avea 
să contribuie substanţial la 
desăvârșirea activităţii Bibli-
otecii. Schimbări cardinale 
se produc în activitatea edi-
torială : crește considerabil 
numărul bibliografi ilor edi-
tate în noi forme, conţinuturi 
și colecţii originale (Biblio-
graphia Universitas, Vestigia 
Semper Adora, Facultas Bio-
graphy – USARB, Personali-
tăţi universitare bălţene, Uni-
versitari bălţeni, Scriitori și 
universitari, In honorem, Pro-
motori ai culturii, Deţinători 
ai titlului doctor honoris cau-
sa ai Universităţii bălţene). Pe 
parcursul a 18 ani de activi-
tate, sub îndrumarea Elenei 
Harconiţa, au fost elaborate 
și editate peste 100 de lucrări 
bibliografi ce, 34 din acestea 
fi ind biobibliografi i.

Este dinamizată activitatea 
de cercetare a angajaţilor Bi-
bliotecii, care participă cu co-
municări la manifestările ști-

inţifi ce universitare, cea mai 
prestigioasă fi ind Colloquia 
Professorum Tradiţie și ino-
vare în cercetarea știinţifi că 
(secţiunea Biblioteconomie 
și Știinţa Informării), organi-
zată anual.

În anul 2013 dna Elena 
Harconiţa lansează o nouă 
iniţiativă. În memoria ex-
directoarei Bibliotecii Faina 
Tlehuci (anii 1962-2001) este 
organizată manifestarea ști-
inţifi co-practică cu statut de 
întrunire bibliotecară naţio-
nală - Colloquia Bibliotheca-
riorum Faina Tlehuci. Până 
în prezent au fost promovate 
7 ediţii.

Activitatea de cercetare a 
bibliotecarilor universitari 
bălţeni este stimulată și prin 
editarea de către Biblioteca 
Știinţifi că a revistei de speci-
alitate Confl uenţe bibliologi-
ce (2005-). Elena Harconiţa 
este coordonatoare a revistei 
electronice de teorie și prac-
tică a bibliotecilor universi-
tare din Republica Moldova 
Bibliouniversitas@abrm.md, 
care este editată la Biblioteca 
Știinţifi că a USARB, membru 
al Colegiului de redacţie al 
revistei „BiblioScientia” de la 
BȘC „Andrei Lupan” (AȘM).

Experienţa profesională a 
Domniei sale este dezvăluită 
și transmisă succesorilor în 
cele peste 400 de publicaţii: 
manuale, dicţionare, biblio-
grafi i, articole, comunicări, 
fi ind și redactor responsabil, 
coordonator, director de pu-
blicaţii, autor a prima verba 
la monografi i, bibliografi i, 
cataloage, dicţionare, anuare, 
resurse electronice, ghiduri 
etc. Peste 200 de articole au 
fost publicate în reviste de 
specialitate din străinătate și 
din țară: Review of artistic 

education, Book power in 
communication, Sociology 
and technology, Magazin bi-
bliologic, Buletinul ABRM, 
Confl uenţe bibliologice, Ga-
zeta bibliotecarului, Bibli-
ouniversitas@ABRRM.md, 
Sintagmele, Limba română, 
Literatura și arta, Revista ro-
mână de biblioteconomie și 
știinţa informării, Bibliote-
ca, Dunărea de Jos. În toate 
publicaţiile sale Elena Har-
coniţă pune accent pe rolul 
important al bibliotecii și bi-
bliotecarului în societate.

În acest context remarcăm 
și îndemnul Domniei sale 
de a participa în proiectele 
internaţionale (Tempus–MI-
SISQ, LNSS ERASMUS+, 
Parteneriatul Moldovei cu 
Norvegia și România), care 
se soldează cu profi t pentru 
Bibliotecă.

Fiind la curent cu expe-
rienţa altor instituţii, Elena 
Harconiţa propune noi po-
sibilităţi de vizualizare a ac-
tivităţii Bibliotecii în spaţiul 
virtual.

Este antrenată în activita-
tea structurilor profesionale 
naţionale (Consiliul Biblio-
teconomic Naţional, Biroul 
Asociaţiei Bibliotecarilor 
din Republica Moldova etc.), 
care au drept misiune soluţi-
onarea problemelor derivate 
din necesităţile bibliotecilor 
prin elaborarea strategiilor 
și politicilor de dezvoltare a 
sistemului naţional de biblio-
teci, a cadrului de reglemen-
tare în domeniul bibliotecar, 
standardelor, literaturii de 
specialitate etc.

Este o persoană inteligentă, 
cu darul inventiv și explora-
tor, care împărtășește generos 
și necondiţionat zestrea de 
cunoștinţe adunate în timp.
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Fascinează pe toţi din jur 

prin sobrietate, înţelepciune, 
chibzuinţă, consecvenţă, prin 
dorinţa de implementare a 
tot ce este nou și de calitate.

Activitatea de manager 
a Elenei Harconiţa a fost 
apreciată prin decernarea 
mai multor distincţii: Ordi-
nul „Gloria Muncii” (2015), 
titlul onorifi c Om Eme-
rit (2010), Medalia „Mihai 
Eminescu” (2005), Medalia 
comemorativă „Alecu Rus-
so” (2005), Medalia jubiliară 
„Învățământul bibliotecono-
mic universitar din Repu-
blica Moldova – 50 de ani” 
(2010), Diploma Guvernului 
de gradul I (2008), Diplo-
ma Guvernului de gradul II 
(2018), Diplome ale Ministe-
rului Educației (1985, 2005, 
2010, 2014), Diploma Minis-
terului Culturii (2011, 2012), 
Diploma „Cel mai bun biblio-
tecar al anului” (1993, 1999), 
Premii (Premiul Mare, I, II, 
III) la Concursul Național 
„Cele mai reușite lucrări 
din domeniul bibliotecono-
miei și științele informării” 
(2000-2019), Premiile Con-
cursului „Lucrările științifi ce 
ale USARB” (2015-2018), 
Premiul Senatului USARB 
(2017-2018), Diploma de 
Excelenţă pentru contribuţii 
la promovarea accesului des-
chis (2010, 2011), Diploma 
ABRM (2005, 2007, 2009, 
2010, 2013, 2015, 2016), Di-
ploma AGEPI (2005, 2007, 
2009, 2013, 2015), Diploma 
USARB (2005, 2007, 2015, 
2016), Diploma de Excelen-
ţă ABRM pentru realizarea 
revistei Bibliouniversitas@
abrm.md (2016), Diplo-
ma „Anul Bibliologic 2016” 
BNRM pentru participa-
rea cu succes la Sesiunea de 

postere și materiale AV în 
cadrul Simpozionului Anul 
Bibliologic.

Directorul Bibliotecii Știin-
ţifi ce a USARB este laureat al 
Premiului Național GALEX, 
organizat de Liga Biblioteca-
rilor din Republica Moldova 
„Alexe Rău” și de Biblioteca 
Națională pentru ,,Cel mai 
reușit proiect de promovare 
a imaginii Bibliotecii, Biblio-
tecii Științifi ce a Universității 
de Stat ,,Alecu Russo” din 
Bălți (2018)”, ,,Cel mai bun 
bibliotecar al anului 2018 
din Sistemul Național de Bi-
blioteci”, laureat al Premiu-
lui Naţional „Ion Madan” în 
domeniul biblioteconomic 
și bibliografi c pentru anul 
2018.

Portretul profesional al di-
rectoarei Bibliotecii Știinţifi -
ce a USARB e departe de a fi  
exhaustiv conturat și, indis-
cutabil, timpul va contabiliza 
noi realizări profesionale.

Referinţe – text:
„Elena Harconiţa este un 

nume care identifi că dome-
niul profesional, contribu-
ind substanţial la dezvoltarea 
managementului biblioteco-
nomic, infl uenţând diverse 
domenii ale biblioteconomi-
ei, informării, documentării, 
preocupările bibliotecilor și 
bibliotecarilor. Este un lider 
în profesie, „înfl orind” pro-
fesional graţie capacităţii de 
a gândi divergent, de a acţio-
na ca o persoană care este în 
plină căutare, căci gândurile 
schimbă lumea” (Ludmila 
Corghenci).

„Dispunând de reale 
capacități analitice, se înca-
drează în activități de cerce-
tare, elaborează numeroase 
proiecte de dezvoltare conti-
nuă a Bibliotecii universitare 

și de colaborare cu biblioteci 
similare din R.M. și alte țări 
europene. Publică peste 200 
lucrări analitico-științifi ce, 
de publicistică și valoroase 
cărți, apreciate la justa va-
loare. Numele ei este bine 
cunoscut de comunitatea bi-
bliotecară din ţară, dar toate 
acestea se datorează trudei, 
competenței și iscusinței a 
tot ce face Domnia Sa, calita-
tiv și cu dăruire” (Gheorghe 
Baciu).

„Modernitatea și postmo-
dernitatea au pătruns orga-
nic în structura bibliotecii, 
iar grija pentru calitatea 
cărţii, pentru sporirea nu-
mărului cărţilor de valoare 
și a celor utile studenţilor și 
profesorilor de la USARB au 
devenit de mult preocuparea 
principală a Elenei Harconi-
ţa și a colectivului ei inimos” 
(Maria Sleahtițchi).

„Doamnna Elena Harconiță 
își are propriul stil de ma-
nagement, reușind să culea-
gă și să adune în jurul său 
oameni valoroși, ingenioși, 
sârguincioși, simpatici, bine-
voitori, deschiși… pe măsu-
ra măriei sale” (dr. habilitat, 
prof.univ. Pavel Topală).

„Doamna Elena Harconiţa, 
face parte din cohorta inte-
lectualilor Republicii Mol-
dova ieșită la suprafaţă în 
ultimele trei decenii, aducân-
du-și aportul la trezirea con-
știinţei băștinașilor, la păstra-
rea și dezvoltarea valorilor 
naţionale” (dr. Teo-Teodor 
Marșalcovschi, Om Emerit).

„Metaforic vorbind, doam-
na Elena Harconița este un 
personaj frumos, precum o 
carte ce înglobează deopotri-
vă poezii de dragoste, proze 
despre minte limpede și su-
fl et tandru, piese cu eroine 
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care știu bine cum să învingă 
destinul…” (Anatol Moraru).

Bibliografi e selectivă:
Harconiţa, Elena. Bibliote-

carii universitari bălţeni : dicţi-
onar / E. Harconiţa (red. resp.), 
L. Mihaluţa, E. Stratan ; design /
cop. /tehnored. : S. Ciobanu, A. 
Antonova ; Bibl. Șt. a Univ. de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – 
Ed. a 2- a rev. și compl. – Bălţi, 
2015. – 277 p.

Harconiţa, Elena. Catalogul 
lucrărilor editate de biblioteca-
rii universităţii bălţene / Elena 
Harconiţa, Lina Mihaluţa, Ele-
na Stratan ; red. bibliogr. : L. 
Mihaluţa ; design/tehnored. : 
S. Ciobanu ; Bibl. Șt. a Univ. de 
Stat „Alecu Russo” Bălţi. – Ed. a 
2-a rev. și compl., ind. : Adella 
Cucu, V. Ganea. – Bălţi, 2015. – 
192 p. – Aut. sunt indicaţi pe vs. 
f. de tit.

Harconiţa, Elena. Strategia 
de dezvoltare a Bibliotecii Ști-
inţifi ce USARB 2017-2022 / E. 
Harconiţa ; grup de lucru: Lina 
Mihaluţa, Elena Stratan, Valen-
tina Topalo, Igor Afatin, Silvia 
Ciobanu, Elena Cristian ; Bibli-
oteca Știinţifi că a Universităţii 
de Stat “Alecu Russo” din Bălţi. 
– Bălţi, 2017. – 60 p. 

***
Harconiţa, Elena. Bibliote-

ca universitară de la Bălţi în 
mediul învăţământului și cer-
cetării știinţifi ce / E. Harconiţa 
// Dunărea de Jos. Ser. nouă : 
Rev. lunară de cultură [on-li-
ne]. – 2016. – Nr 174. – P. 15-
17. – Disponibil: https://issuu.
com/revistadunareadejos/docs/
dunarea_de_jos_174_august 
; 2016. – Nr 175. – P. 46-48. – 
Disponibil: https://issuu.com/
revistadunareadejos/docs/
dunarea_de_jos_175_septem-
brie/1

Harconiţa, Elena. Cartea este 
un dar... : [interviu cu Elena 
Harconiţa, directorul Bibliotecii 
Știinţifi ce USARB] / a interv. : 

Gh. Nicu // Sintagmele. – 2015. 
– Febr. – P. 4-5.

Harconița, Elena. Cultura 
informației bibliotecarului uni-
versitar: Tendințe și efecte / Ele-
na Harconița, Elena Stratan, Li-
lia Ababi // MISISQ: Implicare. 
Creativitate. Durabilitate: conf. 
Materialele. intern., 27-28 sept., 
2018, Chișinău, - Bălți: [S. n.]., 
2018. - P. 192 - 201.

Harconiţa, Elena. Cultura in-
formaţiei în bibliotecile univer-
sitare din Republica Moldova / 
E. Harconiţa // Magazin biblio-
logic. – 2016. – Nr. 1-4. – P. 94-
104.

Harconiţa, Elena. Lider prin 
activitate și infl uență / E. Harco-
niţa; a intervievat: L. Corghenci 
// Magazin bibliologic. – 2018. – 
Nr 3/4. – P. 85-90.

Harconiţa, Elena. Oportuni-
tăţile de dezvoltare profesională 
a personalului în cadrul proiec-
telor internaţionale / E. Harco-
niţa, R. Sobieţchi-Camerzan // 
Teoria și practica administrării 
publice : materiale ale conf. șt.-
practice cu participare intern., 
19 mai 2017. – Ch., 2017. – P. 
602-606.

Harconiţa, Elena. Studiile 
sociologice pentru noile politici 
bibliotecare / Elena Harconiţa // 
Tradiţie și inovare în cercetarea 
știinţifi că, Ed. a 5-a : Materialele 
Colloquia Professorum din 10 
octombrie 2014. – Bălţi, 2015. – 
P. 262-270.

***
Corghenci, Ludmila. [Lud-

mila Corghenci, director ad-
junct la DIB ULIM despre Elena 
Harconiţă, director BȘ USARB] 
// Sintagmele. – 2015. – Febr. – 
P. 4.

DECRET privind conferirea 
de distincţii de stat unor an-
gajaţi ai Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi: nr. 
1782-VII din 08.10.2015 / Pre-
ședintele Republicii Moldova 
N. Timoft i // Monitorul Ofi cial 
al Republicii Moldova. – 2015. 

– Nr 281-290 (5323-5332). – P. 
9. – Elena Harconiţa, director 
al Bibliotecii știinţifi ce a fost 
decorată cu Ordinul „Gloria 
Muncii”, pentru merite deosebi-
te în dezvoltarea învăţămîntului 
universitar, contribuţie substan-
ţială la pregătirea specialiștilor 
de înaltă califi care și activitatea 
metodico-didactică și știinţifi că 
prodigioasă.

Baciu, Gheorghe. Elena Har-
coniţa // Baciu, Gheorghe. Per-
sonalităţi notorii ale neamului : 
140 de destine. – Chișinău : [S. 
n.], 2018. – P. 275-277.

Buluţă, Gheorghe. Elena 
Harconiţa // Buluţă, Gheorghe. 
Bibliologi români : Dicţionar. 
– Târgoviște : Ed. Bibliotheca, 
2011. – P. 116.

Elena Harconița – Doamnă a 
bibliotecii : [felicitare din par-
tea colectivului Bibliotecii Ști-
inţifi ce USARB] // Confl uenţe 
bibliologice : Rev. de biblioteco-
nomie și șt. informării. – 2015. – 
Nr 1/2 (39-40). – P. 175-179.

Elena Harconiţa // Jitaru, Va-
lentin. Personalităţi bălţene : 
Enciclopedie. – Chișinău : [S. 
n.], 2018. – P. 188-190.

Elena Harconiţa, laureată a 
Premiului GALEX [on-line]. 
Disponibil: http://bsusarbpro-
fesional.blogspot.com/2019/06/
elena-harconita-laureata-pre-
miului-galex.html (accesat : 
14.10.2019).

Moţoc, Radu. [Radu Mo-
ţoc, secretarul Asociaţiei Pro 
Basarabia și Bucovina despre 
Elena Harconiţă, director al BȘ 
USARB] // Sintagmele. – 2015. 
– Febr. – P. 4.

Note de lectură, lansări publi-
ce. Manuscrise de Dimitrie Bali-
ca comisul de Teo-Teodor Mar-
șalcovschi, Maria Abramciuc, 
Elena Harconiţa // Anuarul 
Catedrei de știinţe socioumane 
și asistenţă socială, 2015-2016. – 
Bălţi : [S. n.], 2016. – P. 108.

Popa, Iulius. Elenei Harco-
niţa – rezistenţă în viitorul in-
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cert! / Iulius Popa // Literatura 
și arta. – 2015. – 11 mar. – P.3 
; Popa, Iulius. Universitatea de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
(1945-2015). – Chișinău, 2015. 
– P. 503-505.

Premiul „Ion Madan” în do-
meniul biblioteconomic și bi-
bliografi c – Elena Harconița, 
director al Bibliotecii Științifi ce 
a Universității de Stat ,,Alecu 
Russo” din Bălți, pentru acti-
vitate prodigioasă în domeniul 
biblioteconomic și bibliografi c 
[on-line] // Premii pentru cele 
mai reprezentative creaţii: Cine 
sunt laureații ediției din acest an. 
– Disponibil: https://unimedia.
info/ro/news/a902def9b8f67952/
premii-pentru-cele-mai-repre-
zentative-creatii-cine-sunt-lau-
reatii-editiei-din-acest-an.html 
(accesat : 14.10.2019).

Roibu, Nicolae. Gala pre-
miilor naţionale GALEX și-a 
desemnat laureaţii [Bibliotecii 
Științifi ce a Universității de Stat 
,,Alecu Russo” din Bălți, director 
Elena Harconița, i-a fost decer-
nat Premiul Național GALEX 
pentru „Cel mai bun bibliotecar 
al anului” din bibliotecile Siste-
mului Naţional de Biblioteci] 
/ Nicolae Roibu // Univers pe-
dagogic pro. – 2019. – 25 apr. – 
P. 1-2.

Ludmila Corghenci

Ion KRASNOPOLSKI
1945

Clarinetist, aranjor și pro-
fesor.

S-a născut la 15 martie 
1945 la Chișinău.

Este fi ul vestitului lăutar 
Vladimir Krasnopolski, zis 
Borș, trompetist, organiza-
torul fanfarelor în mai multe 
sate din Republica Moldova.

După absolvirea Școlii de 
Muzică „Eugen Coca” din 
Chișinău, își continuă studi-
ile la Institutul de Arte „Ga-
vriil Musicescu” din Chiși-
nău (actualmente Academia 
de Muzică, Teatru și Arte 
Plastice) cu Anatoli Musi-
enko (1963-1964) și Eugeniu 
Verbeţchi (1967-1970, clari-
net).

La vârsta de șapte ani este 
inclus în fanfara condusă de 
tatăl său, la început toboșar, 
iar mai târziu clarinetist. În 
anii 1967-1991 este solist-
instrumentist în Orchestra 
Ansamblului Naţional Aca-
demic de Dansuri Popula-
re „Joc” al Filarmonicii din 
Chișinău. Din 1991 este pro-
fesor la Academia de Muzică, 
Teatru și Arte Plastice, Cate-
dra aranjament orchestral.

Piesele sale se deosebesc 
printr-un stil autentic aparte. 
Multe din melodiile trans-
puse pentru fanfară au fost 
selectate din materialele fol-
clorice adunate de tatăl său: 

„Hora bătrânească”, „Mu-
gur-mugurel”, „Corăgheasca”, 
suita „În toiul nunţii”, „Tran-
dafi r de la Moldova”, „Sârba 
lui Staicu”, „Busuioc mol-
dovenesc” etc. A interpretat 
piesele folclorice: „Doina do-
rului”, „Mărunţica din Sărata 
Galbenă”, „Hangul”, „Brâul”, 
„Hora drăgaicelor”, „Sârba” 
etc.

A publicat culegerea de 
muzică folclorică pentru fan-
fară „Busuioc moldovenesc”.

Instrumentistul Ion Kras-
nopolski s-a dovedit a fi  și un 
bun culegător și aranjator de 
melodii populare pentru fan-
fară.

A concertat în republică și 
a întreprins numeroase tur-
nee artistice peste hotare, în 
cadrul Ansamblului Naţional 
Academic de Dansuri Popu-
lare „Joc” în calitate de clari-
netist și taragotist.

A colaborat fructuos cu 
muzicienii: Victor Șura, Si-
mion Duja, Valeriu Hâncu, 
Isac Solomon, Ana Golo-
moz, Nicolae Botgros, Petre 
Neamţu, Victor Copacinschi, 
lon Dascăl etc.

A înregistrat la Radio 
Chișinău muzică populară: 
„Cântec de ascultare”, „Sârba 
lui Borș”, „Ţărăneasca” etc.

Pe parcurs, și-a înfi inţat 
Formaţia „Ion Krasnopolski”, 
care a participat la selecţia 
pentru Eurovision 2017.

Titluri deţinute: membru 
al Uniunii Muzicienilor din 
Moldova; Artist Emerit din 
Republica Moldova.

A fost distins cu Premiul 
I la Concursul Interpreţilor 
(Chișinău).

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2005”. – Chiși-
nău, 2004. – P. 82-83.
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Bibliografi e:

Krasnopolski, Ion. Busuioc 
moldovenesc : Aranjamente 
pentru fanfară / Ion Krasno-
polski. – Chișinău : Hyperion, 
1992. – 129 p.

***
Buzilă, Serafi m. Krasno-

polski, Ion / Serafi m Buzilă // 
Buzilă, Serafi m. Enciclopedia 
interpreţilor din Moldova. – 
Chișinău : Editura ARC; Muse-
um, 1999. – P. 259-260.

Curbet, Vladimir. Ion 
Krasnopolski : [profi l de 
creaţie] / Vladimir Cur-
bet // Curbet, Vladimir. 
Grai și tradiţii ne-au unit. – 
Chișinău : Pontos, 2000. – P. 
217.

Curbet, Vladimir. Ion 
Krasnopolski : [schiţă de por-
tret] / Vladimir Curbet // Cur-
bet, Vladimir. Valori perene 
românești: Tradiţii, obiceiuri, 
rapsozi populari. – Chișinău : 
Pontos, 2003. – P. 165.

*Krasnopolski, Ion // Litera-
tura și arta Moldovei: Encicl.: În 
2 vol. Vol. 1. – Chișinău, 1985. 
– P. 335.

N.-M. Ș.

Nicolae ENCIU
1960

Istoric, doctor habilitat în 
știinţe istorice, cercetător ști-
inţifi c coordonator și profe-
sor universitar.

S-a născut la 15 martie 
1960 la Câșliţa-Prut, Cahul.

Absolvent al Școlii Pedago-
gice „Anton S. Makarenko” 
din orașul Cahul (1978). Și-a 

continuat studiile la Faculta-
tea de Istorie a Universităţii 
de Stat din Moldova (1981-
1986). A urmat doctoratul la 
Institutul de Istorie al Acade-
miei de Știinţe a Moldovei, 
susţinând în 1992 teza de 
doctor în știinţe istorice, iar 
în 2003 – de doctor habilitat 
în știinţe istorice.

Cercetător știinţifi c supe-
rior la Institutul de Istorie al 
Academiei de Știinţe a Mol-
dovei. Din 1999 este confe-
renţiar la Catedra discipline 
sociojuridice și umanistice, 
șeful Catedrei discipline so-
cioumanistice la Facultatea 
de Drept a Universităţii de 
Stat „Alecu Russo” din orașul 
Bălţi, unde predă un curs de 
știinţe politice (politologie, 
2005-2010). Promovează în 
faţa studenţilor și un curs de 
istorie a Uniunii Europene. 
Cercetător știinţifi c coordo-
nator (2010-2014), cercetător 
știinţifi c principal la Institu-
tul de Istorie al Academiei de 
Știinţe a Moldovei, șef al Sec-
ţiei de istorie contemporană, 
director de proiect institu-
ţional (2010-2016). A făcut 
stagii știinţifi ce la Institutul 
„Nicolae Iorga” al Academiei 
Române.

Binecunoscut pentru cer-
cetările sale știinţifi ce pri-
vind istoria contemporană a 
românilor și universală. Este, 
de asemenea, un important 
cercetător în domeniul isto-
riografi ei, istoriei postbelice 
a Moldovei sovietice, a știin-
ţelor politice.

Este autorul mai multor 
monografi i apreciate, ma-
nuale școlare și universitare, 
studii de istorie a populaţiei 
și demografi e contemporană, 
în special a situaţiei demo-
grafi ce din Basarabia din pe-

rioada interbelică: „Populaţia 
Basarabiei interbelice : As-
pecte demografi ce” (2013), 
„Istoria românilor și univer-
sală : epoca contemporană” 
(2015), „Scrierea și rescrierea 
istoriei” (2016), „O impor-
tantă contribuţie la studiul 
istoriei contemporane a ro-
mânilor” (2017), „Starea Im-
periului Rus în ajunul căderii 
Dinastiei Romanov” (2017), 
„1918 pe ruinele imperiului 
spulberat de istorie” (2018), 
„Marea Unire din 1918: o 
strălucită victorie a geogra-
fi ei asupra istoriei nedrepte” 
(2018), „Regatul României 
la încheierea primului război 
mondial (2018) etc. A sem-
nat peste optzeci de studii, 
articole și comunicări. Face 
parte din Colegiul de redac-
ţie al revistelor „Caiete de is-
torie” și „Destin românesc”. 
Participant cu referate și co-
municări la foruri știinţifi ce 
naţionale și internaţionale: 
România, Italia, Federaţia 
Rusă, Kârgâzstan.

Titluri deţinute: membru 
al Asambleii Academiei de 
Știinţe a Moldovei, membru 
al Comisiei Internaţionale de 
Demografi e Istorică.

Menţiuni și distincţii: lau-
reat a două premii ale Aca-
demiei de Știinţe a Moldovei 
(1995, 2004), Ordinul „Glo-
ria Muncii” (2010).

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2015”. – Chiși-
nău, 2015. – P. 139-140.

Bibliografi e selectivă:
Enciu, Nicolae. Istoria româ-

nilor și universală : epoca con-
temporană : Clasa a 12-a / Nicolae 
Enciu, Tatiana Mistreanu. – 
Chișinău : CIVITAS, 2015. – 
144 p. : il.

Enciu, Nicolae. Istorie : Epo-
ca contemporană : Cl. a 12-a : 
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Istoria universală și a românilor 
/ Nicolae Enciu. – Chișinău : CI-
VITAS, 2011. – 358 p.

Enciu, Nicolae. Scrierea și 
rescrierea istoriei : Tendinţe re-
cente în istoriografi a rusă de re-
interpretare a participării Rusiei 
ţariste la Primul Război Mondi-
al : De la Lenin la Putin / Nico-
lae Enciu ; red.: Liliana Armașu, 
Eugen Lungu. – Chișinău : Arc, 
2016. – 224 p.

Enciu, Nicolae. 1918 pe ru-
inele imperiului spulberat de 
istorie : Basarabia în pragul mo-
dernităţii / Nicolae Enciu ; red. : 
Lucia Ţurcanu. – Chișinău : Arc, 
2018. – 352 p. : tab.

Enciu, Nicolae. Tradiţiona-
lism și modernitate în Basarabia 
anilor 1918-1940 = Traditiona-
lisme et modernité en Bessa-
rabie des années 1918-1940 = 
Традиционализм и модер-
низм в Бессарабии 1918-1940 
годов : [în vol.]/ Nicolae Enciu ; 
Academia de Știinţe a Moldo-
vei, Institutul de Istorie, Stat și 
Drept. – Chișinău : Lexon-Prim, 
2013. 

[Vol.] 1: Populaţia Basarabiei 
interbelice : Aspecte demografi ce 
= La Population de la Bessarabie 
à l’époque d’entre-deux-guerres : 
Aspects démographiques = На-
селение Бессарабии в межво-
енный период : Демографиче-
ские аспекты. – 424 p. – Text 
paral.: lb. rom., fr., rusă.

***
Enciu, Nicolae. Academicia-

nul Alexandru Zub la 80 de ani 
/ Nicolae Enciu // Revista de is-
torie a Moldovei. – 2014. – Nr 
4. – P. 5-7.

Enciu, Nicolae. Academicia-
nul Valeriu Pasat la vârsta împli-
nirilor / Nicolae Enciu // Revista 
de istorie a Moldovei. – 2018. – 
Nr 3. – P. 12-18.

Enciu, Nicolae. Basarabia în 
preocupările știinţifi ce ale ma-
relui geograf francez Emmanuel 
de Martonne / Nicolae Enciu, 
George Ursu // Revista de isto-
rie a Moldovei. – 2018. – Nr 1. – 
P. 78-79.

Enciu, Nicolae. Comunismul 
ca sinonim al anticreștinismului 
/ Nicolae Enciu // Akademos. – 
2014. – Nr 3. – P. 177-179.

Enciu, Nicolae. Constantin 
Stere – doctrinarul / Nicolae 
Enciu // Revista de istorie a 
Moldovei. – 2015. – Nr 2. – P. 
29-36.

Enciu, Nicolae. Cu privire la 
dimensiunea demografi că a ști-
inţei istorice / Nicolae Enciu // 
Akademos. – 2014. – Nr 2. – P. 
107-119.

Enciu, Nicolae. Istoria demo-
grafi că a Transilvaniei în anii 
primei confl agraţii mondiale / 
Nicolae Enciu // Akademos. – 
2016. – Nr 1. – P. 165-167.

Enciu, Nicolae. Istoriogra-
fi a sovietică a primului război 
mondial între destalinizare și 
neostalinism (1956-1985) / 
Nicolae Enciu // Akademos. – 
2014. – Nr 4. – P. 66-73.

Enciu, Nicolae. La vârsta îm-
plinirilor : Academicianul Vale-
riu Pasat la 60 de ani / Nicolae 
Enciu // Akademos. – 2018. – 
Nr 3. – P. 160-163.

Enciu, Nicolae. Marea Unire 
din 1918 : o strălucită victorie 
a geografi ei asupra istoriei ne-
drepte / Nicolae Enciu // Limba 
română. – 2018. – Nr 1-2. – P. 
216-231.

Enciu, Nicolae. O importan-
tă contribuţie la studiul istoriei 
contemporane a românilor / 
Nicolae Enciu // Akademos. – 
2017. – Nr 2. – P. 158-160.

Enciu, Nicolae. Orașul și ju-
deţul Bălţi de la începuturi până 
în anul Marii Uniri / Nicolae 
Enciu // Dialogica. – 2019. – Nr 
1. – P. 104-115.

Enciu, Nicolae. O sinteză ori-
ginală de istorie contemporană 
/ Nicolae Enciu // Akademos. – 
2014. – Nr 4. – P. 172-173.

Enciu, Nicolae. Pagini inedite 
din viaţa și activitatea astrofi -
zicianului basarabean Nicolae 
Donici / Nicolae Enciu // Teh-
nocopia. – 2014. – Nr 2. – 43-48.

Enciu, Nicolae. Populaţia 
urbană și rurală a Basarabiei 

interbelice : O abordare istori-
co-demografi că / Nicolae Enciu 
// Destin Românesc = Romani-
an Destiny. – 2015. – Nr 2. – P. 
79-95.

Enciu, Nicolae. Primul Răz-
boi Mondial ca piatră de hotar în 
istoria omenirii / Nicolae Enciu 
// Cohorta. – 2014. – Nr 1-2. – 
P. 77-87.

Enciu, Nicolae. Problema ba-
sarabeană în noua istoriografi e 
de la Chișinău / Nicolae Enciu 
// Limba română. – 2017. – Nr 
2. – P. 50-56.

Enciu, Nicolae. Regatul Ro-
mâniei la încheierea primului 
război mondial : Opinii și dez-
bateri de idei privind potenţia-
lul și direcţiile de dezvoltare a 
noului organism economic / Ni-
colae Enciu // Revista de istorie 
a Moldovei. – 2018. – Nr 4. – P. 
17-33.

Enciu, Nicolae. Starea Impe-
riului Rus în ajunul căderii di-
nastiei Romanov / Nicolae En-
ciu // Akademos. – 2017. – Nr 
4. – P. 96-99.

Enciu, Nicolae. Teoria plebis-
citului în viziunea istoricului și 
juristului Alexandru V. Boldur 
/ Nicolae Enciu // Akademos. – 
2016. – Nr 2. – P. 131-134.

Enciu, Nicolae. Unirea Basa-
rabiei cu România ca formă de 
materializare a dreptului naţiu-
nilor la autoadministrare / Nico-
lae Enciu // Literatura și arta. – 
2015. – 26 mar. – P. 2.

***
Enciu, Nicolae // Universitari 

bălţeni : Dicţionar biobibliogr. / 
alcăt. : Elena Scurtu, Maria Fo-
tescu ; red. resp. : Elena Harco-
niţă. – Bălţi : [S. n.], 2005. – P. 
452-454.

Popa, Iulius. Enciu, Nicolae / 
Iulius Popa // Popa, Iulius. Uni-
versitatea de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi : (1945-2015). – Chiși-
nău : [S. n.], 2015. – P. 306.

N.-M. Ș.
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Nadejda DOBOŞ
1960

Biolog, cercetător și inven-
tator, doctor în științe biolo-
gice.

S-a născut la 17 martie 
1960 la Bălţi.

A absolvit Institutul Agri-
col „Mihail Frunze” din 
Chișinău (actualmente Uni-
versitatea Agrară de Stat din 
Moldova), specialitatea ge-
netica și selecţia, biotehno-
logia și cultura seminceră a 
culturilor de câmp (1982). A 
urmat apoi doctoratul la In-
stitutul Unional de Cercetări 
Știinţifi ce din Kiev, Ucraina 
și a susţinut teza de doctor 
în biologie cu tema „Crearea, 
evaluarea liniilor tetraploide 
cu o singură sămânţă și a fi -
xatorilor sterilităţii la sfecla 
de zahăr”.

În perioada 1986-1991 ac-
tivează la Institutul Agricol 
„Mihail Frunze” din Chiși-
nău, iniţial în calitate de spe-
cialist superior, ulterior – co-
laborator știinţifi c. Conduce 
apoi Laboratorul de cultură 
a ţesuturilor din cadrul între-
prinderii principale a Asoci-
aţiei Agricole de Producţie 
„Victoria” și Laboratorul de 
biotehnologie din cadrul 
Cooperativei de Producţie 
„Design-Birou”. Între anii 
1995-1997 este șeful Secţiei 
de prelucrare a uleiului vege-
tal la întreprinderea româno-
americană ÎM „Rocaro” SRL. 

Din 1998 activează în cali-
tate de tehnolog principal la 
„Medagroplant” SRL. Deţine 
funcţia de administrator la 
Societatea Comercială „Au-
tomedcom” SRL, Ialoveni 
(din 2007).

Cercetările și invenţiile 
Nadejdei Doboș se referă la 
extinderea sortimentului de 
produse biotehnologice în 
Republica Moldova.

A contribuit la elaborarea 
a patru tipuri noi de bău-
turi curativo-profi lactice și 
tonifi ante, inclusiv lichiorul 
„Nocturn” și balsamul „Le-
genda”, pentru care a obţinut 
brevete. A creat, de aseme-
nea, produsul curativo-profi -
lactic „Fito-miere”.

Invenţiile sale sunt im-
plementate la fabrica din 
Cojușna, fabrica de vinuri 
și coniacuri din Bălţi, fabri-
ca „Farmaco” din Chișinău, 
„Bucuria” S. A. din Chișinău, 
fabrica de conserve din Chi-
șinău, fabrica „Buket Molda-
vii” din Dubăsari.

Sub conducerea sa au fost 
susţinute cinci teze de licenţă 
la Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova și o teză de licen-
ţă la Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” din Chișinău.

A participat la programul 
Tempus Tacis în cadrul fi r-
mei „Gerotex” în calitate de 
tehnolog pentru producerea 
fi toconcentratelor din ierburi 
medicinale „CO” prelucra-
te. Este fondatorul Societăţii 
Republicane Fitoterapeutice 
și al Asociaţiei Republicane a 
Producătorilor, Prelucrării și 
Comercializării Plantelor Me-
dicinale și a Uleiurilor Eterice.

Este autor a peste treizeci 
și opt de publicaţii știinţifi ce. 
Participant, cu referate și co-
municări, la foruri știinţifi ce 

naţionale și internaţionale: 
Chișinău, Moscova, Tașkent, 
București etc.

Menţiuni și distincţii: Me-
dalia de Aur (2002); Diploma 
de excelenţă cu Distincţia de 
Aur „Inventica” a Societăţii 
Inventatorilor din România.
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Sergiu BĂDRĂGAN
1960

Pictor și pedagog.
S-a născut la 18 martie 

1960, la Chișinău.
La 11 ani își începe studiile 

la Școla de Arte Plastice pen-
tru copii din Călărași, Secţia 
pictură, clasa profesorilor 
Ion Croitoru, Petru Bragoi 
(1971-1975). Apoi își conti-
nuă studiile la Școala Repu-
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blicană de Arte Plastice „Ilia 
Repin”, actualmente Colegiul 
Republican de Arte Plasti-
ce „Alexandru Plămădeală” 
din Chișinău (1975-1979), 
la pictură și pedagogie, clasa 
profesorului Valeriu Pușcaș; 
Institutul Pedagogic de Stat 
„Ion Creangă” (1983-1988), 
pictură, grafi că și pedagogie, 
clasa profesorului Afanasie 
Oprea.

Activitatea profesiona-
lă și-a început-o în calitate 
de profesor de artă plastică 
la Școala Medie Nr. 31 din 
Chișinău (1979), pictor-pre-
zentator la Uzina „Signal” 
(1982-1983), profesor de arte 
plastice și istoria artelor plas-
tice la Școala de Arte Plasti-
ce pentru Copii din Călărași 
(1983-1984). Revenit la Chi-
șinău, se angajează la Școala 
Medie Nr. 29 de aici, profesor 
de arte plastice și desen liniar 
(1984-1989), apoi la Colegiul 
Republican de Arte Plasti-
ce „Alexandru Plămădeală”, 
în calitate de profesor (din 
1990), șef Catedră arte plas-
tice, sculptură și pedagogie 
(1992-1993 și din 2006).

A semnat mai multe lu-
crări de peisaje, natură sta-
tică și portrete: „Buchet de 
liliac”, „Plai natal”, „Început 
de toamnă”, „În stradă”, „În 
curte”, „Fructe”, „Flori de 
câmp”, „Fântână”, „Dimi-
neaţă”, „Cuptor”, „Crizante-
me”, „Motiv”, „Bunicii mei”, 
„Amiază”, „Narciși”, „Flori”, 
„Amurg”, „În ceaţă”, „Nos-
talgie”, „Dulce somn”, „Flori 
de tei”, „Butuceni”, „Orhei” 
(serie de peisaje), „Parcova”, 
„Rezina” (serie de peisaje), 
„Suceava” (serie de peisaje), 
„Natură statică cu sticle”; Ci-
clul Porţile: „Poarta violetă”, 
„Poarta azurie”, „Poarta ro-

șie”, „Clopotniţa” etc. „Sergiu 
Bădrăgan are un tact al său în 
comunicarea cu natura, ceea 
ce-i conferă deplină libertate 
de a fi  în pictură cu adevărat 
el însuși” (Eleonora Brigalda, 
dr. în studiul artelor).

Vernisează expoziţii per-
sonale la Teatrul Naţional 
„Mihai Eminescu”, Casa căr-
ţii „Petru Movilă”, Chișinău, 
Centrul Expoziţional „Con-
stantin Brâncuși”, Chișinău; 
expoziţii de grup republicane 
(1995-2019); în străinătate: 
Italia, Ucraina, România etc.  

Achiziţii: în colecţiile Mu-
zeului Naţional de Arte Plas-
tice din Republica Moldova, 
în colecţii particulare din Re-
publica Moldova, Rusia, Ro-
mânia, Ucraina, Italia, Spa-
nia, Franţa, Marea Britanie, 
SUA, Lituania.

Titluri deţinute: membru 
titular al Uniunii Artiștilor 
Plastici din Republica Mol-
dova (2001), membru al Aso-
ciaţiei Internaţionale de Artă 
Plastică UNESCO.

A fost distins cu Premiul 
Special pentru Expoziţia 
„Martorul ocular”, oferit de 
Centrul Internaţional de Cul-
tură „Sergiu Grossu” (2006).

Bibliografi e:

Bădrăgan, Sergiu. Buchet de 
liliac : Pictură / Sergiu Bădrăgan 
// Artă contemporană din Mol-
dova = Изобразительное ис-
кусство Молдовы : живопись, 
скульптура, графика, декора-
тивно-прикладное искусство : 
[Альбом]. – Moscova. – [S. n.], 
2013. – P. 30.

***
Codreanca, Lidia. Și totuși, 

liliacul va înfl ori din nou! : [ar-
tistul plastic Sergiu Bădrăgan – 
50 de ani de la naștere] / Lidia 
Codreanca // Literatura și arta. 
– 2010. – 18 mar. – P. 6.

Colesnic, Iurie. Bădrăgan, 
Sergiu / Iurie Colesnic // Coles-
nic, Iurie. Colegiul Republican 
de Arte Plastice „Alexandru 
Plămădeală” : Ghid encicl. – 
Chișinău : Museum, 2008. – P. 
45-46.

N.-M. Ș.

Liuba DIMITRIU
1901-1930

Poetă.
S-a născut la 1 ianuarie 1901 

la Ciucur-Mingir, Tighina, 
dintr-un tată bulgar și o mamă 
grecoaică. Ea însă s-a conside-
rat româncă. A decedat la 22 
martie 1930 la Chișinău.

Adevăratul nume de fami-
lie al poetei este Dimitrov.

După școala primară a 
absolvit Liceul din orașul 
Comrat, după care s-a stabilit 
cu traiul la Chișinău, împre-
ună cu mama.

A fost angajată la Arhiepi-
scopie (1916), apoi la Inspec-
toratul PTT (1918), Primăria 
Chișinău, în calitate de trans-
latoare (1919-1923), și Pre-
fectura poliţiei (1923-1930). 
Și-a românizat numele din 
proprie voinţă în anul 1918.

A început să scrie versuri 
de la vârsta de 18 ani, după 
ce învaţă într-un termen re-
cord limba română. Sufl et 
sensibil, sincer și curajos, de-
prinde ușor secretele poeziei. 
A scris poezie pentru fl ori și 
prunci, intonând doine Ol-
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tului, Mureșului și Prutului, 
limbii române și Basarabiei. 
În 1920 scrie poeziile: „Che-
marea Basarabiei”, „Graiul 
neamului”, „Cântec de dor”, 
„Bulgăraș de aur”, „Haide 
vino”, „Bondărașului”, „La 
mormântul marelui poet” 
(Mihai Eminescu). În a doua 
jumătate a anilor 20 s-a îm-
bolnăvit de ft izie. A continu-
at să scrie și în cei doi ani de 
boală, tratându-se la diferite 
staţiuni balneoclimaterice. 
La mănăstirea Văratec Liu-
ba Dimitriu a scris cele mai 
multe din poeziile sale: „Har-
pelor de lut”, „Cea din urmă 
poruncă”, „Crucea plânge”, 
„De ce taci”, „Fii cuminte”, 
„Cuculeţ”, „Iertare”, „De ce?”, 
„Rugăciune” etc. Soţul Liu-
bei, avocatul V. Mihăiescu, 
mărturisea că poeta era de 
neînduplecat ca să-și publice 
lucrările în timpul vieții.

În anul 1931 a fost editată 
postum prima ediţie a cărţii 
de poezie „Crinii Basarabiei”, 
cu sprijinul membrilor mu-
nicipiului Chișinău și al Co-
mitetului local de revizuire, o 
raritate beletristică, îngrijită 
de Ovid Densușianu.

Criticii literari, printre 
care și Ovid Densușianu, a 
afi rmat că prin volumul său 
(unicul) „Crinii Basarabiei”, 
poeta a adus revelaţia unei 
remarcabile autoare și că 
într-un timp foarte scurt a 
ajuns să posede toate tainele 
limbii noastre.

Liuba Dimitriu a lăsat po-
eziile sale drept testament 
generaţiilor viitoare. Avea 
abilităţile și potenţialul ne-
cesar pentru a deveni o poe-
tă de valoare, de importanţă 
majoră în literatura română. 
A fost ca o sursă nesecată 
de dăruire limbii române și 

profundului sentiment de 
mândrie faţă de tot ce este 
românesc. Dovadă sunt im-
nurile poetei pentru „Graiul 
neamului”, „Stema Ţării”, 
tricolor, doină, Prut, Nistru, 
Dunăre, Olt, Mureș etc.

Este înmormântată în Ci-
mitirul Central de pe strada 
Armenească din Chișinău. 
Consătenii i-au imortalizat 
numele. Gimnaziul din satul 
natal și cenaclul literar din 
localitate poartă numele Liu-
bei Dimitriu. Pe locul casei 
unde a locuit familia, elevii 
au plantat un nuc. Și în capi-
tală (sectorul Botanica) exis-
tă o stradă cu numele „Liuba 
Dimitriu”.

A se vedea și articolele din „Ca-
lendar Naţional 2000”. – Chiși-
nău, 1999. – P. 101-102; „Calen-
dar Naţional 2001”. – Chișinău, 
2000. –P. 10.
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Colegiul de Muzică 
,,Ștefan Neaga” din 

Chișinău
1945

Instituţie de învăţământ 
mediu de specialitate.

Actualmente instituția se in-
titulează Centrul de Excelență 
în Educație Artistică ,,Ștefan 
Neaga”.

La  22 martie 1945 a fost 
constituită Școala Profesio-
nală de Muzică și Coregrafi e, 
considerată a fi  succesoarea 
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activității primei școli de 
muzică din Basarabia, care 
a funcţionat între anii 1900-
1930 (Școala de Muzică orga-
nizată de fi liala din Chișinău 
a Societății Muzicale Imperi-
ale Ruse).

Instituția, subordonată 
Direcției artelor din RSSM, 
și-a început activitatea în 
luna iulie 1946, inițial într-o 
clădire de pe strada Inzov, nr. 
24 (astăzi str. Serghei Lazo), 
apoi este transferată într-o 
clădire nouă, pe strada Sch-
midt, nr. 85 (astăzi str. Mitro-
polit Varlaam), alături de Fi-
larmonica Națională (1950). 
Ulterior, instituția va trece 
în clădirea de pe str. Hristo 
Botev, nr. 4, unde se afl ă și 
în prezent. La 19 aprilie 1955 
Școlii Profesionale de Muzică 
i se conferă numele compozi-
torului, pianistului și dirijo-
rului Ștefan Neaga. În 1964, 
în fața blocului de studii, a 
fost instalat monumentul lui 
Ștefan Neaga.

În primul an de studii 
(1946-1947) școala a fost 
frecventată de 72 de elevi, 
înscriși în cadrul secțiilor: 
orchestrală aerofonă, orches-
trală coarde, pian, instru-
mente populare, dirijat coral 
și canto. În 1948 a fost des-
chisă și secția teoria muzicii 
și compoziție.

În perioada anilor ’70 ai 
sec. XX, instituția este reor-
ganizată în Școala de Muzică 
și Coregrafi e din Chișinău, 
apoi capătă denumirea de 
Colegiul Republican de Mu-
zică „Ștefan Neaga” (cu in-
struire în limba română) 
(23 iunie 1991), devenind 
ulterior Colegiul de Muzică 
„Ștefan Neaga” (23 decem-
brie 2003). La 15 iulie 2016, 
prin Hotărâre de Guvern, 

instituția este reorganizată 
în Centrul de Excelență în 
Educație Artistică ,,Ștefan 
Neaga”.

La 29 iulie 1996, în orașul 
Tvardița, raionul Taraclia, a 
fost constituită Filiala Cole-
giului Republican de Muzică 
„Ștefan Neaga”, cu secția in-
strumente populare bulgare 
și coregrafi e.

Primul director al școlii 
a fost profesorul și violistul 
Stepan Kavun, iar printre 
primii profesori, în mare 
parte absolvenți ai Conser-
vatorului din Chișinău, au 
fost T. Gurtovoi, I. Sorocher, 
S. Lobel, G. Ceaicovschi-
Mereșanu, A. Stârcea, F. Eft o-
dienco, E. Bogdanovschi, L. 
Berov, S. Vainstein, I. Iarma-
cova, I. Caft anat ș.a.

Pe parcursul activităţii, 
Colegiul de Muzică „Ștefan 
Neaga”, a asigurat pregătirea 
cadrelor în domeniul artei 
muzicale și cel al coregrafi -
ei: interpreţi (instrumentiști, 
cantiști, dansatori), condu-
cători de colective (cor, or-
chestră, ansamblu de dans), 
pedagogi sau maeștri de 
concert. Absolvenţi ai cole-
giului, în mare parte din ar-
tiștii instrumentiști și vocali, 
activează în colectivele și for-
maţiile artistice profesioniste 
și de amatori din Republica 
Moldova, unele nume deve-
nind binecunoscute publi-
cului meloman de aici, cât și 
peste hotarele ei.

Actualmente aici pot fi  
studiate specialitățile: inter-
pretare instrumentală (in-
strumente cu corzi, pian, 
instrumente aerofone și 
percuție, instrumente po-
pulare moldovenești), canto 
(academic și popular), diri-
jare corală, muzicologie și 

dans.
În cadrul Colegiului de 

Muzică „Ștefan Neaga” ac-
tivează colectivele artistice: 
Corala ,,Gloria”, Orchestra 
de Cameră, Orchestra de 
Instrumente Aerofone și de 
Percuție, Orchestra de Muzi-
că Populară ,,Tinerii rapsozi”, 
Ansamblul Etnofolcloric, 
Orchestra de Muzică Popu-
lară Bulgară și Ansamblul de 
Dansuri Populare Bulgărești.
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ще при Кишиневском отделе-
нии ИРМО / Тамара Мельник 
// Studiul artelor și culturologie : 
istorie, teorie, practică. – 2015. – 
Nr 2. – P. 89-97 ; [Resursă elec-
tronică]. – URL : http://revista.
amtap.md/wp-content/files_
mf/1498643103st_art_2015_2.
pdf (accesat : 29.08.2019).

V. M.

Ion TIGHINEANU
1955

Fizician, profesor universi-
tar, doctor habilitat în știinţe 
fi zico-matematice, membru 
titular al Academiei de Știin-
ţe a Moldovei.

S-a născut la 22 martie 
1955 la Sofi a, Drochia.

A absolvit școala medie din 
satul natal cu medalie de aur 
(1972).

Între anii 1972-1974 și-a 
făcut studiile la Institutul Po-
litehnic din Chișinău, Facul-
tatea de Electrofi zică, actual-
mente Universitatea Tehnică 
a Moldovei. Și-a continuat 
studiile la Institutul de Fizi-
că și Inginerie din Moscova 
(1975-1978), specialitatea 
fi zica corpului solid, după 
care și-a continuat studiile 
de doctorat în cadrul Insti-
tutului de Fizică „Piotr N. 
Lebedev” al Academiei de 
Știinţe a URSS (1978-1981). 
A susţinut teza de doctor în 
știinţe fi zico-matematice, 
specialitatea fi zica semicon-
ductorilor și dielectricilor 
cu tema „Оптические и 
фотоэлектрические свой-
ства соединений CdGa2S4, 
ZnIn2S4 и системы ZnS:In, 
полученной ионным вне-
дрением” (1982), apoi pe cea 
de doctor habilitat în știinţe 
fi zico-matematice cu tema 
„Infl uenţa nestoechiometriei 
și dezordonării reţelei cris-

taline asupra proprietăţilor 
optice și electrice ale compu-
șilor semiconductori III-V și 
II-III2-VI4”, la Institutul de 
Fizică Aplicată al Academiei 
de Știinţe a Moldovei (1990).

Și-a început activitatea 
profesională în calitate de 
colaborator știinţifi c inferi-
or (1982-1984), apoi cola-
borator știinţifi c superior, 
colaborator știinţifi c coor-
donator, colaborator știinţi-
fi c principal la Institutul de 
Fizică Aplicată al Academiei 
de Știinţe a Moldovei (1984-
1998). Din 1988 cumulează 
funcţia de profesor la Cate-
dra de microelectronică și 
dispozitive cu semiconduc-
tori a Universităţii Tehnice 
a Moldovei. Profesor invitat 
la Universitatea Tehnică din 
Darmstadt (1995-1996); In-
stitutul de Frecvenţe Înalte, 
Germania (1998-1999); pro-
rector pentru munca știinţifi -
că la Universitatea Tehnică a 
Moldovei (1998-2001); șef al 
Laboratorului interdeparta-
mental „Structuri semicon-
ductoare de dimensiuni re-
duse” (1998-2004); profesor 
invitat la Universitatea din 
Michigan, SUA (2000-2001). 
Prin cumul, deţine funcţia de 
director al Centrului Naţio-
nal de Studiu și Testare a Ma-
terialelor (2001) din cadrul 
Universităţii Tehnice a Mol-
dovei, echipat cu dispozitive 
electronice moderne, căruia 
i-a revenit rolul de dezvol-
tare a nanotehnologiilor în 
Republica Moldova. Este 
numit prorector pentru rela-
ţii internaționale la Univer-
sitatea Tehnică a Moldovei 
(2001-2004). Concomitent, 
din anul 2005, este reprezen-
tant plenipotenţiar al Guver-
nului Republicii Moldova la 
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Institutul Unifi cat de Cerce-
tări Nucleare din Dubna, Fe-
deraţia Rusă. Între anii 2004-
2012 a ocupat funcţia de 
vicepreședinte al Academiei 
de Știinţe a Moldovei; prim-
vicepreședinte (2012-2019). 
Din 2019 este președinte al 
Academiei de Știinţe a Mol-
dovei; director al Școlii de 
Toamnă Moldo-Japoneze în 
domeniul nanotehnologiilor.

Prin activitatea știinţifi că, 
s-a impus ca un savant cu re-
nume în domeniul nanoteh-
nologiilor, microelectronicii 
și obţinerii materialelor noi. 
Domeniile știinţifi ce de ac-
tivitate ale lui Ion Tighinea-
nu au vizat: nanotehnologii, 
micro- și nanostructurarea 
nelitografi că a compușilor 
semiconductori, metamate-
riale, cristale fotonice, reţele 
de nanotuburi, structuri pe-
riodice bidimensionale me-
tal-semiconductor, materiale 
nanocompozite, membranele 
ultrasubţiri, elaborări de sen-
zori electronici și elemente 
fotonice originale în baza 
materialelor nanostructura-
le, efectul Raman, luminis-
cenţa și fenomene optice ne-
liniare, modifi carea dirijată a 
spectrului de fononi optici în 
materiale semiconductoare, 
tranziţii de fază în compuși 
ternari și multicomponenţi.

Este fondatorul Școlii știin-
ţifi ce în domeniul nanoteh-
nologiilor nelitografi ce.

Academicianul Ion Tighi-
neanu a inventat, împreună 
cu colegii săi din Germania, 
Italia și Austria, un material 
inorganic, denumit aerogal-
nit sau aero-GaN, care are 
proprietatea să atragă și să 
respingă apa și alte materia-
le, în același timp, un mate-
rial unic care va permite ex-

plorarea avansată a spaţiului 
cosmic și curăţarea oceane-
lor. Este autorul mai multor 
elaborări nanotehnologice 
de rezonanţă internaţională, 
una dintre cele mai impor-
tante fi ind litografi a cu sar-
cină de suprafaţă, care a per-
mis în premieră vizualizarea 
directă a reţelei de dislocaţii 
într-un corp solid și a stat la 
baza elaborării elementelor 
fotonice originale.

A elaborat nanofi re și na-
notuburi în arhitecturi ori-
ginale, aerogeluri carbonice 
ornamentate cu nanodoturi 
semiconductoare pentru apli-
caţii optoelectronice, fotoni-
ce, biomedicale etc. O altă 
elaborare nanotehnologică 
cu mari perspective pentru 
utilizare în biomedicină este 
micro-motorul constituit 
din nanotuburi; memristor, 
un dispozitiv care memorea-
ză informaţia și care este al 
patrulea dispozitiv de bază, 
ce-i lipsește unui computer 
modern. Nanotehnologiile 
și nanomaterialele, elaborate 
de academicianul Ion Tighi-
neanu și echipa sa, au fost 
selectate de portalul Nano-
TechWeb din Londra ca fi ind 
printre cele mai fascinante 
elaborări nanotehnologice 
din lume, multe dintre ele 
fi ind plasate și pe copertele 
revistelor știinţifi ce interna-
ţionale din domeniu.

Palmaresul știinţifi c al aca-
demicianului Ion Tighineanu 
include peste 650 de publica-
ţii, editate în limbile română, 
engleză, rusă etc., inclusiv 
coautor a 8 monografi i, din-
tre care 5 editate în limba 
engleză, peste 320 de articole 
publicate în reviste interna-
ţionale cu factor de impact. 
Savant cu renume la scară in-

ternaţională, este deţinătorul 
a peste 52 de brevete de in-
venţie în domeniul tehnolo-
giilor semiconductoare. Este 
unul dintre cei mai citaţi sa-
vanţi din ţara noastră, având 
indicele personal Hirsch egal 
cu 35.

Este autor și coautor de 
monografi i și manuale: „Fi-
zica corpului solid” (1991), 
„Porous III-V semiconduc-
tors” (2005), „Nanoscale phe-
nomena: Fundamentals and 
applications” (2009), „AII-
BIII2CVI compounds under 
high pressure” (2010), „Na-
nocoatings and Ultra-Th in 
Films: Tehnologies and Appli-
cations” (2011) „Pressure-in-
duced transitions in AB2X4 
chalcogenide compounds” 
(2014), „Nanostructures and 
Th in Films for Multifunctio-
nal Applications” (2016) etc.

Este coordonator de pro-
iecte din partea Moldovei la 
mai multe granturi acorda-
te de NATO pe tehnologii 
avansate cu 5 parteneri euro-
peni: Consiliul Naţional pen-
tru Cercetare al SUA, Minis-
terul Federal pentru Educaţie 
și Cercetare al Germaniei, 
Scopes pe nanotehnologii 
cu parteneri din Elveţia etc. 
(1997-2019). Este expert al 
Programului European IN-
TAS.

Participant la peste 180 de 
conferinţe internaţionale, 
unde a prezentat peste 120 de 
referate știinţifi ce.

A prezentat peste 100 de re-
ferate și prelegeri la universi-
tăţi și centre de cercetare din: 
Republica Moldova, Româ-
nia, Germania, Italia, Franţa, 
SUA, Canada, Japonia, Co-
reea de Sud, Marea Britanie, 
Spania, Suedia, Belgia, Olan-
da, Grecia, Portugalia, Polo-
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nia, Ungaria etc. Recenzent 
la Programul European PC7, 
Orizont-2020. Menţionăm, 
în acest sens, simpozioanele 
internaţionale în domeniul 
nanoștiinţei, desfășurate la 
Universitatea din Shizuoka, 
Japonia (2012, 2014); confe-
rinţele internaţionale în do-
meniul nanotehnologiilor și 
ingineriei biomedicale, orga-
nizate la Chișinău de Univer-
sitatea Tehnică, Universitatea 
de Medicină și Farmacie „Ni-
colae Testemiţanu” și Acade-
mia de Științe a Republicii 
Moldova (2011, 2013, 2015); 
conferinţele organizate de 
Asociaţia Internaţională pen-
tru Optică și Fotonică la Pra-
ga (2011), Grenoble (2013) 
și Barcelona (2015, 2017) 
etc., președinte al ultimului 
forum fi ind academicianul 
Ion Tighineanu. A construit 
punţi de colaborare cu mul-
te centre știinţifi ce din lume 
care sunt actualmente fructi-
fi cate și de discipolii săi.

Este membru al Colegii-
lor de redacţie al revistelor 
„Semiconductor Science 
and Tehnology”, „Journal of 
Nanomaterials”, „Romanian 
Reports in Physics”, „Surfa-
ce Engineering and Applied 
Electrochymestry”, „Ukraini-
an journal of Phisics”, „Euro-
pean journal of Engineering 
Education”, „Moldavian jo-
urnal of the Sciences”. Mem-
bru al Colegiului de redacţie 
al revistei „Academos”. Re-
cenzent la circa 20 de revis-
te știinţifi ce internaţionale. 
Membru al Asociaţiei Inter-
naţionale pentru Promova-
rea Tehnologiei, membru 
al Asociaţiei Internaţionale 
„Electron Device Society” 
(2012), membru al Asociaţi-
ei Internaţionale „European 

Grid Infrastructure Council” 
(2014), coorganizator și pre-
ședinte al Conferinţei Inter-
naţionale „SPIE Microtech-
nologies Nanotechnology”, 
Barcelona, Spania (2015). 
Membru al Colegiului Mi-
nisterului Educaţiei din Re-
publica Moldova.

A pregătit 18 doctori și 
doctori habilitaţi în știinţe.

A colaborat cu distinse 
personalităţi ale lumii: aca-
demicienii Alexandr Proho-
rov și Sergiu Rădăuţan, pro-
fesorii Anatol Georgobiani și 
Victor Vavilov (Rusia), Hans 
Hartnagel, Jochen Monecke, 
Helmut Föll și Rainer Ade-
lung (Germania), Robert 
Boyd, Dimitris Pavlidis și 
Hadis Morkoc (SUA), Va-
lentin Vlad, Dan Dascălu și 
Mircea Dragoman (Româ-
nia), Alberto Anedda, Alfi o 
Serpi și Carlo Razzetti (Ita-
lia), Daniel Lincot, Claude 
Schwab și Th ierry Pauporte 
(Franţa), Evangelos Ana-
stassakis (Grecia), Hidenori 
Mimura și Katsuaki Sato (Ja-
ponia), Marion Stevens-Kal-
ceff  (Australia) etc., cu unii 
dintre acești savanţi notorii 
legăturile de colaborare con-
tinuă până în prezent.

Titluri deţinute: membru 
corespondent al Academiei 
de Știinţe a Moldovei (2007), 
membru titular al Academi-
ei de Știinţe a Moldovei (din 
2012), membru de onoare 
al Academiei Oamenilor de 
Știinţă din România (2013), 
doctor honoris causa al Uni-
versităţii de Stat „Alecu Rus-
so” din Bălţi (2014), membru 
de onoare al Academiei Ro-
mâne (2015), membru senior 
al Societăţii Internaţionale 
pentru Optică și Fotonică, 
profesor de onoare al Uni-

versităţii din Shizuoka, Ja-
ponia, titlu acordat pentru 
contribuţia remarcabilă la 
dezvoltarea nanotehnologii-
lor, precum și a relaţiilor de 
colaborare dintre instituţii-
le de cercetare și pregătire a 
cadrelor din Republica Mol-
dova și Universitatea niponă 
(2017).

Menţiuni și distincţii: ci-
clurile de lucrări prezentate 
la saloanele internaţionale 
de invenţii au fost menţio-
nate cu 12 medalii de aur, 7 
medalii de argint și cu pre-
mii speciale: Om Emerit al 
Republicii Moldova (2005); 
deţinător a două Medalii de 
Argint, Geneva; Medalia de 
Aur, Medalia de Argint „In-
foinvent”, Chișinău; Meda-
lia de Aur, Pittsburg, SUA 
(2005); Cavaler al Ordinului 
Regatului Belgiei „Merite de 
l΄Invention” (2007); Cavaler 
al Ordinului „Gloria Muncii” 
(2010); Medalia de Aur „In-
ventator Remarcabil” a Or-
ganizaţiei Mondiale de Pro-
prietate Intelectuală (2011), 
„Ordinul de Onoare” (2015).

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău, 2009. – P. 92-93.

Bibliografi e selectivă:
**Hahn, Hans. Nanoscale 

phenomena : Fundamentals and 
applications / Hans Hahn, Ana-
tolie Sidorenko, Ion Tiginyanu. – 
Berlin ; Heidelberg : Springer-
Verlag, 2009. – 212 p. – (Na-
noscience and Technology).

**Makhlouf, Abdel Salam 
Hamdy. Nanocoatings and Ul-
tra-Th in Films : Technologies 
and Applications / Abdel Sa-
lam Hamdy Makhlouf, Ion Ti-
ginyanu. – Oxford ; Cambridge ; 
Philadelphia ; New Delhi : 
Woodhead Publishing, 2011. – 
428 p.

**Manjόn, Francisco Javier. 
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Pressure-induced phase tran-
sitions in AB2X4 chalcogenide 
compounds / Francisco Javier 
Manjόn, Ion Tiginyanu, Vea-
ceslav Ursaki. – Heidelberg ; 
New York ; Dordrecht : Sprin-
ger, 2014. – 243 p.

Nicolaescu, Ion. Fizica corpu-
lui solid : Partea 2 / Ion Nicolaescu, 
Valeriu Canţer, Ion Tighineanu ; 
Ministerul Știinţei și Învăţămân-
tului din Republica Moldova. – 
Chișinău : [S. n.], 1991. – 264 p.

**Porous III-V semiconduc-
tors / Ion Tighineanu, Sergiu 
Langa, Helmut Föll [et al.] ; of-
fi cial reviewers : Dumitru Ghi-
ţu, Tudor Șișianu ; Academia de 
Știinţe a Moldovei ; Institutul de 
Fizică Aplicată. –  Chișinău : Ști-
inţa, 2005. – 187 p.

**Tiginyanu, Ion. Nano-
structures and Th in Films for 
Multifunctional Applications 
/ Ion Tiginyanu, Veaceslav Ur-
sachi, Pavel Topala. – Germany : 
Spinger, 2016.

Ursachi, Veaceslav. A2 BIII 2 
CVI 4 compounds under high 
pressure / Veaceslav Ursachi, 
Ion Tighineanu, Francisco Javi-
er Manjón ; Academia de Știinţe 
a Moldovei ; Institutul de Fizică 
Aplicată. – Chișinău : Tipografi a 
Academiei de Știinţe a Moldo-
vei, 2010. – 165 p.

***
Iniţiativa regională de dezvol-

tare a infrastructurii pentru cer-
cetare și inovare – SEERA-EI / 
Ion Tighineanu, Igor Cojocaru, 
Rodica Cujbă [et al.] // Akade-
mos. – 2012. – Nr 1. – P. 70-75. 

Monaico, Eduard. Nanofi re 
și nanotuburi: tehnologii și per-
spective de utilizare / Eduard 
Monaico, Ion Tighineanu // Fi-
zica și tehnologiile moderne. – 
2012. – Vol. 10, Nr 1-2. – P. 4-12.

Tighineanu, Ion. Nanoteh-
nologii nelitografi ce în Moldova 
/ Ion Tighineanu // Akademos. – 
2013. – Nr 1. – P. 80-84.

***
**Control of persistent photo-

conductivity in nanostructured 
InP through morphology de-
sign / Ion Tiginyanu, Veaceslav 

Ursaki, Oleg Lupan [et al.] // Se-
miconductor science and tech-
nology. – 2015. – Vol. 30, Nr 3.

Eormation of InP nanomem-
branes and nanowires under fast 
anodic etching of bulk substrates 
/ Eduard Monaico, Ion Tiginya-
nu, Olesea Volciuc [et al.] // Elec-
trochemistry communications. – 
2014. – Vol. 47. – P. 29-32.

Magnetron sputtering and 
characterization of doped zinc 
oxide nanofi brous fi lms and 
their applications / Ion Tiginya-
nu, Oleg Lupan, Lidia Ghimpu 
[et al.] // Journal of nanoelec-
tronics and optoelectronics. – 
2014. – Vol. 9, Nr 2. – P. 257-
264.

Metallized porous GaP tem-
platesfor electronic and photonic 
applications / Ion Tiginyanu, Vea-
ceslav Ursaki, Vladimir Sergentu 
[et al.] // ECS Journal of solid state 
science and technology. – 2015. – 
Vol. 4, Nr 3. – P. 57-62.

Synthesis and characteriza-
tion of Cu-doped ZnO one-di-
mensional structures for minia-
turized sensor applications wiht 
faster response / Ion Tiginyanu, 
Veaceslav Ursaki, Oleg Lupan 
[et al.] // Sensors and actuators 
A : Physical. – 2013. – Vol. 189. – 
P. 399-408.

Tiginyanu, Ion. GaN nano-
structuring for the fabrication 
of thin membranes and emer-
ging applications / Ion Tiginya-
nu, Veaceslav Ursaki // Turkish 
journal of physics. – 2014. – Vol. 
38, Nr 3. – P. 328-368.

***
Academician Ion Tighineanu : 

Biobibliografi e / Academia de 
Știinţe a Moldovei ; Biblioteca 
Știinţifi că Centrală „Andrei Lu-
pan” (Institut) ; red. șt. : Con-
stantin Manolache ; resp. de 
ediţie : Aurelia Hanganu ; co-
ord. : Ion Xenofontov ; bibliogr. : 
Janna Nikolaeva. – Chișinău : 
Biblioteca Știinţifi că Centrală 
„Andrei Lupan”, Secţia editori-
al-poligrafi că, 2015. – 296 p. : 
fotogr., portr.

***
Baciu, Gheorghe. Ion Ti-

ghineanu / Gheorghe Baciu // 
Baciu, Gheorghe. Personalităţi 
notorii ale neamului : 140 de 
destine / consultant istoric : Ion 
Xenofontov ; red. : Ana Manole. 
– Chișinău : [S. n.] , 2018. – P. 
277-279.

Langa, Sergiu. Mare noroc 
e să-l cunoști și să faci știinţă 
alături de el : [Ion Tighineanu] 
/ Sergiu Langa // Făclia. – 2012. 
– 20 oct. – P. 12.

Sârbu, Ana. Academicianul 
Ion Tighineanu / Ana Sârbu // 
Pedagogi români notorii : (din 
Basarabia). Vol. 3. – Chișinău : 
Pontos, 2016. – P. 33-42.

Tghineanu, Ion // Laureaţi ai 
Medaliei de Aur a Organizaţiei 
Mondiale a Proprietăţii Inte-
lectuale / actualizare : Rodica 
Crâjanovschi, Margareta Pe-
trache ; Agenţia de Stat pentru 
Proprietatea Intelectuală a Re-
publicii Moldova. – Chișinău : 
AGEPI, 2017. – P. 79-81.

Tofan, Eugenia. Academici-
anul Ion Tighineanu / Eugenia 
Tofan // Literatura și arta. – 
2017. – 16 mar. – P. 2.

Ţarălungă, Ecaterina. Tighi-
neanu, Ion / Ecaterina Ţarălun-
gă // Ţarălungă, Ecaterina. Enci-
clopedia identităţii românești : 
Personalităţi. – București : Lite-
ra Internaţional, 2011. – P. 770.

N.-M. Ș.
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Nicolae N.
 CONSTANTINESCU

1920-2000

Economist de talie mondi-
ală, academician, doctor în 
știinţe economice și profesor 
universitar român, prestigios 
reprezentant al gândirii eco-
nomice.

S-a născut la 27 martie 
1920 la București. A decedat 
la 14 decembrie 2000 la Bu-
curești.

Și-a făcut studiile la Liceul 
Comercial „Nicolae Bălces-
cu” și la Academia de Înalte 
Studii Comerciale și Indus-
triale din București. În 1959 a 
devenit doctor în economie, 
iar în 1972 a obţinut titlul de 
doctor docent.

Din 1949 până în 1992 a 
desfășurat o bogată activita-
te didactică la Academia de 
Studii Economice din Bu-
curești. A fost șef de lucrări 
(1949), conferenţiar (1949-
1964) și profesor (din 1965). 
Între 1954 și 1964 a fost șef 
al Catedrei de istorie econo-
mică, iar între 1964 și 1985 
– al Catedrei de economie 
politică. În munca didactică, 
a militat consecvent pentru 
perfecţionarea predării și 
seminarizării cunoștinţelor 
economice, organizând dez-
bateri fructuoase și valori-
fi când sistematic rezultatele 
acestor dezbateri, atât în plan 
știinţifi c, cât și didactic. Din 
1992 a continuat să fi e profe-
sor consultant la Academia 
de Studii Economice din Bu-

curești.
Între 1957 și 1967 a cu-

mulat activitatea de cadru 
didactic cu cea de cercetător 
știinţifi c la Institutul de Cer-
cetări Economice al Acade-
miei Române, unde a condus 
Secţia istoria gândirii econo-
mice. A fost profesor invitat 
la Institutul de Dezvoltare 
Economică al Băncii Mondi-
ale (BIRD, 1974). A exercitat 
funcţia de director al Cole-
giului de redacţie al revistei 
„Revue Roumaine des Scien-
ces Économiques” („Roma-
nian Economic Review”).

A fost organizatorul disci-
plinei de istorie economică în 
învăţământul superior eco-
nomic; fondator al Asociaţi-
ei Generale a Economiștilor 
din România (AGER,1990); 
membru fondator al Funda-
ţiei Naţionale pentru Știinţă 
și Artă, care își desfășoară ac-
tivitatea sub egida Academiei 
Române.

A desfășurat o intensă ac-
tivitate știinţifi că, îndeosebi 
în domenii precum: istoria 
economică și socială, istoria 
gândirii economice, teoria 
economică contemporană, 
economia protecţiei mediu-
lui ambiant, metodologia 
cercetării știinţifi ce econo-
mice, problemele economiei 
de piaţă etc.

A publicat lucrările: „Te-
oria valorii munca și lumea 
contemporană” (1984), „Me-
todă și tehnică în știinţa eco-
nomică” (1986), „Introduce-
re în metodologia cercetării 
știinţifi ce economice” (1989), 
„Dileme ale tranziţiei la eco-
nomia de piaţă : microradi-
ografi i” (1992), „Formarea 
și repartizarea veniturilor și 
averilor în perioada de tran-
ziţie spre economia de piaţă 
(1994), „Reformă și redresa-
re economică” (1995), „În-
văţămintele tranziţiei eco-

nomice în România” (1997), 
„Probleme ale metodologiei 
de cercetare în știinţa econo-
mică” (1998), „Istoria gân-
dirii economice românești” 
(1999), „Istoria gândirii eco-
nomice românești ilustrată 
prin portrete de economiști 
români” (2005) etc. A coor-
donat apariţia unor lucrări, 
în care a semnat și în calitate 
de coautor: „Istoria econo-
mică a României de la ori-
gini până la cel de al Doilea 
Război Mondial” (1997, cu 
ediţii în limbile engleză și 
franceză) etc. E unul din cei 
mai activi generatori de idei 
în perioada de tranziţie. De-
ţinând un loc de prestigiu în 
știinţa economică a Români-
ei, lucrările lui prezintă mare 
interes pentru specialiștii din 
alte ţări. Principalele sale lu-
crări sunt traduse, editate și 
cunoscute în mai multe ţări: 
Republica Moldova, Anglia, 
Franţa, Rusia.

O sculptură care îl repre-
zintă a fost pusă la intrarea 
în Biblioteca Academiei Ro-
mâne, iar o stradă din zona 
Dorobanţi îi poartă acum 
numele. Fiica sa i-a moștenit 
pasiunea, devenind cadru di-
dactic la Academia de Studii 
Economice.

Titluri deţinute: preșe-
dinte al Asociaţiei Române 
de Management Ecologic și 
Dezvoltare Durabilă, preșe-
dinte al Asociaţiei Generale 
a Economiștilor din Româ-
nia, „fellow” la Institutul de 
Dezvoltare Economică din 
Washington, vicepreședinte al 
Universităţii Populare „Ioan 
I. Dalles”, membru titular al 
Academiei Române, membru 
corespondent al Academiei 
Regale a Doctorilor din Spa-
nia etc. Doctor honoris causa 
al universităţilor din Chișinău 
(ASEM, 1995), Craiova, Ora-
dea, Sibiu, Timișoara.
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Bibliografi e selectivă:

Constantinescu, Nicolae N. 
Acumularea primitivă a capita-
lului în România / Nicolae N. 
Constantinescu. – Chișinău : 
Știinţa, 1991. – 416 p. : tab.

Constantinescu, Nicolae N. 
Aspecte ale dezvoltării capita-
lismului premonopolist în Ro-
mânia / Nicolae N. Constanti-
nescu. – București : Editura de 
Stat pentru Literatură Politică, 
1957. – 189 p. : tab.

Constantinescu, Nicolae N. 
Chestiunea petrolului : naţiona-
lizarea / Nicolae N. Constanti-
nescu. – București : [S. n.], 1991. – 
41 p.

Constantinescu, Nicolae N. 
Cu privire la problema revoluţi-
ei industriale în România / Ni-
colae N. Constantinescu, Olga 
Constantinescu. – București : 
Editura Știinţifi că, 1957. – 208 
p. : fi g., graf., tab.

Constantinescu, Nicolae N. 
Dileme ale tranziţiei la econo-
mia de piaţă : microradiografi i 
/ Nicolae N. Constantinescu. – 
București : Editura Ager-Econo-
mistul, 1992. – 176 p.

Constantinescu, Nicolae. 
Din istoricul formării și dez-
voltării clasei muncitoare din 
România și al condiţiilor ei de 
muncă și de trai / Nicolae N. 
Constantinescu. – București : 
Institutul de Știinţe Economice 
și Planifi care, 1958. – 487 p. : 
tab.

Constantinescu, Nicolae N. 
Economia protecţiei mediului 
natural / Nicolae N. Constanti-
nescu. – București : Editura Po-
litică, 1976. – 369 p. : tab.

Constantinescu, Nicolae N. 
Formarea și repartizarea veni-
turilor și averilor în perioada de 
tranziţie spre economia de pia-
ţă / Nicolae N. Constantinescu, 
Iulian Văcărel. – București : 
Centrul de Informare și Docu-
mentare Economică, 1994. – 58 
p. : tab.

Constantinescu, Nicolae N. 
Istoria gândirii economice ro-
manești ilustrată prin portrete 

de economiști români / Nicolae 
N. Constantinescu. Ileana Con-
stantinescu. – București : Mile-
na Press, 2005. – 188 p.

Constantinescu, Nicolae 
N. Istoria gândirii economice 
românești : studii / Nicolae N. 
Constantinescu. – București : 
Editura Economică, 1999. – 272 
p. : il.

Constantinescu, Nicolae N. 
Probleme ale metodologiei de 
cercetare în știinţa economică 
/ Nicolae N. Constantinescu. – 
București : Editura Economică, 
1998. – 136 p. : graf., tab.

Constantinescu, Nicolae N. 
Reforma economică : în folo-
sul cui ? / Nicolae N. Constan-
tinescu. – București : Editura 
Didactică și Pedagogică, 1993. – 
204 p. : tab.

Constantinescu, Nicolae N. 
Reformă și redresare economică 
/ Nicolae N. Constantinescu. – 
București : Editura Economică, 
1995. – 272 p.

Constantinescu, Nicolae N. 
Teoria valorii munca și lumea 
contemporană / Nicolae N. 
Constantinescu. – București : 
Editura Politică, 1984. – 426 p. : 
fi g.

Introducere în metodologia 
cercetării știinţifi ce economice 
/ Nicolae N. Constantinescu, 
Alexandru Puiu, Tudorel Posto-
lache [et al.]. – București : Edi-
tura ASE, 1989. – 220 p. : fi g., 
graf., tab.

***
**Academicianul Nicolae N. 

Constantinescu - 80 de ani. O 
viaţă dedicată știinţei și școlii 
românești / coordonator Ioan 
Erhan. – București : Editura 
Economică, 2000.

**Constantinescu, Ileana. 
Viaţa lui Nicolae N. Constanti-
nescu / Ileana Constantinescu. – 
București : Editura Milena Pre-
ss, 2002.

***
Nicolae N. Constantinescu : 

(27 martie 1920 - 14 decembrie 
2000) // Doctori honoris causa 
ai Academiei de Studii Eco-

nomice a Moldovei / Grigore 
Belostecinic (coord.), Nicolae 
Brânzilă, Andrei Prodan [et al.]; 
Academia de Studii Economice 
a Moldovei. – Chișinău : ASEM, 
2016. – P. 6-11.

Portretul unui savant : [Ni-
colae N. Constantinescu] // 
Academica. – 2000. – Nr 5. – P. 
10-13.

Postolache, Tudorel. Acade-
micieni așa cum i-am cunoscut : 
[conţine informaţie despre Con-
stantinescu, Nicolae N.] / Tu-
dorel Postolache. – Bucuresti : 
Editura Centrului de Informa-
re și Documentare Economică, 
2009. – P. 30.

Rusu, Dorina N. Constan-
tinescu, Nicolae N. / Dorina 
N. Rusu // Rusu, Dorina N. 
Membrii Academiei Române : 
1866/2003 : Dicţ. – București : 
Editura Encicl. ; Editura Acad. 
Române, 2003. – P. 213.

Ţarălungă, Ecaterina. Con-
stantinescu, Nicolae N. / Eca-
terina Ţarălungă // Ţarălungă, 
Ecaterina. Enciclopedia identi-
tăţii românești : Personalităţi. – 
București : Litera Internaţional, 
2011. – P. 213.

N.-M. Ș.

Ilie COJOCARU
1950

Pictor, pedagog.
S-a născut la 31 martie 

1950 la Ungheni, Republica 
Moldova.

A absolvit Școala Repu-
blicană de Arte Plastice ,,I. 
Repin” din Chișinău (azi 
Colegiul Republican de Arte 
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Plastice ,,Al. Plămădea-
lă”) (1966-1970). Și-a făcut 
debutul în pictură în anul 
1970, la Ungheni. Ulterior a 
desfășurat și activitate didac-
tică în calitate de pedagog la 
Școala de Arte Plastice din 
Ungheni (1972-2006). În anii 
1979-1980 a fost director al 
acestei instituții.

S-a făcut remarcat prin 
multitudinea de lucrări ar-
tistice, printre care picturi: 
,,Eclipsă” (2000), ,,Ritm” 
(2001), ,,Fără titlu”, ,,Semn” 
(2003), ,,Levitație” (2005); 
lucrări în grafi că bidimensi-
onală: ,,Parte de colț”, ,,As-
censiune” (2009), ,,Fără titlu”, 
,,Tranzitoriu” (2013), ,,Re-
sentimente” (2015) ș. a.

Pe parcursul întregii sale 
activități, a inaugurat nume-
roase expoziții atât naționale, 
precum cele de la Chișinău 
(1980, 2001, 2005, 2013 ș.a.), 
în cadrul Ministerului Cul-
turii al Republicii Moldova, 
al Uniunii Artiștilor Plas-
tici din RM (1975-2007), la 
Muzeul Național de Artă al 
Moldovei; cât și expoziții 
în străinătate: România, 
Federația Rusă, Germania, 
Spania, Ucraina, SUA, Cehia. 
A participat activ la taberele 
internaționale de arte plas-
tice,  Bienala Internațională 
de Pictură ,,Chișinău-2015”, 
Simpozionul Internațional 
de Pictură ,,Butuceni-2014” 
și ,,Saloanele Moldovei”, în 
cadrul cărora și-a expus lu-
crările, care au fost premiate.

Este autorul proiectului 
,,Editarea albumului de pic-
tură”, susținut la concursul 
pentru editarea de albume, 
cataloage ale artiștilor plas-
tici de către Fundația Soros 
Moldova, în cadrul Subpro-
gramului 8: ,,Arte vizuale 

2005”. Lucrările sale au în-
tregit colecțiile publice din 
Repblica Moldova, cât și ale 
altor  țări: Ucraina, România, 
Polonia, SUA, Canada, Rusia, 
Germania, Israel ș.a. Au fost 
achiziționate și în colecții 
particulare din mai multe 
țări.

Membru al Uniunii 
Artiștilor Plastici din Re-
publica Moldova (1985), 
membru al Grupului ,,Zece” 
(1992).

A fost distins cu Premiul 
Ministerului Culturii din Ro-
mânia (1999), Premiul Uniu-
nii Artiștilor Plastici din Re-
publica Moldova (2002).

A se vedea și articolul din 
,,Calendar Național 2010”. – 
Chișinău, 2009. – P. 94.

Bibliografi e:
Cojocaru, Ilie. Ascensiune: 

Pictură / Ilie Cojocaru // Bie-
nala Internaţională de Pictură, 
Chișinău 2009 = International 
Painting Biennial, Chisinau, 
2009. – Chișinău, 2009. – P. 32.

Cojocaru, Ilie. Fără titlu: Pic-
tură / Ilie Cojocaru // Bienala 
Internațională de Pictură, Chi-
șinău 2013 = International Pain-
ting Biennial, Chisinau 2013 / 
coord.: Tudor Zbârnea; fotogr.: 
Iurie Foca; Muzeul Naţional de 
Artă al Moldovei; Uniunea Ar-
tiștilor Plastici din Moldova. – 
Chișinău: [S. n.], 2013, – P. 99.

Cojocaru, Ilie. Impact: Pic-
tură / Ilie Cojocaru // Saloanele 
Moldovei 2007: Bacău - Chi-
șinău, Ediţia a 17-a. / Com. de 
org.: Geta Barbu [et al.]; coord.: 
Tudor Braga. – Bacău: [S. n.], 
2007. – P. 13.

Cojocaru, Ilie. Parte de colț: 
Pictură / Ilie Cojocaru // Sa-
loanele Moldovei: [Bacău-Chi-
șinău], ediţia 19-a, 2009 / col. 
red.: Geta Barbu, Ilie Boca, Tu-
dor Braga [et al.]; text: Vlad Po-
hilă. – Chișinău: [S. n.], 2009. – 
P. 15.

Cojocaru, Ilie. Resentimente 
/ Ilie Cojocaru // Saloanele Mol-
dovei, 2015. – Ediţia XXV-a; col. 
red.: Mariana Popa [et al.]; ed.: 
Simion Zamșa; text: Tudor Stă-
vilă, Petru Bejan. – Chișinău: [S. 
n.], 2015. – P. 26.

Cojocaru, Ilie. Tranzitoriu 
- X: Pictură / Ilie Cojocaru // 
Artă contemporană din Mol-
dova = Изобразительное ис-
кусство Молдовы: живопись, 
скульптура, графика, декора-
тивно-прикладное искусство: 
[Альбом] / red.: A. A. Rub; aut. 
introd.: C. Spînu, Tudor Stăvi-
lă; Confederaţia Internaţională 
a Uniunilor Artiștilor Plastici; 
Uniunea Artiștilor Plastici din 
Republica Moldova. – Москва: 
[S. n.], 2013. – P. 68.

Cojocaru, Ilie. Tribuniada, 
2014 / Ilie Cojocaru // Bienala 
Internațională de Pictură, Chi-
șinău 2015 = International Pain-
ting Biennial, Chisinau 2015 / 
coord.: Tudor Zbârnea; trad.: 
Veronica Galcenco; red.: George 
Ghețu, Alina Leggobit; Muzeul 
Naţional de Artă al Moldovei; 
Uniunea Artiștilor Plastici din 
Moldova; Centrul de Artă ,,Am-
prente”. – Chișinău: [S. n.], 2015. 
– P. 53.

***
Braga, Tudor. Grupul Zece: 

Andrei Sârbu, Andrei Mudrea, 
Vasile Moșanu, Ilie Cojocaru, 
Victor Hristov, Tudor Zbârnea, 
Anatol Rurac, Iurie Platon / Tu-
dor Braga // Atelier: Arte plasti-
ce, arhitectură, design. – 2002. – 
Nr 1-2. – P. 52.

Colesnic, Iurie. Cojocaru, 
Ilie // Colesnic, Iurie. Colegiul 
Republican de Arte Plastice „Al. 
Plămădeală”: Ghid enciclope-
dic / Iurie Colesnic. – Chișinău: 
Museum, 2008. – P. 67-68.

Partole, Claudia. Din tablo-
uri mă privește cineva: [plasti-
cianul Ilie Cojocaru] / Claudia 
Partole // Moldova suverană. – 
2002. – 3 ian. – P. 4.

M. C.
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Aprilie

200 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Ioan Cuza,  pri-
mul  domnitor  al  Principatelor 
Unite și al statului național Ro-
mânia (1 aprilie  1820  – 3 
mai 1873).  A se vedea și art. din 
CB 1993, p. 31-35; 1995, p. 39-
40; 1998, p. 87; CN2000, p. 99-
100; 2005, p. 86-88; 2010, p. 91.

135 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Ioan Doncev, peda-
gog și om de cultură, militant 
pentru introducerea în școli-
le basarabene a limbii române 
(1821 – 1 aprilie 1885). A se ve-
dea și art. din  CN 2001, p. 321-
322; CN 2008, p. 449-450.  

 500 de ani de la nașterea lui 
Vincenzo Galilei, compozitor, 
interpret, teoretician și muzico-
log italian, tatăl marelui fi zician 
Galileo Galilei (3 aprilie 1520 – 
2 iulie 1591).  

90 de ani de la nașterea 
lui Helmut Josef Michael 
Kohl,  politician german, can-
celar  al  Republicii Federale 
Germania(1982-1998);  este 
considerat principalul arhitect 
al  Reunifi cării Germaniei și, 
împreună cu președintele fran-
cez  François Mitterrand,  este 
considerat, de asemenea, arhi-
tectul  Tratatului de la Maastri-
cht, care a format Uniunea Eu-
ropeană  (3 aprilie  1930  – 16 
iunie 2017).   

60 de ani de la nașterea lui Va-
leriu Cojocaru, solist de operă, 
Artist al Poporului din Republi-
ca Moldova (5 aprilie 1960).

70 de ani de la nașterea Gali-
nei Pâslaru, interpretă de muzi-
că populară (6 aprilie 1950). A 
se vedea și art. din  CN 2010, p. 
99.

500 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Rafael, pictor și arhi-
tect de seamă al Renașterii itali-
ene, unul din cei mai mari artiști 
ai tuturor timpurilor (6 aprilie 
1483 – 6 aprilie 1520). A se ve-

dea și art. din  CN 2008, p. 136. 
70 de ani de la nașterea Lidiei 

Sitaru, specialist în domeniul 
biblioteconomiei, manager (8 
aprilie 1950). A se vedea și art. 
din  CN 2015, p.158-160.

70 de ani de la nașterea lui 
Cassian Maria Spiridon, poet, 
eseist, director și editor român 
(9 aprilie 1950).

65 de ani de la nașterea lui Va-
sile Dohotaru, pictor (10 aprilie 
1955). A se vedea și art. din  CN 
2005, p.103-104.

70 de ani de la nașterea lui 
Veliciko Adamov, economist, 
doctor în știinţe economice și 
cercetător știinţifi c bulgar, doc-
tor honoris causa al Academiei 
de Studii Economice din Mol-
dova (10 aprilie 1950).

70 de ani de la nașterea lui Ni-
colae Vâlcu, general din Repu-
blica Moldova, a deținut funcția 
de director general al Serviciu-
lui Vamal din Republica Moldo-
va (2002-2006) (10 aprilie 1950 
– 28 aprilie 2006). 

190 de ani de la nașterea lui 
Emanoil Bacaloglu, fi zician, 
chimist și matematician român, 
de origine bulgară, membru ti-
tular al Academiei Române (11 
aprilie 1830 – 30 august 1891). 
A se vedea și art. din CN 2016, 
p. 265-266.  

90 de ani de la nașterea lui 
Manole Neagoe, istoric medie-
vist, doctor în știinţe istorice și 
cercetător știinţifi c român (11 
aprilie 1930 –?).

85 de ani de la nașterea lui 
Condrat Mursa, doctor în știin-
ţe tehnice, conferenţiar univer-
sitar (12 aprilie 1935 – 23 sep-
tembrie 1997). A se vedea și art. 
din  CN 2015, p. 160-161.  

120 de ani de la nașterea lui 
Neculai Macarovici, geolog, 
paleontolog, doctor în știinţe 
naturale, cercetător și inventa-
tor român, a inventariat apele 
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minerale din Moldova, membru 
corespondent al Academiei Ro-
mâne (12 aprilie 1900 – 26 iulie 
1979).

80 de ani de la nașterea lui 
Mircea Martin, critic și istoric 
literar, eseist, doctor în fi lologie, 
editor de carte și profesor uni-
versitar român, membru cores-
pondent al Academiei Române 
(12 aprilie 1940).

120 de ani de la nașterea lui 
Lazar Dorohov, biolog, doc-
tor habilitat în știinţe biologice, 
cercetător și profesor (13 aprilie 
1900 – 11 martie 1964).

95 de ani de la nașterea lui 
Mihail Caft anat, dirijor de or-
chestră, pedagog și compozitor 
(13 aprilie 1925 – ?). A se vedea 
și art. din  CN 2005, p. 104-105.  

70 de ani de la nașterea lui 
Victor Râvneac, medic mor-
fopatolog, doctor habilitat în 
medicină, profesor universitar 
și cercetător știinţifi c (13 aprilie 
1950).  

90 de ani de la nașterea lui 
Sergiu Florin Nicolaescu, regi-
zor, actor, scenarist și politician 
român (13 aprilie 1930 – 3 ianu-
arie 2013). A se vedea și art. din  
CN 2005, p. 105-106; CN 2015, 
p. 161.   

80 de ani de la nașterea lui 
Vladimir Cosma, violonist, 
dirijor și compozitor francez 
de origine română (13 aprilie 
1940).

160 de ani de la nașterea lui 
James Ensor, pictor și gravor 
belgian, precursor al expresi-
onismului și suprarealismului 
(13 aprilie 1860 – 19 noiembrie 
1949).  

110 ani de la nașterea lui 
Gheorghe Bezviconi, istoric 
literar, genealogist, pușkinolog, 
publicist, membru fondator al 
Societăţii Scriitorilor din Basa-
rabia (14 aprilie 1910 – 30 iunie 
1966). A se vedea și art. din  CN 
2010, p. 103-104.  

90 de ani de la nașterea lui 
Iurie Cravciuc, specialist în do-
meniul protecţiei naturii, doc-
tor în știinţe agricole, profesor 
și cercetător știinţifi c (14 aprilie 
1930 – 2 iulie 1989). 

135 de ani de la nașterea lui 

Iuliu Haţieganu, medic inter-
nist, doctor în medicină, recu-
noscut pentru cercetările în do-
meniul tuberculozei, fondatorul 
Universităţii de Medicină și 
Farmacie din Cluj, care îi poartă 
numele, membru titular al Aca-
demiei Române (14 aprilie 1885 
– 4 septembrie 1959). 

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Alexandru Plămă-
deală, sculptor (19 octombrie 
1888 – 15 aprilie 1940). A se ve-
dea și art. din  CN 2008, p. 340-
341; CN 2018, p. 192-193.  

85 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Firca, muzicolog, 
compozitor și publicist român, 
(15 aprilie 1935 – 1 ianuarie 
2016). 

120 de ani de la nașterea Ro-
zaliei Spirer, arhitect, autoare al 
mai multor edifi cii din Bălți și 
Chișinău (16 aprilie 1900 – 30 
martie 1990). 

85 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Panait Istrati, scrii-
tor român de limbă franceză și 
română (10 august 1884 – 16 
aprilie 1935). A se vedea și art. 
din  CB 1995, p. 48-52; CN 2004, 
p. 247-249.  

85 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Constantin Mimi, vi-
nifi cator, politician, unul dintre 
ultimii administratori ai Basara-
biei (10 martie 1868 – 17 aprilie 
1935). A se vedea și art. din  CN 
2015, p. 163-164.  

80 de ani de la nașterea Vla-
dei-Tatiana Dumbravă, medic 
endocrinolog, doctor habilitat 
în medicină, profesor univer-
sitar și inventator (17 aprilie 
1940). A se vedea și art. din  CN 
2010, p. 104-105.  

75 de ani de la nașterea Silviei 
Berov, actriţă, regizor și con-
ferenţiar universitar (17 aprilie 
1945). A se vedea și art. din  CN 
2015, p. 162.  

65 de ani de la nașterea lui Val 
Butnaru, jurnalist, publicist, 
dramaturg, scriitor, analist poli-
tic (17 aprilie 1955). A se vedea 
și art. din  CN 2005, p. 107-108; 
CN 2015, p. 162-163.

125 de ani de la nașterea lui 
Ion Vinea, poet, prozator, pu-

blicist și traducător român (17 
aprilie 1895 – 6 iulie 1964).

75 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Ion Pillat, poet, anto-
logist, editor, eseist, publicist și 
traducător român, membru co-
respondent al Academiei Româ-
ne (31 martie 1891 – 17 aprilie 
1945). A se vedea și art. din  CN 
2015, p. 164-165.  

85 de ani de la nașterea lui 
George Bălăiţă, prozator și pe-
dagog român (17 aprilie 1935 – 
16 aprilie 2017).

75 de ani de la nașterea lui 
Marius Tupan, prozator, eseist 
și dramaturg român (18 aprilie 
1945 – 6 decembrie 2007).

80 de ani de la nașterea Gali-
nei Beleavscaia, matematician, 
doctor în știinţe fi zico-mate-
matice, cercetător știinţifi c în 
domeniul algebrei moderne, 
conferenţiar (19 aprilie 1940 – 7 
mai 2015). A se vedea și art. din  
CN 2015, p. 166.

160 de ani de la nașterea lui 
George Sterian, arhitect, ur-
banist, decorator, restaurator și 
publicist român, militant pentru 
o artă cu specifi c naţional (19 
aprilie 1860 – 19 aprilie 1936).

130 de ani de la nașterea lui 
Vintilă M. Mihăilescu, geograf 
și antropolog român, a pus ba-
zele geografi ei orașelor româ-
nești, membru titular al Acade-
miei Române (19 aprilie 1890 
–27 mai 1978).

80 de ani de la nașterea lui 
Ion Ţăranu, prozator, publi-
cist, autor dramatic și diplomat 
român, ex-consilier al Amba-
sadei României la Chișinău (19 
aprilie 1940 – 31 martie 2017). 
A se vedea și art. din  CN 2015, 
p. 166-167.

155 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Grădescu (Grădescul, 
Grădeskul), jurist, publicist, po-
litician și profesor rus, originar 
din Ucraina (20 aprilie 1865 – 8 
septembrie 1941). A se vedea și 
art. din  CN 2015, p. 167-168.

90 de ani de la nașterea lui 
Vitalie Marin, lingvist, doctor 
habilitat în fi lologie, profesor 
universitar  (20 aprilie 1930). A 
se vedea și art. din  CN 2005, p. 
110-111; CN 2015, p. 168-169.
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90 de ani de la nașterea Eudo-

chiei Lica, cântăreaţă (soprană 
lirică) (20 aprilie 1930). A se ve-
dea și art. din  CN 2005, p. 109.   

80 de ani de la nașterea Anto-
ninei Derendovschi, specialist 
în fi ziologie și horticultură, doc-
tor habilitat în știinţe agricole, 
profesor universitar (20 aprilie 
1940). A se vedea și art. din  CN 
2010, p. 105-106.   

70 de ani de la nașterea Suza-
nei Popescu, interpretă de mu-
zică populară (20 aprilie 1950). 
A se vedea și art. din  CN 2010, 
p. 106.   

190 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Ionică Tăutu, ilumi-
nist din principatul Moldovei, 
traducător, poet și prozator ro-
mân, a participat la elaborarea 
primei constituţii românești, a 
contribuit la înfi riparea prero-
mantismului în Moldova (no-
iembrie 1798 – 20 aprilie 1830). 
A se vedea și art. din  CB 1995, p. 
130-131; CN 2000, p. 114. 

120 de ani de la nașterea lui 
Constantin S. Nicolaescu-
Plopșor, arheolog, istoric, et-
nograf, folclorist antropolog, 
geograf, muzeograf, doctor în 
istorie și profesor universitar ro-
mân, membru corespondent al 
Academiei Române (20 aprilie 
1900 – 30 mai 1968).

100 de ani de la nașterea lui 
Bruno Maderna, compozitor, 
pedagog și dirijor italian și ger-
man (21 aprilie 1920 – 13 no-
iembrie 1973).

95 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Gromov, scriitor, 
publicist, critic de artă și tradu-
cător (22 aprilie 1925 – 12 iulie 
2011). A se vedea și art. din  CN 
2005, p. 111-112; CN 2015, p. 
170-171.   

85 de ani de la nașterea lui 
Vladimir Cobăsnean, actor de 
teatru și profesor de artă teatra-
lă (22 aprilie 1935 – 19 aprilie 
2017).  

80 de ani de la nașterea Luciei 
Ciumac, doctor în știinţe fi loso-
fi ce, conferenţiar universitar (22 
aprilie 1940).

70 de ani de la nașterea lui 
Ion Moraru, pictor, grafi cian, 

ilustrator de cărţi, originar din 
Basarabia, stabilit în SUA (22 
aprilie 1950). A se vedea și art. 
din  CN 2015, p. 172.

180 de ani de la nașterea lui 
Odilon Redon, pictor simbo-
list și litograf francez (22 aprilie 
1840 – 6 iulie 1916).  

170 de ani de la nașterea 
Veronicăi Micle, poetă româ-
nă (22 aprilie 1850 – 3 august 
1889). A se vedea și art. din  CN 
2000, p. 118-121; CN 2014, p. 
264-265.   

150 de ani de la nașterea 
lui Vladimir I. Lenin (nume-
le de familie originar Ulia-
nov), revoluționar  rus, liderul 
bolșevic, care a infl uențat cel 
mai mult istoria modernă a 
Rusiei, primul  conducător al 
Uniunii Sovietice  și fondatorul 
ideologiei cunoscute sub nume-
le de leninism (22 aprilie 1870 – 
21 ianuarie 1924).   

100 de ani de la nașterea lui 
Edmond Deda, compozitor de 
muzică ușoară, operetă, muzi-
că pentru spectacole de teatru, 
muzicolog, publicist, pianist și 
dirijor român (23 aprilie 1920 – 
29 septembrie 2006).

85 de ani de la nașterea lui 
Zeno Virgil Simion, chimist, 
profesor, doctor în chimie și 
cercetător român, membru co-
respondent al Academiei Româ-
ne (23 aprilie 1935 – 21 noiem-
brie 2015).

220 de ani de la înfi ințarea Bi-
bliotecii Congresului Statelor 
Unite ale Americii (24 aprilie 
1800). A se vedea și art. din  CN 
2000, p. 404-405.

175 de ani de la nașterea lui 
Carl Spitteler, poet, nuvelist, 
romancier, dramaturg, critic și 
eseist elvețian, laureat al Pre-
miului Nobel pentru Literatură 
(24 aprilie 1845 – 29 decembrie 
1924).

60 de ani de la nașterea Tatia-
nei Tihmanovski, istoric și mu-
zeograf (24 aprilie 1960).

60 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Max von Laue, fi zi-
cian, doctor în fi zică, profesor 
universitar, cercetător știinţifi c 
german, laureat al Premiului 

Nobel pentru Fizică (9 octom-
brie 1879 – 24 aprilie 1960).

100 de ani de la nașterea Sofi -
ei Ionescu, medic neurochirurg 
român, prima femeie neurochi-
rurg din sud-estul Europei (25 
aprilie 1920 – 21 martie 2008).

100 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Husar, istoric lite-
rar, fi losof, doctor în fi losofi e 
și cercetător român (26 aprilie 
1920 –17 mai 2009).

80 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Mătcaș, fi lolog, ling-
vist, doctor în fi lologie, profesor 
universitar, poet, publicist, tra-
ducător și om politic  (27 aprilie 
1940). A se vedea și art. din  CN 
2000, p. 127-130; CN 2005, p. 
114;  CN 2015, p. 172-174.

65 de ani de la nașterea lui Ni-
colae Schiţco, editor, publicist, 
sociolog și bibliograf (27 aprilie 
1955). A se vedea și art. din  CN 
2015, p. 175-176.   

200 de ani de la nașterea lui 
Herbert Spencer,  sociolog, 
psiholog și gânditor britanic 
(27 aprilie 1820 – 8 decembrie 
1903). A se vedea și art. din CN 
2003, p. 281-282.

80 de ani de la nașterea lui 
Cristian Dragomir, medic-chi-
rurg, doctor habilitat în medici-
nă, profesor universitar român, 
membru de onoare al Acade-
miei de Știinţe a Moldovei (28 
aprilie 1940). A se vedea și art. 
din  CN 2010, p. 107.

75 de ani de la nașterea Lud-
milei Ioniţa, balerină și peda-
gog (29 aprilie 1945).

65 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Daniel Danielopo-
lu, medic, fi ziolog, farmacolog 
și profesor universitar român, 
membru de onoare al Academi-
ei Române (12/25 aprilie 1884 – 
29 aprilie 1955).

70 de ani de la nașterea lui Iu-
lius Popa, ziarist, publicist, bi-
bliofi l și eminescolog (30 aprilie 
1950). A se vedea și art. din  CN 
2010, p. 107-108.  
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Alexandru Ioan CUZA
1820-1873

A fost primul domnitor al 
Principatelor Unite ale Mol-
dovei și Valahiei, precum și 
al statului naţional România, 
iniţiator al unor schimbări 
structurale în viaţa economi-
că, socială și politică a ţării, 
diplomat, reformator, legis-
lator, deschizător de școli și 
diferite așezăminte culturale, 
de carieră – militar. Membru 
de onoare, post-mortem, al 
Academiei Române.

S-a născut la 1 aprilie 1820 
la Bârlad, într-o familie de 
boieri moldoveni, tatăl său, 
Ioan Cuza, a fost ispravnic, 
iar mama sa, Sultana, se tră-
gea dintr-o familie de greci și 
italieni – Cozodini – stabiliți 
în Istanbul.

A decedat la 15 mai 1873, 
la Heidelberg, Germania.

A făcut studii la Iași, în 
pensionul francez al lui Vic-
tor Cuenim (1831), unde i-a 
avut colegi pe Vasile Alec-
sandri, Alexandru Mavro-
cordat și Mihail Kogălnicea-
nu, continuate apoi la Paris, 
unde și-a luat bacalaureatul 
în litere (1835) și a frecven-
tat cursurile de jurisprudență 
(1835-1837), nefi nisate. La 
Paris devine membru al So-
cietăţii Economiștilor (1835) 
și face parte din Cercul Revo-
luţionar Român.

Revenit în ţară, intră în 

armată cu gradul de cadet 
(1837-1840).

A participat activ la mișca-
rea revoluţionară de la 1848 
din Moldova și la lupta pen-
tru unirea Principatelor.

A fost președinte al jude-
cătoriei Covurlui, iar în 1856 
devine pârcălab (prefect) de 
Galaţi, funcţie din care își va 
da demisia în semn de pro-
test faţă de falsifi carea alege-
rilor pentru Divanul ad-hoc.

La 5 ianuarie 1859 este ales 
domn al Moldovei, apoi și al 
Țării Românești (24 ianuarie 
1859), acesta fi ind primul pas 
spre înfăptuirea României 
moderne.

În perioada sa de domnie 
(1859-1866), a dus o susţi-
nută activitate politică și di-
plomatică pentru recunoaș-
terea unirii de către puterea 
suzerană și puterile garante 
și apoi pentru desăvârșirea 
unirii Principatelor Române 
pe calea înfăptuirii unităţii 
constituţionale și adminis-
trative, care s-a realizat în 
ianuarie 1862, când Moldova 
și Valahia au format un stat 
unitar, adoptând ofi cial, nu-
mele de România, cu capita-
la la București, cu o singură 
adunare și un singur guvern. 
A inițiat și a realizat reforme 
importante, printre care re-
forma agrară, fi scală și cea a 
învăţământului.

În 1866 o largă coaliţie a 
partidelor vremii, denumi-
tă și ,,monstruoasa coaliţie”, 
îl obligă să abdice. Plecat în 
exil, a locuit la Paris, Viena și 
Wiesbaden.

A fost înmormântat iniţi-
al la Biserica Domnească de 
lângă Palatul Domnesc de la 
Ruginoasa, conform dorinţei 
sale, iar după cel de-al Doilea 
Război Mondial, osemintele 

sale au fost mutate la Biserica 
Trei Ierarhi din Iași.

Alegerea sa în calitate de 
membru de onoare post-
mortem al Academiei Ro-
mâne (23 februarie 2018) 
este considerată ,,o reparaţie”, 
motivul fi ind atât rolul esen-
ţial pe care acesta l-a avut în 
unirea principatelor române, 
cât și contribuţia sa la pre-
gătirea înfi inţării Academiei 
Române.

A se vedea și aricolele din „Ca-
lendarul bibliotecarului 1993”. – 
Chișinău, 1992. – P. 31-35; „Ca-
lendarul bibliotecarului 1995”. – 
Chișinău, 1994. – P. 39-40; „Ca-
lendarul bibliotecarului 1998”. – 
Chișinău, 1997. – P. 87; „Calen-
dar Naţional 2000”. – Chișinău, 
1999. – P. 99-100; „Calendar Na-
ţional 2005”. – Chișinău, 2004. – 
P. 86-88; „Calendar Naţional 
2010”. – Chișinău, 2009. – P. 91.

Bibliografi e selectivă:
Boerescu, Dan-Silviu. Ale-

xandru Ioan Cuza sau abdica-
rea unui Casanova / Dan-Silviu 
Boerescu. – București : Integral, 
2017. – 152 p.

Bostan, Constantin. Cuza 
Vodă și făcliile Unirii / Constan-
tin Bostan. – Iași : Doxologia, 
2015. – 136 p.

Ciubotaru, Iulian Marcel. 
Corespondența Principelui Ale-
xandru Ioan Cuza refl ectată în 
fondul de manuscrise al Biblio-
tecii Județene ,,Gh. Asachi” Iași / 
Iulian Marcel Ciubotaru. – Iași : 
Asachiana, 2018. – 111 p.

Cunoaste-l pe... Alexan-
dru Ioan Cuza. – Iași: Editura 
GAMA, 2016. – 24 p. – (Români 
celebri).

Ift imi, Sorin. Alexandru Ioan 
Cuza : Memorabilia / Sorin If-
timi, Aurica Ichim ; Complexul 
Muzeal Național Moldova Iași. – 
Iași : Palatul Culturii, 2013. – 
197, [8] p. : il.

Isar, Nicolae. România sub 
semnul modernizării - De la 
Alexandru Ioan Cuza la Carol I 
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/ Nicolae Isar. – [S. l.] : Editura 
Universitară, 2010. – 336 p.

Legende despre Cuza Vodă 
/ antologie, studiu introductiv, 
note și bibliografi e de Mihai Ale-
xandru Canciovici. – București : 
Editura Rosetti International, 
2016. – 143 p.

***
 Cum a fost posibilă Unirea 

Principatelor Române de la 1859 
[Resursă electronică] // https://
cotidianul.md/2019/01/24/cum-
a-fost-posibila-unirea-principa-
telor-romane-de-la-1859/ (acce-
sat : 4.08.2019).

David, Aurel. Alexandru 
Ioan Cuza – fondatorul sistemu-
lui informativ al României / Au-
rel David // Studii și cercetări de 
dacoromânistică (București). – 
2011. – Nr 1. – P. 276-318.

Ionescu, Adrian-Silvan. Por-
tretele domnitorului Unirii : 
[Alexandru Ioan Cuza] / Adri-
an-Silvan Ionescu // Magazin is-
toric. – 2007. – Nr 1. – P. 24-27.

Paraschiv, M. Alexandru Ioan 
Cuza : Domnitorul Unirii de la 
24 ianuarie 1859 / M. Paraschiv 
// Literatura și arta. – 2011. – 27 
ian. – P. 3.

Stănescu, Florin. Complotul 
masonic pentru debarcarea lui 
Alexandru Ioan Cuza / Dorin 
Stănescu // Historia. – 2015. – 
Nr 157. – P. 30-35.

V. M.

Th eodor CODREANU
1945

Critic și istoric literar, pro-
zator și eseist român, fi losof 
al culturii și civilizației, emi-
nescolog, profesor.

S-a născut la 1 aprilie 1945 
în satul Sârbi, comuna Ban-
ca, județul Vaslui. A absolvit 
școala primară în satul natal 
(1952-1956), urmând clasele 
gimnaziale la Unțești (Vas-
lui) (1956-1959). În 1963 a 
absolvit Liceul ,,Mihai Emi-
nescu” din Bârlad.

A început activitatea ca 
suplinitor în învățământ 
la Sârbi, apoi la Orgoești. 
În 1966 a fost numit direc-
tor la Școala Generală din 
Orgoești. Concomitent face 
studiile cu frecvență redusă 
ale Facultății de Filologie a 
Universității ,,Al. Ioan Cuza” 
din Iași (1964-1970). În 2001 
a susținut teza de doctor în 
fi lologie cu tema ,,Complexul 
Bacovia” și bacovianismul”.

În 1973 a fost transferat 
ca profesor la școala din 
Dodești, județul Vaslui, ul-
terior, în 1975, la Liceul 
Agroindustrial din Huși. Din 
1978 a activat în calitate de 
profesor de limbă și litera-
tură română la Liceul Teo-
retic ,,Cuza Vodă” din Huși. 
De-a lungul anilor a fost șef 
de catedră, iar după 1980 – 
responsabil al Cercului Pe-
dagogic Nr. 1 din zona Huși 
al profesorilor de limbă și 
literatură română și metodist 
din partea Inspectoratului 
Școlar al județului Vaslui. 
A făcut parte din Comisia 
națională a Concursului de 
Limbă și Literatură Română 
,,M. Eminescu”.

Primele încercări literare 
datează din clasa a VI-a, cu 
poezii și povestiri. A scris epi-
grame, cuvinte încrucișate, 
debutând cu acestea în zia-
rul ,,Vremea nouă” din Vas-
lui. Apoi a scris primul eseu 
despre Eminescu, o încercare 
de roman polițist. A fost re-

marcat de Geo Dumitrescu 
la redacția revistei ,,Contem-
poranul” (1968), publicând 
aforismul: ,,Fii tare: nu da 
niciodată înapoi! Nici chiar 
când iei bani cu împrumut”.

Tot lui Geo Dumitrescu i se 
datorează și debutul în critica 
literară în revista ,,România 
literară” din 1969 cu articolul 
polemic ,,Moștenire cultura-
lă sau...dezmoștenire?”.

Ca prozator, debutul s-a 
produs cu „Ozana”, fragment 
din romanul ,,Marele zid”, în 
,,Convorbiri literare”, 1970, 
cu o prezentare a lui Ion Is-
trati. Editorial, a debutat, 
prin concurs, în 1981, cu ro-
manul ,,Marele zid”, la Editu-
ra ,,Junimea” din Iași.

De-a lungul anilor, a cola-
borat la mai multe publicații 
periodice, desfășurând o in-
tensă activitate publicistică: 
,,România literară”, ,,Con-
vorbiri literare”, ,,Cronica”, 
,,Ateneu”, ,,Tribuna”, ,,Steaua”, 
,,Astra”, ,,Luceafărul”, ,,Revis-
ta de istorie și teorie literară”, 
,,Adevărul”, ,,Poesis”, ,,Buco-
vina literară”, ,,Dacia litera-
ră”, ,,Totuși iubirea”, ,,Glasul 
națiunii”, ,,Basarabia”, ,,Co-
lumna”, ,,Limba română”, 
,,Literatura și arta”, „Origini”, 
,,Lumină lină” ș. a.

A publicat mai multe vo-
lume despre Mihai Emi-
nescu, printre care sunt de 
menționat: ,,Eminescu – dia-
lectica stilului”, ,,Modelul on-
tologic eminescian” (1992), 
,,Dubla sacrifi care a lui 
Eminescu” (trei ediții, 1997-
1999), ,,Mihail Eminescu” 
și ,,Eminescu martor al ade-
vărului” (2004), ,,Eminescu 
în captivitatea ,,nebuniei” 
(2011), ,,Eminesciene”, ,,Ba-
sarabia eminesciană” (2012) 
ș. a., precum și peste o sută 
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de studii și articole.

A semnat și multe alte vo-
lume, printre care: ,,Istoria 
Hușilor” (1995), ,,Fragmen-
tele lui Lamparia” și ,,Com-
plexul Bacovia” (2002), 
,,Caragiale – abisal” și ,,Ba-
sarabia sau drama sfâșierii” 
(trei ediții, 2003-2004), 
,,Duminica Mare a lui Gri-
gore Vieru” (2004), ,,Istoria 
,,canonică” a literaturii ro-
mâne” (2009), ,,În oglinzile 
lui Victor Teleucă”, ,,Valori 
din două veacuri”, ,,Mihai 
Cimpoi: de la mitopo(i)etică 
la critica arhetipală” (2012), 
,,Eminescu incorect politic” 
(2014), ,,Fragmente despre 
Eminescu” (2017) ș. a. Un 
loc singular în opera sa ocu-
pă seria de zece volume sub 
titlul ,,Numere în labirint”, 
din care au apărut primele 
trei (2007-2009), al patrulea 
fi ind în curs de apariție, la 
Editura ,,Contemporanul”. 
Scriitorul a creat punți lite-
rare trainice între cele două 
maluri ale Prutului, realizând 
câteva cărți despre scriitorii 
basarabeni și o sinteză cul-
tural-istorică, apărută în trei 
ediții: ,,Basarabia sau drama 
sfâșierii” (2003-2004).

Este membru al Uniunii 
Scriitorilor din România; 
membru al Uniunii Scrii-
torilor, fi liala Iași; membru 
de onoare al Uniunii Scrii-
torilor din Republica Mol-
dova; membru al Societății 
Scriitorilor ,,C. Negri” din 
Galați; membru al Acade-
miei Internaționale ,,M. 
Eminescu” din Calcutta, In-
dia; membru al Centrului 
Academic Internațional ,,M. 
Eminescu” din Chișinău; 
cetățean de onoare al muni-
cipiului Huși și al comunei 
Dumbrăveni, județul Su-

ceava; membru al Societății 
,,Junimea” din Iași; membru 
de onoare al Academiei Bâr-
lădene.

Este laureat a trei Premii 
Naționale ,,Mihai Eminescu” 
pentru cel mai bun volum de 
exegeză eminesciană, publi-
cat într-un an. Este distins 
cu mai multe premii, medalii 
și distincții de stat: Medalia 
jubiliară ,,M. Eminescu – 
150” (2000); Premiul Uniunii 
Scriitorilor din Moldova și 
Premiul Societății Scriito-
rilor ,,C. Negri” din Galați 
pentru volumul ,,Modelul 
ontologic eminescian”; Pre-
miul Salonului Internațional 
de Carte, Chișinău, 2014, 
pentru volumul ,,Eminescu 
incorect politic”; Premiul 
pentru critică literară al re-
vistei ,,Ateneu”, 2014; Pre-
miul pentru critică literară 
al revistei ,,Contemporanul. 
Ideea europeană”, 2014; Pre-
miul de Excelență al Uniu-
nii Scriitorilor, fi liala Iași, 
2015; Premiul ,,Mihai Emi-
nescu – ziaristul” al Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din 
România, 2016; Distincția 
,,Meritul Academic” al Aca-
demiei de Științe a Republicii 
Moldova, 2015, 2017 ș. a.

A se vedea și aricolul din 
,,Calendar Național 2015”. – 
Chișinău, 2015. – P. 154-155.
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Codreanu. – București : Scara 
Print, 2014. – 390 p.

Codreanu, Th eodor. Emi-

nescu - martor al adevărului / 
Th eodor Codreanu. – București : 
Scara, 2004. – 276 p.

Codreanu, Th eodor. Frag-
mente despre Eminescu / Th eo-
dor Codreanu; redactor : Simo-
na Modreanu. – Iași : Junimea, 
2017. – 289 p. 

Codreanu, Th eodor. În oglin-
zile lui Victor Teleucă / Th e-
odor Codreanu. – București : 
eLiteratura, 2017. – 313 p.

Codreanu, Th eodor. Mihai 
Cimpoi: de la mitopo(i)etică la 
critica ontologică / Th eodor Co-
dreanu. – Ed. a 2-a rev. și ad. – 
Târgoviște : Bibliotheca, 2016. – 
339 p.

Codreanu, Th eodor. Valori 
din două veacuri: [cu autograf] 
/ Th eodor Codreanu. – Galaţi : 
Axis Libri, 2012. – 363 p.

***
Codreanu, Th eodor. Bucovi-

na lui: [Vasile Tărâţeanu, poet, 
publicist, editor, 70 de ani de la 
naștere] / Th eodor Codreanu // 
Literatura și arta. – 2015. – 24 
sept. – P. 4.

Codreanu, Th eodor. Emi-
nescu și canonul occidental / 
Th eodor Codreanu // Limba 
română. – 2010. – Nr 1/2. – P. 
20-35.

Codreanu, Th eodor. Gândi-
rea fi losofi că a lui Eminescu / 
Th eodor Codreanu // Viaţa Ba-
sarabiei. – 2015. – Nr 3 (35). – P. 
24-28.

Codreanu, Th eodor. Grigore 
Vieru din perspectiva critică / 
Th eodor Codreanu // Literatura 
și arta. – 2015. – 12 febr. – P. 5.

Codreanu, Th eodor. Ion 
Druţă și memoria identitară (I) 
/ Th eodor Codreanu // Literatu-
ra și arta. – 2015. – 27 aug. – P. 9.

Codreanu, Th eodor. Ion 
Druţă și memoria identitară (II) 
/ Th eodor Codreanu // Literatu-
ra și arta. – 2015. – 3 sept. – P. 5.

Codreanu, Th eodor. Ion 
Druţă și memoria identitară 
(III) / Th eodor Codreanu // 
Literatura și arta. – 2015. – 10 
sept. – P. 5.
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Codreanu, Lina. Th eodor 
Codreanu: Bibliografi e critică / 
Lina Codreanu; ed. îngrijită: Li-
dia Kulikovski. – Chișinău : No-
tograf Prim, 2012. – 585 p.

Th eodor Codreanu în imagi-
narul criticii / antologie îngrijită 
de Lina Codreanu. – Iași : Juni-
mea, 2015. – 411 p.

***
Bantoș, Ana. Modernismul, 

transmodernismul și oglinzile 
literaturii basarabene // Bantoș, 
Ana. Literatura basarabeană 
și modelele literare europene / 
Ana Bantoș. – București : Editu-
ra Muzeul Național al Literatu-
rii Române, colecția Aula Mag-
na, 2013. – P. 185-193.

Nedelcea, Tudor. Un profund 
cărturar contemporan: [publi-
cistul și criticul literar Th eodor 
Codreanu] / Tudor Nedelcea // 
Literatura și arta. – 2015. – 26 
mart. – P. 4.

Rotaru, Ion. Th eodor Co-
dreanu de la Huși // Rotaru, Ion. 
O istorie a literaturii române de 
la origini până în prezent / Ion 
Rotaru; Academia Dacoromâ-
nă. – București : Editura Daco-
română, 2009. – P. 1272-1273.

M. C.

Valeriu COJOCARU
1960

Solist de operă.
S-a născut la 5 aprilie 1960, 

în satul Glinjeni, raionul 
Fălești.

Și-a făcut studiile la Cole-
giul de Muzică ,,Ștefan Neaga”, 
clasa profesorului Petru Stro-
iu, specializarea dirijat coral 

(1980). A absolvit Academia 
de Muzică ,,G. Musicescu” 
din Chișinău, clasa profesoru-
lui T. G. Alioșina (azi Acade-
mia de Muzică, Teatru și Arte 
Plastice) (1985).

Și-a început activitatea 
profesională în calitate de so-
list vocal (bas) la Teatrul de 
Operă și Balet din Chișinău 
în 1984 (azi Teatrul Național 
de Operă și Balet ,,Maria 
Bieșu”), unde activează până 
în prezent. A interpretat 
roluri importante în mul-
te spectacole, printre care: 
Ramfi s din ,,Aida”, Bartolo 
din ,,Nunta lui Figaro”, Sa-
muel din ,,Bal Mascat”, Zac-
caria din ,,Nabucco”, Gardi-
anul din ,,Forța Destinului” 
toate de G. Verdi, Oroverso 
din ,,Norma” de V. Bellini, 
Sagrestano din ,,Tosca” și Co-
lin din ,,Boema” de G. Puc-
cini, Gremin din ,,Evgheni 
Oneghin” de P. Ceaikovski, 
Basilio din ,,Bărbierul din 
Sevilla” de G. Rossini ș. a. A 
cântat în câteva limbi: româ-
nă, italiană, franceză, rusă.

A efectuat turnee cu trupa 
în mai multe țări: România, 
Italia, Franța, Olanda, Belgia, 
Portugalia, Irlanda, Marea 
Britanie, Coreea, Belarus, 
Bulgaria ș. a.

Este laureat al mai multor 
concursuri, unde a obținut 
Premiul I, printre care: Con-
cursul Republican ,,Alexei 
Stârcea” (1989); Concursul In-
terrepublican al Cântăreților, 
Republica Moldova (1989); 
Concursul ,,Tomis”, Constanța, 
România (1991); Concur-
sul Național ,,Crizantema 
de Argint”, Chișinău (1996). 
Este deținător de diplome 
la Concursul Internațional 
de Vocaliști ,,M. Glinca”, Al-
ma-Ata (1991), la Concursul 

Internațional de Bași, Mos-
cova (1993); Premiul II la 
Concursul Internațional ,,Fi-
odor Șaleapin”, Kazani, Rusia 
(1993); Festivalul Internațional 
din Coreea (1994).

Pentru activitatea sa a fost 
distins cu titlurile onorifi ce: 
Maestru în Artă (2005), Ar-
tist al Poporului (2011).

***
Roșca, Denis. Cojocaru, Va-

leriu // Roșca, Denis. Cartea 
de aur a Basarabiei și a Repu-
blicii Moldova / Denis Roșca. – 
Chișinău : Pontos, 2016. – P. 
150.

M. C.

Lidia SITARU
1950

Specialist în domeniul bi-
blioteconomiei, manager.

S-a născut la 8 aprilie 
1950 în satul Hiliuți, raionul 
Râșcani.

A absolvit școala medie 
din satul natal în 1967, după 
care și-a continuat studiile la 
Școala Republicană de Ilumi-
nare Culturală ,,Elena Sârbu” 
din Soroca (1969-1971). În 
anii 1976-1981 și-a făcut stu-
diile la Facultatea de Biblio-
teconomie a Universității de 
Stat din Moldova.

Activitatea profesională a 
început-o în calitate de șefă 
a bibliotecii piblice comuna-
le Micăuți, în 1969. Ulterior 
a activat la biblioteca publică 
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din satul Voinova, raionul 
Strășeni (1972), șefă a bibli-
otecii publice comunale, Pe-
livan, raionul Orhei (1972), 
bibliotecară la biblioteca 
Școlii-Internat din Orhei 
(1972-1977). Între anii 1977-
1986 a activat la Biblioteca 
Publică Raională ,,Alexandru 
Donici” din Orhei, ocupând 
mai multe funcții: bibliotecar 
superior, șefa secției meto-
dologice, director-adjunct. 
Din 1986 a preluat funcția 
de director al Bibliotecii 
Publice Raionale ,,Alexan-
dru Donici” din Orhei. Din 
1995 până în 2007 a activat 
la Secția cultură, în calitate 
de specialist în problemele 
bibliotecilor publice din raio-
nul Orhei (prin cumul).

Pe parcursul activității sale, 
s-a manifestat ca o bună cu-
noscătoare a domeniului și 
s-a implicat activ în schim-
barea imaginii bibliotecilor 
și dezvoltarea lor. A elaborat 
și implementat multiple pro-
iecte în bibliotecile publice 
comunale ale raionului Or-
hei: ,,Extinderea serviciilor 
pentru utilizatori” în bibli-
otecile publice din comune-
le/satele: Donici, Bolohani, 
Zorile, Cucuruzeni, Perese-
cina, Fedoreuca, susținute 
fi nanciar de APL și Fundația 
Soros Moldova (2002-2005). 
Între anii 2013-2014 este co-
ordonatorul Programului-
Pilot Național ,,Novateca”, 
care prevedea moderniza-
rea bibliotecilor publice din 
rețea, susținut fi nanciar de 
Fundația Bill și Melinda Ga-
tes, SUA. În 2013 a organizat 
Centrul Raional de Formare 
Profesională pentru biblio-
trecarii din rețeaua BPR ,,A. 
Donici”. Este responsabilă 
de elaborarea edițiilor bibli-

ografi ce și biobibliografi ce: 
,,Orhei – străvechi oraș al 
Moldovei”.

A elaborat și implementat 
proiecte importante pen-
tru comunitatea orheiană: 
Centrul de Informare și Do-
cumentare, Orhei (1999); 
crearea Sălii multimedia în 
incinta Bibliotecii pentru 
Copii ,,I. Creangă”, Orhei 
(2002); organizarea sălii de 
lectură pentru persoanele 
cu defi ciențe de vedere la fi -
liala din cartierul ,,Nordic” 
(2002); extinderea Centru-
lui de instruire în domeniul 
tehnologiilor informaționale, 
fi nanțate de Fundația Soros 
și Consiliul Raional Orhei 
(2007) ș. a.

A participat la numeroase 
întruniri științifi ce și cultura-
le naționale și internaționale: 
Conferința Internațională a 
Bibliotecarilor, Riga, Leto-
nia (1988); vizită de studiu și 
documentare în bibliotecile 
publice din Lituania (1989); 
Conferința IFLA-98, Olan-
da; vizită de studiu, Belgia 
(1998); Conferința Asociației 
Bibliotecilor Publice din Ro-
mânia (2001); vizite de stu-
diu și documentare în bibli-
otecile din Finlanda și Franța 
(2000); Simpozionul anual 
,,Anul bibliologic” ș. a.

Din 1992 este membru al 
Asociației Bibliotecarilor din 
Republica Moldova, membru 
al Consiliului Bibliotecono-
mic Național (1997), membru 
al Biroului executiv al ABRM 
(1996-2000; 2004-2008).

Distincții: Medalia ,,Mihai 
Eminescu” (2000), Om Eme-
rit din Republica Moldova 
(2010), laureat al Premiului 
GALEX 2013 (Liga Bibliote-
carilor din Republica Moldo-
va) ș. a.

A se vedea și articolul din 
,,Calendar Național 2015”. – 
Chișinău, 2015. – P. 158-160.

Bibliografi e:
Bibliotecile publice din raio-

nul Orhei în presă: Bibliogra-
fi e / alcăt.: Elena Crudu, Elena 
Turcin; director: Lidia Sitaru. – 
Chișinău : Grafema Libris, 2013. 
– 108 p.

Dumitru Matcovschi: Biobi-
bliografi e / alcăt.: Elena Crudu; 
resp. de ed.: Lidia Sitaru. – Or-
hei : Biblioteca Publică ”A. Do-
nici”, 2003. – 133 p.

Ștefan cel Mare și Sfânt (1457-
1504) în colecţiile Bibliotecii 
Publice „A. Donici” Orhei și ale 
Bibliotecii Judeţene „G. T. Kiri-
leanu”, Piatra-Neamţ: Biobiblio-
grafi e / resp. de ed.: Lidia Sitaru, 
Constantin Bostan; red. coord.: 
Elena Crudu, Mihaela Mereuţă. 
– Orhei : [S. n.], 2004. – 166 p.

Mănăstirea Curchi: Bibliogra-
fi e / Biblioteca Publică Raională 
,,Alexandru Donici”, Orhei; dir.: 
Lidia Sitaru; alcăt.: Elena Cru-
du; red. șt.: Valentin Golub. –  
Chișinău : Pontos, 2009. – 60 p.

***
Sitaru, Lidia. 2011 – Anul 

bibliotecilor publice din raionul 
orhei / Lidia Sitaru // Buletinul 
ABRM. – 2011. – Nr 1 (13). – P. 
107.

Sitaru, Lidia. Biblioteca, 
instituție relevantă pentru orhe-
ieni / Lidia Sitaru // Cuvântul. – 
2008. – 21 mar. – P. 6.

Sitaru, Lidia. Biblioteca – 
poartă deschisă în informarea/
formarea cetățenilor societății de 
mâine / Lidia Sitaru // Magazin 
bibliologic. – 2006. – Nr 2-3. – 
P. 62-64.

Sitaru, Lidia. Biblioteca pu-
blică în vizorul comunității / 
Lidia Sitaru // Plaiul orheian. – 
2013. – 17 mai. – P. 4.

Sitaru, Lidia. Bibliotecile pu-
blice din Raionul Orhei în cifre 
/ Lidia Sitaru // Gazeta bibliote-
carului. – 2009. – Nr 3. – P. 8.

Sitaru, Lidia. Bibliotecile 
publice schimbă comunităţile: 
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[programul IREX – Novateca în 
biblioteci] / Lidia Sitaru // Du-
nărea de Jos (Galați). – 2016. – 
Aug. (Nr 174). – P. 20, 23.

Sitaru, Lidia. Bibliotecile pu-
blice schimbă comunitățile / Li-
dia Sitaru // Axis libri. – 2016. 
– Nr 32 (sept.). – P. 7-8.

Sitaru, Lidia. ,,Cărțile și bibli-
oteca sunt viața mea”: [interviu 
cu Lidia Sitaru] / consemnare: 
V. Alexandru // Plaiul orheian. 
– 2008. – 28 mar. – P. 3.

Sitaru, Lidia. Rolul biblio-
tecarului în comunitate / Lidia 
Sitaru // Magazin bibliologic. – 
2007. – Nr 3-4. – P. 74-76.

***
Calcea, Andrei. Sitaru, Lidia 

// Calcea, Andrei. Personalități 
orheiene: Dicționar enciclope-
dic / Andrei Calcea. – Chișinău : 
Pontos, 2003. – P. 159.

O carieră de succes: [Lidia 
Sitaru, directoarea Bibliotecii 
Publice Raionale ,,Alexandru 
Donici”, Orhei] // Gazeta bi-
bliotecarului. – 2010. – Nr 4, 5 
(Apr.-mai). – P. 10.

Personalități orheiene în do-
meniul culturii, artei și litera-
turii: Dicționar biobibliografi c 
/ Biblioteca Publică Raională 
,,Alexandru Donici”, Orhei. – 
Chișinău : Pontos, 2008. – P. 
281-285.

M. C.

Vasile DOHOTARU
1955

Pictor, grafi cian, sculptor.
S-a născut la 10 aprilie 1955 

în satul Curchi, raionul Or-
hei. După doi ani familia s-a 
stabilit cu traiul în satul ve-

cin, Vatici. Absolvind școala 
de la baștină, și-a continuat 
studiile la Școala de Pictu-
ră din Orhei. Doi ani după 
aceea și-a făcut serviciul mi-
litar, urmând studiile la Fa-
cultatea de Grafi că și Pictură 
a Universității Padagogice 
,,C. D. Ușinski” din Odesa, 
Ucraina (1975-1980). În tim-
pul studenției a fost angajat 
ca pictor la o casă de odihnă, 
pe malul Mării Negre, unde 
au fost pe timpuri Pușkin, 
Lermontov, Eminescu. 

Finisând studiile, revine 
acasă în calitate de profesor 
la Școala de Pictură din Or-
hei.

Între anii 1982-1984 și-a 
perfecționat cunoștințele 
în Laboratoarele de acua-
relă din Riga, fi ind susținut 
de maestrul Boris Poleakov, 
unde a studiat tehnica mo-
dernă a acuarelei. Ulterior 
a fost angajat în calitate de 
conferențiar la Universitatea 
Pedagogică ,,I. Creangă”, Fa-
cultatea de Grafi că și Pictură, 
unde a predat pictura (1985-
1994). 

Între anii 1994-2000 a 
studiat în atelierele marilor 
pictori din București, înde-
părtându-se de școala asia-
tică și apropiindu-se de cea 
balcanică. În acea perioadă 
artistul s-a afi rmat ca un pic-
tor de talie europeană. A cre-
at multe lucrări, printre care 
ciclul ,,Carpații”, a participat 
la diferite expoziții de grup 
și personale în tot spațiul ro-
mânesc.

După revenirea acasă, a 
fost angajat la Universitatea 
Tehnică a Moldovei, Faculta-
tea Industrie Ușoară, Catedra 
design vestimentar, unde a 
predat pictura și compoziția 
(2000-2013). Ulterior este pro-

fesor conferențiar la Univer-
sitatea Liberă Internațională 
din Moldova (2013-2017). În 
utima perioadă activează ca 
liber profesionist.

S-a impus în peisajul ar-
tei românești contemporane 
ca un mânuitor al culorilor 
de apă, cât și al pastelului. A 
pictat mai întâi în acuarelă, 
apoi în ulei, face tablouri în 
pastel, desenează în tuș, cu 
penița, s-a manifestat și în 
sculptură și a practicat baticul. 
În creația sa se disting câteva 
cicluri: Balerinele, temă la care 
revine atât în lucrările realizate 
în pastel, cât și în pictura în ulei: 
,,Dansul”, ,,Solistă de balet”, ,,La 
repetiție”, ,,În scenă” ș. a.; Butu-
ceni: ,,Despărțire”, ,,Fântânile”, 
,,Porțile” ș. a.; Nuduri: ,,Rela-
xare”, ,,Doamna cu oglinda”, 
,,Zborul” ș. a.; Portrete în pas-
tel: ,,Maramureșeanca”, ,,Por-
tret de actriță”, „Portretul fi icei 
Constanța” ș. a.

Pe perioada întregii sale 
activități de creație a pre-
zentat peste 150 de expoziții 
personale. A debutat în 1981, 
La Galeria UAP din Odesa, 
Ucraina, unde a prezentat 
prima sa expoziție cu 60 de 
tablouri în acuarelă. În 1987 
a expus patru lucrări de di-
mensiuni (1×2 m), realizate 
la Orheiul Vechi, prezenta-
te la Expoziția Unională de 
Acuarelă din Sankt-Peters-
burg. Începând cu 1988 a 
organizt expoziții personale 
și a participat la multiple 
expoziții de grup, printre pri-
mele fi ind la ,,Salonul Tinere-
tului” din Moscova (1988). A 
vernisat expoziții la Sankt-Pe-
tersburg, Iași, Chișinău, Pia-
tra Neamț, Roman, București, 
Bacău, Botoșani, Cluj-Napo-
ca, Baia Mare, în Germania la 
Waldorf Böblingen și Asperg 
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ș. a. A expus la Expozițiile-
Concurs ,,Saloanele Moldo-
vei” și ,,Autumnala”, ,,Saloa-
nele Basarabiei”, București 
ș.a. Lucrările sale au fost ex-
puse în mai multe țări, pre-
cum: Italia, Germania, Bul-
garia, Grecia, Ucraina ș. a.

În ultimii ani a vernisat 
mai multe expoziții în dife-
rite instituții de stat, atât în 
țară, cât și peste hotare: Cen-
trul Expozițional al Uniunii 
Artiștilor Plastici ,,Constan-
tin Brâncuși”, Chișinău, 1993, 
2003, 2008, 2016; AGEPI, 
Chișinău, 2008; Sinaia, Ro-
mânia; Stuttgart, Germania, 
2008; Muzeul Municipiului 
Truscaveț, Ucraina, 2009; 
OSCE în Republica Moldo-
va, Chișinău, 2009; Amba-
sada Statelor Unite ale Ame-
ricii în Republica Moldova, 
2009; Atena, Grecia, 2009; 
Teatrul Național de Operă și 
Balet ,,Maria Bieșu”, la cinci-
sprezece ediții consecutive 
ale Festivalului ,,Invită Maria 
Bieșu” (1998-2014, Chișinău); 
Expoziția-Concurs ,,Arta ne 
unește”, Piatra Neamț, 2012; 
Muzeul de Artă, Malta, 2017; 
Biblioteca Națională din Re-
publica Moldova, Colecția 
Artă, 2018; ,,Baletul în ima-
gini”, Alianța Franceză din 
Republica Moldova, 2018; 
,,Pecerskaia Lavra”, Kiev, 
2019; Academia de Arte Vi-
zuale din Timișoara, 2019, 
însoțită de master clas ș. a.

În 2017 a fost fi nisată și 
inaugurată lucrarea monu-
mentală Troița Neamului 
,,12 Apostoli” în comuna de 
baștină a artistului, Vatici, 
în semn de comemorare a 
deportaților din 1949.

Operele maestrului au 
întregit colecțiile de stat 
ale Muzeului de Artă de la 

Chișinău și București,  Muze-
ele de Artă din Cluj-Napoca, 
Ploiești, Bacău, Turnu Seve-
rin, Arad și Timișoara, Baia 
Mare și Piatra Neamț, pre-
cum și colecțiile particulare 
din mai multe țări: România, 
Franța, SUA, Danemarka, 
Olanda, Elveția, Germania, 
Marea Britanie, Austria, Ita-
lia ș. a.

Din 1990 este membru al 
Uniunii Artiștilor Plastici din 
Republica Moldova; membru 
al Uniunii Artiștilor Plastici 
din România; membru al 
Asociației Internaționale de 
Artiști Plastici UNESCO din  
Paris (1997); membru extern 
al Școlii de Acuarelă ,,Aldo 
Raimond” de la Roma, Italia.

Distincții și premii: titlul 
onorifi c Maestru în Artă 
(2001), laureat al Premiului 
,,Mihai Eminescu” (2000), 
Premiul pentru grafi că al 
Uniunii Artiștilor Plastici din 
Republica Moldova (2001), 
Premiul ,,Iulia Hălăucescu”, 
Piatra Neamț, 2012 ș. a.

A se vedea și articolul din 
,,Calendar Național 2005”. – 
Chișinău, 2004. – P. 103-104.

Bibliografi e:
Dohotaru, Vasile. Motiv bal-

canic: Pictură / Vasile Dohotaru 
// Bienala Internațională de Pic-
tură, Chișinău 2013 = Internati-
onal Painting Biennial, Chisinau 
2013 / coord.: Tudor Zbârnea; 
fotogr.: Iurie Foca; Muzeul Na-
ţional de Artă al Moldovei; Uni-
unea Artiștilor Plastici din Mol-
dova. – Chișinău : [S. n.], 2013. 
– P. 94.

Dohotaru, Vasile. Primăva-
ră: Pictură / Vasile Dohotaru // 
Artă contemporană din Mol-
dova = Изобразительное ис-
кусство Молдовы: живопись, 
скульптура, графика, декора-
тивно-прикладное искусство: 
[aльбом] / red.: A. A. Rub; aut. 

introd.: C. Spânu, Tudor Stăvi-
lă; Confederaţia Internaţională 
a Uniunilor Artiștilor Plastici; 
Uniunea Artiștilor Plastici din 
Republica Moldova. – Москва : 
[S. n.], 2013. – P. 48.  

Dohotaru, Vasile. Relaxare : 
Pictură // Moldova: Artă con-
temporană = Moldova: Con-
temporary Art / resp. de ed.: 
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Maslov, Valentin. O expozi-
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Vasile Dohotaru] / Valentin 
Maslov // Timpul. – 2013. – 20 
sept. – P. 31.

Partole, Claudia. Chenar au-
tumnal...: [artistul plastic Vasile 
Dohotaru] / Claudia Partole // 
Literatura și arta. – 2019. – 7 
febr. – P. 6.

Stăvilă, Tudor. Baletul în 
creația lui Vasile Dohotaru / Tu-
dor Stăvilă // Panoramic ART 
2016; aut. proiect, concepție 

grafi că: Simion Zamșa; red. co-
ord.: Tudor Stavilă; Uniunea 
Artiștilor Plastici din Republica 
Moldova. – Chișinău : ,,Bons 
Offi  ces”, 2018. – P. 71-78.

Vasile Dohotaru: [pictor, gra-
fi cian, sculptor, maestru al arte-
lor] // Timpul. – 2010. – 9 apr. – 
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ghe Vrabie // Moldova. – 2012. – 
Nr 4. – P. 42-47.

M. C.
 

Val (Valeriu) BUTNARU
1955

Jurnalist, publicist, drama-
turg, scriitor, analist politic, 
fondatorul trustului ,,Jurnal 
Trust Media” din Chișinău.

S-a născut la 17 aprilie 
1955 în Chișinău. A absol-
vit Școala Medie Nr. 32 din 
Chișinău (azi Liceul Ro-
mân ,,Iulia Hasdeu”) (1975). 
Și-a continuat studiile la 
Facultatea de Ziaristică a 
Universității de Stat din Mol-
dova (1975-1980). Din 1987 
a urmat Cursurile superioare 
de regie de pe lângă Institu-
tul de Artă Cinematogra-
fi că din Moscova, în clasa 
lui Emil Loteanu. Ulterior a 
făcut stagii în domeniul jur-
nalismului la Radio Europa 
Liberă (München, 1993) și 
la redacția ziarului ,,Orlan-
do sentinel” (Orlando, SUA, 
1994).

Activitatea profesională a 

început-o în penultimul an 
de studenție, în calitate de 
reporter la ziarul ,,Tinerimea 
Moldovei”, unde semna Va-
leriu Butnaru (1979-1983). 
Concomitent, a colaborat cu 
mai multe publicații perio-
dice: ,,Învățământul public”, 
,,Literatura și arta”, ,,Orizon-
tul” (azi ,,Columna”, 1991). 
În această perioadă s-a ma-
nifestat plenar în Mișcarea 
de Renaștere și Eliberare 
Națională a basarabeni-
lor. A activat în calitate de 
redactor-șef adjunct la orga-
nul de presă al Parlamentului 
Republicii Moldova – ,,Sfatul 
Țării” (1991-1992).

Din 1992-1994 a fost direc-
tor artistic al teatrului ,,Euge-
ne Ionesco” din Chișinău. În 
paralel, activează în calitate 
de corespondent pentru Ba-
sarabia la ,,Radio Europa Li-
beră”, redacția emisiunilor în 
limba română (1992-1996).

În 1995 a fondat ,,Grupul 
de presă Flux” (GPF), al că-
rui director a devenit. Ca re-
zultat a apărut o prestigioasă 
agenție independentă de știri 
,,AP FLUX”, iar publicul citi-
tor benefi ciază de unul dintre 
cele mai credibile și mai cap-
tivante ziare de limba româ-
nă – ,,Flux” – care ulterior s-a 
divizat în două ediții: ,,Flux: 
Cotidian național” și ,,Flux: 
Ediția de vineri”.

În 1999 a fondat o nouă 
publicație, „Jurnal de Chiși-
nău”, care a fost recunoscută 
de către forurile mass-me-
dia din Republica Moldova 
drept cel mai reușit debut în 
presa periodică. În calitate de 
redactor-șef, a adunat în ju-
rul ,,Jurnalului...” o echipă de 
gazetari de înaltă califi care și 
numeroși colaboratori dintre 
personalitățile vieții politice și 
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culturale basarabene.

Analist politic la Televiziu-
nea Națională (2000-2001), la 
posturile ,,Euro TV”, ,,Radio 
Europa Liberă”, ,,Radio Ante-
na C”. A ținut un curs de mă-
iestrie jurnalistică studenților 
de la Departamentul respec-
tiv al Universității Libere 
Internaționale din Chișinău.

A inițiat și a fost prezen-
tator al emisiunii TV ,,Ca-
binetul din umbră” la postul 
Jurnal TV.

S-a impus ca un dramaturg 
original, semnând piese, care 
au fost montate pe scenele 
mai multor teatre, atât din 
Republica Moldova, cât și 
din România, printre care: 
,,Luceafărul”, ,,Eugene Iones-
co”, Teatrul Național ,,Vasile 
Alecsandri” din Bălți, Teatrul 
Național ,,Mihai Eminescu” 
din Botoșani ș. a.

Piesa de debut a fost ,,Pro-
cedeul de ju-jutsu” în anul 
1986. Este autorul a două 
dramatizări după scrieri în 
proză de autori străini ai lite-
raturii contemporane: ,,Halta 
viscolelor” (1986, după ro-
manul lui Cinghiz Aitma-
tov) și ,,Fratele nostru, Iuda” 
(după scriitorul rus Leonid 
Andreev). Au urmat și alte 
piese: ,,La Veneția e cu totul  
altfel” (1989), ,,Avant de mo-
urir” (2008) ș. a.

În 2010 a editat primul ro-
man, ,,Cartea nomazilor din 
B.” A semnat și alte publicații, 
printre care: ,,Saxofonul cu 
frunze roșii” (1998), ,,Cum 
Ecleziastul discuta cu Pro-
verbele” (1998), ,,Iosif și 
amanta sa”, ,,Negru și roșu” 
(2016) ș. a.

Scrierile dramatice, specta-
colele sale au fost menționate 
cu numeroase premii și di-
plome de laureat, benefi ciind 

de cronici, recenzii și prezen-
tări în presa culturală, la ra-
dio și TV, la Chișinău, Bălți, 
Iași, București și în alte orașe 
din România. A fost apreciat 
în mai multe rânduri și în ca-
litate de publicist: câștigător 
al Topului ,,10 ziariști ai anu-
lui” (1995, 1996, 1997), orga-
nizat de Clubul de Presă din 
Chișinău, recunoscut ca ma-
nagerul care a înregistrat cele 
mai mari succese în domeniul 
presei (1998), i s-a acordat 
Diploma de merit a Uniunii 
Jurnaliștilor din Moldova și 
Diploma Clubului Național 
de Presă pentru devotament 
în serviciul opiniei publice 
(2001); bursier de excelență 
al Fundației Soros-Moldova 
(2001), câștigător al Concur-
sului de editare a celor mai 
bune manuscrise de bele-
tristică, promovat de aceeași 
instituție (1998, 1999, 2003).

Membru al Uniunii 
Jurnaliștilor din Moldova 
(1987), al Uniunii Teatrale 
din Moldova (1992), Uniu-
nii Scriitorilor din Moldo-
va (1993), Uniunii Scriito-
rilor din România (2003). 
Vicepreședinte al Uniunii 
Jurnaliștilor din Moldova 
(1999-2003), membru al 
Clubului Național de Presă, 
membru al Centrului Inde-
pendent de Jurnalism, mem-
bru al Consiliului de obser-
vatori ai Audiovizualului, dar 
din care s-a retras în semn 
de protest față de recursul la 
metode nedemocratice în ac-
tivitatea CCA.

Distincții: este decorat cu 
Ordinul Național ,,Pentru 
merit” în grad de Coman-
dor de către Statul Român 
(2000); Cavaler al ,,Ordinu-
lui Republicii” (2009), la care 
a renunțat în 2014, în semn 

de protest că distincția i-a 
fost conferită și lui Vlad Pla-
hotniuc; laureat al Premiului 
Național al Republicii Mol-
dova, 2019, ș. a.

A se vedea și articolele din 
,,Calendar Național 2005”. – 
Chișinău, 2004. – P. 107-108; 
,,Calendar Național 2015”. – 
Chișinău, 2015. – P. 162-163.
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// Jurnal de Chișinău. – 2013. – 
29 mar. – P. 8.
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Val Butnaru] / Vitalie Ciobanu 
// Contrafort: Revistă a tinerilor 
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va. – 2010. – Nr 5/6. – P. 10.

Decalogul lui Val Butnaru / 
concept: Ana Popenco // VIP 
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Țarălungă, Ecaterina. But-
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Internațional, 2010. – P. 89-91.

Zaharia, Viorica. Dramatur-
gia lui Val Butnaru între lirism 
și teatru angajat social / Viorica 
Zaharia // Diversitatea lingvis-
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procesul de comunicare. – Iași-
Chișinău : Garamont, 2013. – P. 
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Ion ȚĂRANU
1940-2017

Prozator, publicist, autor 
dramatic și diplomat român. 
A fost consilier al Ambasadei 
României la Chișinău.

S-a născut la 19 aprilie 
1940 în localitatea Munteni, 
comuna Belceşti, județul Iaşi. 
Se stinge din viață la 31 mar-

tie 2017.
Își face studiile la Univer-

sitatea „Al. I. Cuza” din Iași, 
Facultatea de Filologie, Sec-
ţia limba și literatura română 
(1962-1967). Studii postuni-
versitare la Academia „Ște-
fan Gheorghiu” din Bucu-
rești, Facultatea de Ziaristică 
(1984-1986).

La Iași a activat în calitate 
de redactor la Secţia cultu-
rală a studioului de radio 
(1967-1969); lector la Cate-
dra de estetică de la Univer-
sitatea Politică și de Condu-
cere (1969-1974); președinte 
al Comitetului judeţean de 
cultură (1974-1979); redac-
tor-șef al revistei săptămâ-
nale de cultură „Cronica” 
(1979-1989), unde a promo-
vat poeţi și scriitori de la Chi-
șinău și Novi-Sad; muzeograf 
la Muzeul „Mihai Eminescu” 
(1990-1992); coordonator al 
Muzeului „N. Gane” (Muzeul 
Administraţiei Publice a Mu-
nicipiului Iași) (1997-2001); 
redactor-șef la revista ,,Cro-
nica veche” (2011).

A debutat publicistic cu 
povestirea „Când soarele bea 
din fântână”, în revista „Iaşul 
literar” (1969). Debutul edi-
torial are loc în 1975 cu volu-
mul „Sub zodia Dragonului”, 
menționat cu Premiul Editu-
rii „Junimea”.

A mai semnat: „O poveste 
cu povești”, inclusă în volu-
mul colectiv „Firul vieţii” 
(1977), pusă în scena Tea-
trului pentru copii „Lucea-
fărul” (stagiunile din 1978 
și 1979), menționată cu Pre-
miul ,,Mihail Sadoveanu” al 
Asociaţiei Scriitorilor din 
Iași și cu premiul Consiliului 
Culturii; „Istorie vie” (repor-
taje, eseuri, tablete) (1989); 
„Numai tinereţii i se iartă 

totul” (2001), roman în două 
volume, remarcat favorabil 
de critica  literară din Ro-
mânia, Republica Moldova, 
Israel și SUA; „O aventură de 
zile mari”, editată la Chișinău 
(2005).

Colaborări la revistele: 
,,Convorbiri literare”, ,,Cro-
nica”, ,,România literară”, 
,,Luceafărul”, ,,Steaua”, ,,Ori-
zont”, ,,Ateneu” etc., precum 
și la Radio București și Radio 
Iași.

A fost iniţiatorul și organi-
zatorul, la Iași, a Festivalului 
de Artă Teatrală a Teatre-
lor Naţionale din România 
(1975 și 1976, cu prilejul îm-
plinirii a 160 de ani de teatru 
în limba română). Totodată, 
a organizat, la Iași, în colabo-
rare cu Comunitatea Evreilor 
din Iași, sărbătorile Centena-
rului Teatrului Evreiesc de la 
Pomul Verde, primul teatru 
evreiesc din lume.

De asemenea, împreună 
cu Asociaţia Scriitorilor din 
Iași, a organizat Festivalul In-
ternaţional de Poezie „Mihai 
Eminescu” (1977); a fost ini-
ţiator și organizator, la Iași, al 
unor întâlniri cu caracter de 
eveniment în cadrul mani-
festărilor „Prelecţiunile Juni-
mii” cu Geo Bogza, Constan-
tin Noica, Edgar Papu, acad. 
C. C. Giurescu, Zoe Dumi-
trescu Bușulenga, Mircea 
Malița, precum și al manifes-
tării „Dezbaterile Cronicii”, 
cu personalităţi de marcă 
din București și Iași din toate 
domeniile știinţei și culturii. 
A fost iniţiatorul Premiilor 
Revistei „Cronica”. A iniţiat 
și a realizat deschiderea Mu-
zeului Teatrului Românesc în 
casa vornicului Alecsandri 
din Iași etc.

În perioada anilor 1992-
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1995 și 2001-2005, timp 
de două mandate, a activat 
la Ambasada României în 
Republica Moldova. A fost 
atașat cultural (cu grad di-
plomatic secretar I) pentru 
cultură, învăţământ, culte și 
presă și consilier diplomatic, 
pentru domeniile cultură, în-
văţământ, știinţe și culte. La 
Chișinău a iniţiat și a coordo-
nat diverse evenimente cul-
turale (decade/săptămâni ale 
fi lmului artistic românesc, 
recitaluri ale unor muzicieni 
de prestigiu la Filarmonica 
Naţională, Opera Naţională 
și la Sala cu Orgă din Chi-
șinău, spectacole folclorice 
și de muzică folk cu soliști 
și interpreţi de audienţă na-
ţională, expoziţii personale 
și de grup ale unor pictori 
de renume de la Chișinau și 
București).

Membru al Uniunii Scrii-
torilor din România (1981) 
și din Republica Moldova 
(1996).

Menționat cu Premiul 
de Excelenţă al Teatrului 
Național Satiricus „I. L. Ca-
ragiale”, pentru promovarea 
valorilor culturii românești 
(2004).

A se vedea și articolul din 
„Calendar Național 2015”. – 
Chișinău, 2015. – P. 166-167.
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Eudochia LICA
1930

Interpretă de operă și mu-
zică populară (soprană liri-
că).

S-a născut la 20 aprilie 1930 
în Hâncești, județul Lăpușna.

După absolvirea școlii ge-
nerale, și-a continuat stu-
diile la Conservatorul din 
Chișinău, azi Academia de 
Teatru, Muzică și Arte Plas-
tice (1949-1954). Profesoară 
de canto i-a fost Maria Gruz-
man.

Și-a început activitatea în 
calitate de solistă a Operei 
din Chișinău (azi Teatrul 
Național de Operă și Balet 
„Maria Bieșu”) (1955-1961). 
Ulterior a fost solistă a Or-
chestrei de Muzică Populară 
,,Fluieraș” (1961-1973); solis-
tă în Formația de Propagare 
a Muzicii de pe lângă Filar-
monica din Chișinău (1973-
1981).

A cântat în ansamblu cu 
artiști consacrați, precum: P. 
Botezat, C. Cramarciuc, N. 
Siniova, T. Alioșina, A. Fo-
menko, V. Bașcatov ș. a. S-a 
manifestat prin rolurile in-
terpretate: Roxanda (,,Gro-
zovan” de D. Gherșfeld), Pa-
jul (,,Rigoletto” de G. Verdi), 
Florăreasa (,,Eroica baladă” 
de A. Stârcea) ș. a.

A avut și o frumoasă activi-
tate cu Orchestra de Muzică 
Populară ,,Fluieraș”, unde a 
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avut ocazia să evolueze ală-
turi de interpreți celebri, cum 
sunt: T. Ciobanu, N. Sulac, 
M. Bieșu, Z. Julea, V. Marin, 
O. Ciolacu, N. Crulicovschi, 
I. Căpraru ș. a.

A interpretat mai multe me-
lodii populare, printre care: 
,,Fluieraș”, ,,Te aștept cu dor”, 
,,Țărișoara mea”, ,,Floricică-
albastră fl oare”, ,,Vântișor de 
primăvară” ș. a.

A efectuat turnee artistice 
în mai multe țări, precum: 
Republicile Baltice, Ucrai-
na, Caucaz, Rusia, Extremul 
Orient ș. a.

A înregistrat la Radio 
Chișinău creații de C. Porum-
bescu, P. Rusu, D. Gheorghiță, 
S. Șapiro, D. Fedov, D. 
Gherșfeld, V. Zagorschi, un 
șir de cântece populare.

Sunt cunoscute piesele 
discografi ce: ,,Măi Ionele”, 
,,Arioso Roxandei” din opera 
,,Grozovan”.

Este membru al Uniunii 
Muzicienilor din Republica 
Moldova.

În 2000 i se conferă Me-
dalia ,,Meritul Civic”, pentru 
activitate îndelungată și pro-
digioasă în domeniul culturii 
și merite deosebite în dezvol-
tarea și propagarea artei mu-
zicale.

A se vedea și articolul din 
,,Calendar Național 2005”. – 
Chișinău, 2004. – P. 109.

***
Buzilă, Serafi m. Lica, Eudo-

chia // Buzilă, Serafi m. Encilo-
pedia interpreților din Moldova / 
Serafi m Buzilă. – Chișinău : ARC; 
Museum. – 1999. – P. 267-268.

Buzilă, Serafi m. Lica, Eu-
dochia // Buzilă, Serafi m. In-
terpreţi din Moldova : lexicon 
enciclopedic (1460-1960) / Se-
rafi m Buzilă. – Chișinău, 1996. – 
P. 264.

M. C.

Vladimir COBASNEAN
1935-2017

Actor de teatru, regizor și 
profesor de artă teatrală.

S-a născut la 22 aprilie 1935 
în satul Cuizăuca, raionul 
Rezina. Se stinge din viață la 
19 aprilie 2017, Chișinău.

În 1962 a absolvit Con-
servatorul de Stat „Gavriil 
Musicescu”, Facultatea Tea-
trală. Își începe activitatea 
artistică la Teatrul de Păpuși 
„Licurici” (1954), după care 
se înscrie în trupa Teatru-
lui Muzical-Dramatic „A. S. 
Pușkin” (1958-1990).

Între 1990-1997 este actor 
la Teatrul Epic de Etnografi e 
și Folclor „Ion Creangă” din 
Chișinău. Aici a montat, în 
calitate de regizor, spectaco-
lele: ,,Năpasta” de I. L. Cara-
giale; ,,Muza de la Burdujeni” 
de C. Negruzzi; ,,Pace-n jurul 
războiului” de Iulian Filip; 
,,Ipoteca de la stână” de V. 
Chiper.

Timp de șase decenii de 
activitate a jucat peste 100 
de roluri pe scena teatrelor, 
cât și în cinematografi e, cele 
mai relevante fi ind: Profeso-
rul din „Comoara Braziliei”; 
Mitropolitul din ,,Bastarzii”; 
Radeev din „Pietricele în 
palmă”; Pliușkin din „Sufl e-
te moarte”; Leonil din „Iașii 
în carnaval”, Prietenul din 
„Între două focuri” și multe 
altele. Ultimele roluri în care 
a apărut au fost ,,Prințesa Lia 
salvează împărăția”, ,,Pomul 
vieții” și ,,Amorul dănțuie și 
feste joacă”, iar cel mai me-

morabil rol rămâne a fi  cel 
al moșului gazdă din specta-
colul „Șezătoarea”, jucat mai 
mult de un deceniu pe scena 
Teatrului Epic de Etnografi e 
și Folclor „Ion Creangă”.

Din anul 1997 a fost actor 
în trupa Teatrului Național 
„Mihai Eminescu”.

A fost profesor al mai mul-
tor promoții de studenți ai 
Academiei de Muzică, Teatru 
și Arte Plastice (din 1969), 
discipolii săi fi ind actori și 
regizori renumiți, printre 
care Nicolae Jelescu, Sandu 
Grecu, Sergiu Finiti, Natalia 
Caraman, Ion Mocanu (Iași), 
Ion Sapdaru, Ion Grosu 
ș. a. De asemenea, a activat 
și la Universitatea de Stat din 
Chișinău, Catedra artelor 
frumoase.

Fiind profesor de artă tea-
trală la Liceul ,,Elena Alistar” 
și la Școala de Arte „Vale-
riu Poleacov” din capitală, a 
crescut și a educat mai mul-
te generații de elevi, mulți 
dintre ei devenind laureați 
ai festivalurilor naționale și 
internaționale. În calitate de 
pedagog-regizor, a montat: 
,,Trei crai de la răsărit” de B. 
P. Hasdeu; ,,Piatra din casă” 
de V. Alecsandri; ,,Corb la 
corb nu-și scoate ochii” de 
N. Ostrovski; ,,Un unchi și 
trei nepoate” de C. Stamati-
Ciurea; ,,Dragostea Anei Be-
riozko” de V. Pistolenco; ,,O 
poveste din Irkutsk” de A. 
Arbuzov; ,,Gâlcevile din Cio-
za” de Carlo Goldoni; ,,Arti-
colul 214” după I. L. Caragia-
le; ,,Modista și cinovnicul” de 
V. Alecsandri; ,,Intrigă și iu-
bire” de Schiller și alte piese.

A fost director al Casei 
Actorului și a participat la 
activitatea laboratorului de 
creaţie care s-a desfășurat în 
orașul Moscova, organizat de 
VTO și condus de către pro-
fesorul Arcadie Nemirovski 
(1970-1980).

Distincții și premii: Maes-
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tru în Artă; Medalia ,,Meritul 
Civic”; Premiul pentru pe-
dagogie artistică (UNITEM, 
2014) și Premiul ,,Petru Ba-
racci” (UNITEM, 2017).

Bibliografi e selectivă:
Cobasnean, Vladimir. „Dacă 

muncești, obții”: Interviu cu ac-
torul Teatrului Național ,,Mihai 
Eminescu” [Resursă electroni-
că] / Vladimir Cobasnean  // 
https://ilovemyjobmd.wordpre-
ss.com/2013/04/07/vladimir-
cobasnean-daca-muncesti-ob-
tii/. – [Accesat la 5 sept. 2019].

Cobasnean, Vladimir. ,,Să fi i 
actor la 80 de ani e foarte bine!” : 
Interviu cu actorul Teatrului 
Național ,,Mihai Eminescu” / 
Vladimir Cobasnean; a intervie-
vat: Larisa Ungureanu // Teatru. – 
2015. – Nr 15. – P. 1-4.

***
Arhiva de voci. Interviuri cu 

personalități din domeniul cul-
turii. Vol. 2 : Vladimir Cobas-
nean - un popas la poarta amin-
tirilor [Resursă electronică] / 
resp. de ed. : Elena Pintilei, Va-
sile Bahnaru ; coord. și realizare 
ed., înregistrare pe DVD : Mari-
ana Cocieru [et al.] ; moderare 
interviu : Pavel Popa ; Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova ; 
Institutul de Filologie al Aca-
demiei de Științe a Moldovei. – 
Chișinău : BNRM, 2016. – 2 dis-
curi optice electronice.

***
Bulhac, Eleonora. La mulţi 

ani pentru Vladimir Cobasnean 
/ Eleonora Bulhac // Jurnal de 
Chișinău. – 2015. – 24 apr. – P. 8 ; 
Teatru. – 2015. – Nr 15. – P. 35.

Cuzuioc, Ion. Vladimir Co-
basnean : O forjerie de artiști! : 
[Vladimir Cobasnean, actor și 
profesor, Maestru al Artei] / Ion 
Cuzuioc // Literatura și arta. – 
2014. – 22 mai. – P. 6.

Durbală, Anatol. Vladimir 
Cobasnean (22 apr. 1935 – 19 
apr. 2017) : In memoriam / Ana-
tol Durbală // Jurnal de Chiși-
nău. – 2017. – 21 apr. – P. 5.

Șova, Gheorghe. Decanul tea-
trului moldav, Vladimir Cobas-
nean, a urcat să-și joace rolul în 
Ceruri / Gheorghe Șova // Farul 
nistrean (Rezina-Șoldănești). – 
2017. – 28 apr. – P. 8.

Teatrul Naţional „Mihai Emi-
nescu” a marcat 80 de ani ai ac-
torului Vladimir Cobasnean // 
Timpul. – 2015. – 24 apr. – P. 4.

Tomuleț, Valentin. Vocaţie 
onorabilă : Magistrul Vladimir 
Cobasnean la vârsta împlinirilor 
(80 de ani de la naștere) / Valen-
tin Tomuleţ // Literatura și arta. 
– 2015. – 16 apr. – P. 6.

Vladimir Cobasnean // Săp-
tămîna. – 2017. – 28 apr. – P. 16.

[Vladimir Cobasnean] [Re-
sursă electronică] // http://www.
jc.md/bunelul-fetitei-care-a-de-
senat-lacrima-tricolora-e-din-
basarabia/ (accesat : 5.08.2019).

Vladimir Cobasnean [Re-
sursă electronică] // https://
unimedia.info/index.php/stiri/
vladimir-cobasnean--cel-mai-
in-varsta-actor-al-teatrului-
national-mihai-eminescu--s-
a-stins-din-viata-131727.html 
(accesat : 5.08.2019).

V. M.

Nicolae MĂTCAȘ
1940

Filolog, lingvist, doctor în 
fi lologie, profesor universi-
tar, poet, publicist, traducă-
tor, om politic.

Timp de peste 30 de ani a 
activat în învățământul su-
perior, fi ind profesor uni-
versitar la Universitatea de 
Stat din Moldova, Univer-

sitatea Pedagogică de Stat 
,,Ion Creangă” din Chișinău, 
Universitatea din București. 
Ex-ministru al Educației și 
Științei din Republica Mol-
dova (1990-1994).

S-a născut la 27 aprilie 
1940 în satul Crihana Veche, 
plasa Cahul, județul Ismail 
(azi raionul Cahul). După fi -
nisarea școlii generale din lo-
calitatea natală, și-a continu-
at studiile la Universitatea de 
Stat din Moldova, Facultatea 
de Istorie și Filologie, specia-
lizarea limba și literatura ro-
mână (1957-1962). A urmat 
studiile de doctorat la Uni-
versitatea de Stat din Sankt 
Petersburg (1964-1967). A 
fost discipolul romanistului 
R. Piotrowski, care printre 
primii a susținut lupta basa-
rabenilor pentru revenirea la 
grafi a latină și limba româ-
nă. În 1967 a susținut teza de 
doctor în fi lologie.

Începând cu publicarea 
primelor poezii la vârsta 
adolescenței (1956), pe pagi-
nile ziarului raional, a  îndră-
git scrisul. A publicat versuri, 
precum și zeci de articole 
de popularizare a scrisu-
lui cu litere latine pe pagi-
nile publicațiilor periodice 
ale timpului, precum sunt: 
,,Literatura și arta”, ,,Glasul 
națiunii”, ,,Limba română”, 
,,Revista română”, ,,Dacia 
literară” ș. a. Ulterior a pu-
blicat în antologii: ,,Eterna 
iubire” (1999), ,,Iubirea de 
metaforă” (2000), ,,Sonetul 
românesc” ș. a. A semnat mai 
multe plachete de versuri: 
,,Vernale ploi” (2009), ,,Roata 
de olar. Sonete” (2008), ,,Un 
câmp minat, urcușul. Sonete” 
(2010) ș. a.

Concomitent, a desfășurat 
o amplă activitate didactică 
și de cercetare, exercitând 
funcțiile de cadru didactic, 
începând de la conferențiar, 
până la profesor universi-
tar, șef catedră și decan al 
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Facultății de Filologie la Uni-
versitatea Pedagogică de Stat 
,,Ion Creangă” din Chișinău; 
cercetător științifi c superior 
la Institutul de Lingvistică al 
Academiei de Științe a Mol-
dovei (1978-1985); profesor 
invitat la Universitatea din 
București (1994); expert la 
Direcția relații internaționale 
din cadrul Ministerului 
Educației, Cercetării și Tine-
retului din București (1994-
2007).

A fost participant ac-
tiv la mișcarea de eliberare 
națională a românilor ba-
sarabeni din 1986-1989. A 
contribuit substanțial la re-
venirea la alfabetul latin și la 
limba română drept limbă de 
stat. A făcut parte din Comi-
sia interdepartamentală pen-
tru problemele limbii ma-
terne (1997-1999), membru 
al grupurilor de lucru din 
parlament pentru elaborarea  
proiectelor de legi privind 
funcționarea limbilor vor-
bite pe teritoriul Republicii 
Moldova, ofi cializarea limbii 
române în Republica Moldo-
va și revenirea la grafi a lati-
nă (1989) ș. a. A scris zeci de 
articole pe aceste teme, care 
au fost editate în cărțile: ,,Ro-
mân mi-e neamul, românesc 
mi-e graiul” (1998); ,,Coloa-
na infi nită a graiului matern” 
(1990) ș. a. În 1990 a editat 
(în colaborare) mai multe 
lucrări pentru familiarizarea 
publicului cu normele scrie-
rii în grafi e latină: ,,Normele 
ortografi ce, ortoepice și de 
punctuație ale limbii româ-
ne”, ,,Îndreptar de ortogra-
fi e”, ,,Elemente de ortografi e 
și ortoepie a limbii române”, 
,,Învățăm limba moldove-
nească fără profesor”, pentru 
alolingvi (1990) ș. a.

Pe perioada activității sale 
în calitate de ministru al 
Educației și Științei al Repu-
blicii Moldova în trei guver-
ne consecutive, a întreprins 

o serie de măsuri în vederea 
reformării învățământului, 
revenirii la studii în lim-
ba națională. A depus efort 
considerabil întru integra-
rea învățământului româ-
nesc modern și ralierea la 
cel european: unifi carea 
programelor și a planurilor 
de studii cu cele din Româ-
nia; introducerea manua-
lelor românești; studierea 
obligatorie în școlile de stat 
a limbii române, a istoriei 
românilor și a cursului in-
tegral de literatură română; 
folosirea în învățământ a 
glotonimului „limba româ-
nă” pentru limba ofi cială 
a statului și a etnonimului 
„popor român” pentru denu-
mirea populației majoritare 
din republică; revenirea la 
sistemul clasic de structurare 
a învățământului preuniver-
sitar (primar, gimnazial, li-
ceal, special și profesional) și 
de apreciere a cunoștințelor 
elevilor și studenților pe bază 
de 10 puncte; deschiderea, 
pentru prima dată, după 
1944, a liceelor, cu studierea 
avansată a unor limbi străi-
ne, la care elevii moldoveni 
nu aveau acces; derusifi ca-
rea învățământului național, 
atribuirea limbii ruse din 
școlile neruse de pe teritoriul 
republicii a statutului de lim-
bă străină, care poate fi  stu-
diată opțional; atestarea peri-
odică a cadrelor și conferirea 
de grade didactice; trimiterea 
masivă a tineretului la studii 
de toate gradele în România 
pe burse oferite de statul ro-
mân ș. a.

A făcut parte din Cole-
giul de redacție al revistelor: 
,,Limba română” (Chișinău, 
1990), ,,Limba și literatura 
română” (București, 1995).

Membru al: Uniunii 
Jurnaliștilor din Republica 
Moldova (1980), Societății 
de Științe Filologice din Ro-
mânia (1996), Uniunii Scrii-

torilor din România (1999), 
Uniunii Scriitorilor din Re-
publica Moldova (2011).

Pentru activitatea sa pro-
digioasă a primit distincțiile: 
Ordinul ,,Gloria Muncii” al 
Republicii Moldova (1996), 
,,Ordinul Republicii” (2010).

A se vedea și articolele din 
„Calendar Național 2000”. – 
Chișinău, 1999. – P. 127-130; 
„Calendar Național 2005”. – 
Chișinău, 2004. – P. 114; „Calen-
dar Național 2015”. – Chișinău, 
2015. – P. 172-174.
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M. C.

Nicolae SCHIȚCO
1955

Editor, publicist, sociolog, 
bibliograf.

S-a născut la 27 aprilie 1955 
în satul Sofi a, raionul Dro-
chia.

După absolvirea școlii me-
dii din satul natal, a urmat 
studiile la Universitatea de 
Stat din Moldova, Facultatea 
de Biblioteconomie și Biblio-
grafi e (1972-1976).

Activitatea profesională a 
început-o în calitate de me-
todist la Biblioteca Națională 
pentru Copii ,,Ion Creangă”, 
după absolvirea facultății 
(1976). În 1977 a fost numit 
director al Sistemului Cen-
tralizat de Biblioteci din ra-
ionul Ialoveni. Ulterior, între 
1986-1988, a fost șef al Secției 
raionale cultură Ialoveni. Din 
1988 a activat în funcție de 
director al Bibliotecii Repu-
blicane Științifi co-Medicale.

Din 1989 a început activi-
tatea în calitate de sociolog 
superior la Centrul Unional 
de Studiere a Opiniei Publi-
ce, fi liala din Moldova. Con-
comitent, prin cumul, a acti-
vat și în cadrul Institutului de 
Filosofi e și Sociologie al Aca-
demiei de Științe a Moldovei.

În perioada 1990-1997 a 
fost angajat la Președinția 
Republicii Moldova, exerci-
tând funcția de consultant 
în Secția relații mass-media 
și studierea opiniei publice, 
consultant principal în Sec-
torul decorări, șef al Secto-
rului heraldică și asistență 

protocolară.
Din 1997 până în 2002 

este coordonator de ediție 
la Direcția de Stat pentru 
Asigurarea Informațională 
,,Moldpress”, ulterior este di-
rector executiv al Fundației 
,,Draghiștea” (din 2002).

Între anii 2016-2019 a fost 
numit în funcție de heraldist 
secretar în Cabinetul de he-
raldică din cadrul Aparatu-
lui Președintelui Republicii 
Moldova. În această calitate 
a elaborat acte normative în 
domeniu.

În ultimii ani de activitate 
s-a consacrat editării a pes-
te 90 de titluri de carte, in-
clusiv ediția enciclopedică 
,,Localitățile Republicii Mol-
dova” în 15 volume. Aceas-
tă ediție refl ectă în ordinea 
alfabetică istoria și dezvol-
tarea în timp a peste 1400 
de localități din Republica 
Moldova. Este autor al unui 
număr impunător de eseuri, 
publicate în serialul enci-
clopedic ,,Localitățile Repu-
blicii Moldova”. Este autor 
al mai multor cărți editate, 
printre care sunt: ,,Fârlădenii 
din podgoriile Gălbeniței” 
(2016), ,,Raionul Ialoveni: 
40 de ani” (2017), ,,Institui-
rea sistemului distincțiilor de 
stat ale Republicii Moldova” 
(2018), ,,Duminica gânduri-
lor” (2018) ș. a.

Este membru al Uniunii 
Jurnaliștilor din Moldo-
va; membru și secretar al 
fi lialei Chișinău a Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din 
România.

A se vedea și articolul din 
,,Calendar Național 2015”. – 
Chișinău, 2015. – P. 175-176.

Bibliografi e:
Raionul Ialoveni / alcăt.: 

Nicolae Schiţco; fot.: Andrei 
Mardari. – Chișinău : Fundaţia 
,,Draghiștea”, 2010. – 64 p.

Schițco, Nicolae. Duminica 
gândurilor: (Maxime, cugetări, 
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refl ecţii) / Nicolae Schiţco. – 
Chișinău : [S. n.], 2018. – 120 p.

Schițco, Nicolae. Fârlădenii 
din podgoriile Gălbeniţei: [mo-
nografi e] / Nicolae Schiţco, Tu-
dor Ţopa; fotogr.: Pavel Balan; 
red.: Ion Melniciuc. – Chișinău : 
Fundaţia ,,Draghiștea”, 2016. – 
176 p.

Schițco, Nicolae. Raionul Ia-
loveni: 40 de ani = Ialoveni Dis-
trict: 40 years / Nicolae Schiţco; 
fotografi i: Andrei Mardari; co-
ord.: Tudor Ţopa. – Chișinău : 
Bons Offi  ces, 2017. – 152 p.

***
Schițco, Nicolae. Instituirea 

sistemului distincțiilor de stat 
ale Republicii Moldova / Nicolae 
Schițco // Heraldica Moldaviae / 
red.: Vlad Pohilă. – Chișinău: [S. 
n.], 2018. – P. 113-121.

Schițco, Nicolae. Înainte-mer-
gătorul „Draghiștei”: [Victor La-
daniuc, scriitor, poet, publicist] 
/ Nicolae Schiţco // Literatura și 
arta. – 2015. – 5 mar. – P. 5.

Schițco, Nicolae. Nașul fapte-
lor frumoase: [Vasile Căpăţână, 
regizor, actor, pedagog, scriitor, 
poet – 70 de ani de la naștere] 
/ Nicolae Schiţco // Literatura și 
arta. – 2016. – 5 mai. – P. 4.

Schițco, Nicolae. Un trudnic 
al cuvintelor: [lingvistul Ion 
Melniciuc, 75 de ani de la naș-
tere] / Nicolae Schiţco // Litera-
tura și arta. – 2016. – 24 mar. – 
P. 6.

***
Cuzuioc, Ion. Nicolae Schiţ-

co: un brad cu fl ori! / Ion Cuzu-
ioc // Literatura și arta. – 2015. – 
15 ian. – P. 7.

Omul „Draghiștei”: [Nicolae 
Schiţco, directorul Fundaţiei 
„Draghiștea”] // Timpul. – 2010. – 
27 apr. – P. 7.

Roibu, Nicolae. Sofi anul cu 
protocol diplomatic: [Nicolae 
Schiţco, om de cultură, editor, 
publicist, sociolog, bibliograf] 
/ Nicolae Roibu // Literatura și 
arta. – 2015. – 30 apr. – P. 6.

M. C.

Iulius POPA
1955

Publicist, ziarist, bibliofi l, 
eminescolog.

S-a născut la 30 aprilie 
1950 în satul Butești, raionul 
Glodeni.

După terminarea școlii ge-
nerale, și-a continuat studiile 
la Facultatea Limbi Străine, 
specializarea limba france-
ză, a Institutului Pedagogic 
de Stat ,,Alecu Russo”, azi 
Universitatea de Stat ,,Alecu 
Russo” din Bălți (1967-1971).

Activitatea profesională a 
început-o în calitate de pro-
fesor de limba franceză în 
școlile de cultură generală 
din Lăpușna (r-nul Hâncești), 
Butești (r-nul Glodeni), Mă-
răndeni (r-nul Fălești) între 
anii 1972-1975. Ulterior a 
fost lector universitar la Fa-
cultatea de Limbi Străine la 
Universitatea de Stat ,,Alecu 
Russo” din Bălți (1975-1981).

Între anii 1981-1991 a fost 
corespondent al ziarului 
,,Raza” (Luci) al Direcției de 
comerț din Bălți, din 1991 
este corespondent al săptă-
mânalului ,,Literatura și arta”, 
unde publică peste 1000 de 
articole din domeniile: cultu-
ră, istorie, politică, lingvisti-
că, învățământ ș. a.

A scris și a alcătuit mai mul-
te lucrări (18 titluri), printre 
care: cartea de debut ,,Rec-
torul meu” (1996), ,,Butești. 

Vino și vezi” (2004), ,,Butești. 
Adu-ți aminte” (2005), ,,Me-
dalii Eminescu în Moldova 
și alte țări” (2005), ,,Rectorul 
academician Nicolae Filip” 
(2006), ,,Deținătorii Burse-
lor de Merit la Universitatea 
de Stat ,,Alecu Russo” din 
Bălți:1960-2010 (2010), ,,Co-
lumna și durerile noastre” 
(2014), ,,Cunosc prea bine 
drama Basarabiei” (2018), 
,,Țară coruptă, fără corupă-
tori” (2019) ș. a. Este coautor 
al volumului VII din ,,Cor-
pus Eminescu”, capitolul Me-
dalistica (2000) ș. a.

Concomitent cu activitatea 
sa de publicist, s-a consacrat 
activității de colecționar de 
medalii și monede cu chipul 
lui Mihai Eminescu. Este 
deținătorul uneia din cele 
mai valoroase colecții priva-
te de medalii din seria ,,Mi-
hai Eminescu” din spațiul 
românesc, care a depășit 
400 de unități. Unele dintre 
acestea au fost emise chiar la 
inițiativa sa. Astfel, în 1989, 
la insistența sa, pentru prima 
dată în fosta URSS a fost emi-
să rubla sovietică, care poar-
tă pe revers chipul lui Mi-
hai Eminescu. Este autorul 
unui set de piese medalistice 
,,Eminescu Integral” în nu-
măr de 28 de unități (fi ecare 
cu un tiraj de 100 exempla-
re). Aceste medalii constituie 
o operă numismatică inedită, 
care aduc și informații despre 
municipiul Bălți, deoarece pe 
reversul medaliilor se conțin 
imagini ale unor edifi cii is-
torice din această localitate: 
Catedrala ,,Sf. Nicolae”, Cate-
drala ,,Sf. Constantin și Ele-
na”, Liceul ,,Mihai Eminescu” 
cu bustul poetului în față ș. 
a. Setul de piese medalisti-
ce eminesciene se găsesc în 
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colecțiile Muzeului de Istorie 
al Moldovei, Muzeului de Is-
torie al României, Casa Me-
morială de la Ipotești.

Este deținătorul unei bi-
blioteci cu peste 8000 de 
titluri de carte și rarități bi-
bliofi le. Printre acestea sunt 
publicații care datează cu sec. 
al XVI-lea, anul 1594, o lu-
crare a lui Aristotel în limba 
latină și greacă; două volu-
me ale lucrării ,,Metropolitul 
Dosoft ei al Moldovei”; ,,Viața 
și petrecerea Sfi nților” (Iași, 
1682-1686); ,,Biblia de la Blaj 
din anul 1795”, tradusă din 
greacă de Samuil Micu ș. a. 
Din colecție fac parte memo-
rii, biografi i, dicționare, lite-
ratură clasică, tratate de artă 
și albume, cataloage muzeis-
tice în limbile română, rusă, 
franceză, engleză, germană, 
latină, greacă ș. a.

Pentru activitatea sa fruc-
tuoasă a fost apreciat cu 
distincții: Medalia ,,Mihai 
Eminescu” (2000); Medalia 
,,150 de ani de la nașterea lui 
Mihai Eminescu”, România 
(2000); Premiul Eminescu 
,,Teiul de argint” al Editu-
rii GEEA, Botoșani, Româ-
nia (2006); Ordinul ,,Gloria 
Muncii” (2010).

A se vedea și articolul din 
,,Calendar Național 2010”. – 
Chișinău, 2009. – P. 107-108.
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n.], 2013. – 260 p.
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Științe Reale: (Universitatea de 
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horna / Iulius Popa, Luciano 
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 552 p.
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Chișinău : [S. n.], 2015. – 516 p.
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Mai

110 ani de la nașterea lui Vic-
tor Ivanov, pictor și grafi cian (1 
mai 1910 – 15 februarie 2007).

120 de ani de la nașterea lui 
Iohan Altman, critic literar și 
critic de teatru, redactor de ziar, 
primul editor al revistei rusești 
,,Tеатр” (1 mai 1900 – 26 fe-
bruarie 1955). 

110 ani de la nașterea lui 
Alexandru David, bibliograf, 
istoric literar și publicist (1 mai 
1910 – 29 noiembrie 1982). ). A 
se vedea și art. din  CB 1995, p. 
46-47; CN 2000, p. 134; 2005, p. 
103.

110 ani de la nașterea lui La-
zăr Dubinovschi, sculptor, ar-
tist plastic (1 mai 1910 – 29 no-
iembrie 1982). A se vedea și art. 
din CN 2010, p. 111-112.

80 de ani de la nașterea lui 
Andrei Palii, agronom, specia-
list în genetică, doctor habilitat 
în biologie, profesor universitar, 
membru corespondent al Aca-
demiei de Științe a Moldovei (1 
mai 1940). A se vedea și art. din 
CN 2015, p.180-181.

70 de ani de la nașterea Anei 
Andreescu, fi lolog, pedagog, 
muzeograf și cercetător român 
în domeniul cărții vechi (1 mai 
1950).

60 de ani de la nașterea lui Iu-
rie Veniamin Năstas, pictor și 
grafi cian (1 mai 1960).

90 de ani de la nașterea lui 
Vitalie Belousov, inginer meca-
nic, inventator și profesor uni-
versitar român, originar din Ba-
sarabia (2 mai 1930 – 4 august 
2015). A se vedea și art. din CN 
2015, p. 181.

360 de ani de la nașterea lui 
Alessandro Scarlatti, compozi-
tor italian de muzică barocă (2 
mai 1660 – 22 octombrie 1725).

160 de ani de la nașterea lui 
William Bayliss, fi ziolog, pro-

fesor universitar și cercetător 
științifi c englez (2 mai 1860 – 27 
august 1924).

120 de ani de la nașterea Eu-
geniei Babad (Babad-Ciocu-
lescu), mezzosoprană română, 
originară din Basarabia (3 mai 
1900 – 26 decembrie 1986). 

60 de ani de la nașterea lui Te-
odor Buzu, pictor, grafi cian (3 
mai 1960). A se vedea și art. din 
CN 2010, p. 112-113.

100 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Pașcanu, compozi-
tor și profesor de muzică român, 
autor al unor piese simfonice, 
coruri de copii (3 mai 1920 – 6 
iulie 1989).

100 de ani de la nașterea lui 
Iaakob Soroker, violonist, vio-
list, muzicolog, pedagog (4 mai 
1920 – 6 martie 1995).

80 de ani de la nașterea lui 
Ieremia Zota, specialist în do-
meniul patomorfozei sistemului 
cardiovascular, doctor habili-
tat în științe medicale, profesor 
universitar, membru corespon-
dent al Academiei de Științe a 
Moldovei (4 mai 1940). A se ve-
dea și art. din CN 2005, p. 119-
120.

180 de ani de la nașterea lui 
Constantin Dimitrescu Seve-
reanu, medic chirurg, doctor 
în medicină, profesor român (4 
mai 1840 – 1 decembrie 1930).

145 de ani de la nașterea lui 
Dumitru Drăghicescu, socio-
log, diplomat, politican și fi losof 
român, primul român titrat la 
Paris în sociologie (4 mai 1875 
– 14 septembrie 1945).

95 de ani de la nașterea lui 
Paul H. Stahl, sociolog, cercetă-
tor, profesor universiatar, mem-
bru de onoare al Academiei Ro-
mâne, stabilit cu traiul în Franța 
(4 mai 1925 – 16 septembrie 
2008). A se vedea și art. din CN 
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2015, p. 182-183.

80 de ani de la nașterea lui 
Grigore Bostan, poet, ictoric li-
terar, folclorist, etnograf, publi-
cist, profesor universitar, doctor 
în fi lologie, membru de onoare 
al Ascademiei Române (4 mai 
1940 – 17 noiembrie 2004). A se 
vedea și art. din CN 200, p. 139-
141; CN 2015, p. 181-182.

65 de ani de la stingerea din 
viață a lui George Enescu, com-
pozitor, dirijor pianist, violonist 
și profesor universitar român 
(19 august 1881 – 4 mai 1955). 
A se vedea și art. din CN 2001, 
p. 194-196; CN 2005, p. 120; CN 
2006, p. 257-258.

150 de ani de la nașterea lui 
Ernest Juvara, medic chirurg, 
doctor în medicină și chirurgie, 
inovator în tehnica chirurgicală 
și instrumentală, profesor uni-
versitar român (5 mai 1879 – 5 
mai 1933). 

110 ani de la nașterea lui 
Haim Balțan (Hayim Baltsan), 
lexicolog, jurnalist și poitician 
israelian, originar din Basarabia 
(5 mai 1910 – 14 august 2002). 

75 de ani de la nașterea lui 
Eugen Tăutu, pictor, doctor 
în arte, pedagog român (5 mai 
1945).

70 de ani de la nașterea lui 
Grigore Stasiev, pedolog și fi -
losof, doctor habilitat în biolo-
gie, profesor universitar (6 mai 
1940). A se vedea și art. din CN 
2010, p. 114-115.

140 de ani de la nașterea lui 
Ernst Lidwig Kirchner, pictor 
și grafi cian german, unul dintre 
principalii reprezentanți al ex-
presionismului (6 mai 1880 – 15 
iunie 1938).

80 de ani de la nașterea lui 
Vasile Vâșcu, doctor  în econo-
mie, disident politic din Basara-
bia, luptător pentru demnitatea 
națională (7 mai 1940 – 20 mai 
2010). A se vedea și art. din CN 
2015, p. 183-184.

70 de ani de la nașterea Larei 
Aladin, fi lolog, lector superior 
universitar, autor de manuale 
școlare de limbă engleză (7 mai 

1950). 
95 de ani de la nașterea lui 

Gheorghe Tohăneanu, lingvist, 
eseist, traducător, doctor habili-
tat în fi lologie, critic literar, pro-
fesor universitar român (7 mai 
1925 – 27 august 2008).

180 de ani de la nașterea lui 
Piotr I. Ceaikovski, compozitor 
rus (7 mai 1840 – 6 noiembrie 
1893). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 122-123.

80 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Oproescu, poet, 
prozator, bibliograf, critic și is-
toric literar român (8 mai 1940 
– 26 mai 2017). 

75 de ani de la nașterea Nico-
linei Mitu, pictoriță română (8 
mai 1945).

70 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Crăciun, prozator, 
istoric literar, eseist român (8 
mai 1950 – 30 ianuarie 2007). 
A se vedea și art. din CN 2015, 
p. 185.

85 de ani de la nașterea lui Te-
odor Furdui, specialist în fi zio-
logia omului și a animalelor, en-
docrinologiei și psihofi ziologiei, 
membru titular al Academiei de 
Științe a Moldovei (9 mai 1935). 
A se vedea și art. din CN 2005, 
p. 124-125; CN 2010, p. 115-116.

75 de ani de la nașterea Elvi-
rei Naval, doctor în informati-
că, cercetător, conferențiar uni-
versitar (9 mai 1945). A se vedea 
și art. din CN 2015, p. 185-186.

75 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Moisei, pictor (9 mai 
1945).

60 de ani de la nașterea lui Ion 
Sturza, economist, om de afa-
ceri, fost prim-ministru al Re-
publicii Moldova (9 mai 1960).

60 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Taran, specialist în teh-
nologia vinifi cației, doctor habi-
litat în științe tehnice, profesor 
universitar, cercetător științifi c, 
inventator (9 mai 1960). A se ve-
dea și art. din CN 2015, p. 186.

125 de ani de la nașterea lui 
Lucian Blaga, fi losof, poet, dra-
maturg, eseist, diplomat român, 
membru titular al Academiei 

Române (9 mai 1895 – 6 mai 
1961). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 125-127; CN 2015, p. 
186-187.

90 de ani de la nașterea lui 
Andrei Avram, lingvist român, 
membru corespondent al Aca-
demiei Române (9 mai 1930 – 
10 februarie 2018). A se vedea și 
art. din CN 2015, p. 187-188.

60 de ani de la nașterea lui 
Victor Țarină, poet și prozator 
român (9 mai 1960).

280  de ani de la nașterea lui 
Giovanni Paisiello, compozitor 
italian, cel mai popular com-
pozitor de operă de la sfârșitul 
anilor 1700, a stăpânit toate teh-
nicile de operă, lucrul care i-a 
făcut operele admirate în întrea-
ga Europă (9 mai 1740 – 5 iunie 
1816). 

95 de ani de la stingerea din 
viață a lui Alexandru Mar-
ghiloman, politician și jurist 
român, membru al Partidului 
Conservator al cărui președinte 
a fost (27 ianuarie 1854 – 10 mai 
1925). A se vedea și art. din CN 
2014, p. 56-57.

190 de ani de la începutul 
construcției Catedralei  ,,Naș-
terea Domnului” din Chișinău 
(11 mai 1830). A se vedea și art. 
din CN 2000, p. 145-146; CN 
2015, p. 188.

190 de ani de la nașterea lui 
Emanoil Bacaloglu, fi zician, 
chimist, matematician, profesor 
și academician român, de ori-
gine bulgară (11 mai 1830 – 30 
august 1891). A se vedea și art. 
din CN 2016, p. 265-266.

85 de ani de la nașterea Elfri-
dei Coroliov, teatrolog, doctor 
în studiul artelor, conferențiar 
(12 mai 1935). A se vedea și art. 
din CN 2010, p. 116.

90 de ani de la nașterea lui 
Efi m Bălțanu (Vaisman), cân-
tăreţ (bariton) de estradă, artist 
emerit (12 mai 1930).

320 de ani de la stingerea din 
viață a lui John Dryden, poet, 
dramaturg, critic literar englez, 
reprezentant al clasicismului, 
considerat părintele criticii lite-
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rare engleze (9 august 1631 – 12 
mai 1700). 

175 de ani de la nașterea lui 
Gabriel Faure, compozitor, pi-
anist, organist francez, profesor 
de compoziție (12 mai 1845 – 4 
noiembrie 1924). A se vedea și 
art. din CN 2015, p. 189.

175 de ani de la nașterea 
lui Pierre René Jean Baptiste 
Henri Brocard, matematici-
an francez, considerat unul din-
tre fondatorul teoriei moderne a 
triunghiului (12 mai 1845 – 16 
ianuarie 1922). 

70 de ani de la nașterea lui 
Ion Garbuz, medic traumato-
log-pediatru, doctor habilitat în 
medicină, profesor universitar 
(13 mai 1950).

80 de ani de la nașterea lui 
Mircea Ciobanu, poet, pro-
zator, editor, traducător, eseist 
român (13 mai 1940 – 22 aprilie 
1996). 

180 de ani de la nașterea lui 
Alphonse Daudet, romancier, 
povestitor, dramaturg, memori-
alist francez (13 mai 1840 – 16 
decembrie 1897). A se vedea și 
art. din CN 2015, p. 189-190.

90 de ani de la stingerea din 
viașă a lui Fridtjof  Nansen, 
zoolog, om de știință, doctor 
în zoologie, cercetător științifi c, 
explorator, diplomat, umani-
tarist norvegian, a pus bazele 
teoriilor moderne ale neurolo-
giei, laureat al Premiului Nobel 
pentru Pace (10 octombrie 1861 
– 13 mai 1930).

105 ani de la nașterea lui Ni-
colae Corlăteanu, lingvist, spe-
cialist ân domeniul lexicologiei, 
foneticii, stilisticii, romanisticii, 
slavisticii, om de cultură, doctor 
habilitat în fi lologie, profesor  
universitar, membru al Acade-
miei de Științe a Moldovei (14 
mai  1915 – 21 octombrie 2005). 
A se vedea și art. din CN 2005, 
p. 133-136; CN 2015, p. 190-191.

90 de ani de la nașterea lui 
Constantin Vizir, pianist, acor-
deonist (14 mai 1930 – 1 octom-
brie 1988). A se vedea și art. din 
CN 2010, p. 117.

75 de ani de la nașterea lui 
Mircea Ghițulescu, prozator, 
dramaturg, critic și istoric li-
terar, profesor român (14 mai 
1945 – 17 octombrie 2010).

300 de ani de la nașterea 
Maximilian Hell, savant, pro-
fesor  iezuit, întemeietorul  Ob-
servatorului Astronomic din 
Cluj, director al  Observato-
rului Astronomic din Vie-
na (din 1755), membru al Aca-
demiei Regale de Științe Suedeze  
(15 mai 1720 –14 aprilie 1792).

90 de ani de la nașterea lui 
Constantin Cramarciuc, actor, 
cântăreț de operă (bas) și lied 
(15 mai 1930). A se vedea și art. 
din CN 2005, p. 136.

80 de ani de la nașterea lui 
Isai Cârmu, pictor, grafi cian 
(15 mai 1940 – 5 mai 2015). A se 
vedea și art. din CN 2000, p. 148-
150; CN 2005, p. 136; CN 2015, 
p. 191-192.

85 de ani de la stingerea din 
viață a lui Kazimir Malevici, 
pictor, grafi cian, teoretician de 
artă rus (23 februarie 1878 – 15 
mai 1935). A se vedea și art. din 
CN 2015, p. 192.

80 de ani de la nașterea Ninei 
Rojkovskaia (Romanenco), tea-
trolog și critic de teatru (16 mai 
1940). A se vedea și art. din CN 
2010, p. 118.

80 de ani de la nașterea lui Va-
leriu Negruța, violonist (16 mai 
1940). A se vedea și art. din CN 
2010, p. 117-118.

75 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Gladun, medic chirurg, 
doctor habilitat în medicină, 
profesor universitar, cercetător 
științifi c (16 mai 1945).

120  de ani de la nașterea lui 
Aurel Ciupe, pictor, pedagog și 
desenator român (16 mai 1900 – 
18 iulie 1985).

90 de ani de la nașterea lui Ti-
tus Popovici, prozator, drama-
turg, eseist, scenarist de fi lme, 
memorialist, membru cores-
pondent al Academiei Române 
(16 mai 1930 – 29 noiembrie 
1994). A se vedea și art. din CN 
2015, p. 194.

175 de ani de la nașterea lui 
Ilia I. Mecinikov, microbiolog, 
imunolog, anatomist, zoolog 
rus, cu rădăcini moldovenești, 
cunoscut pentru cercetări de pi-
onierat în domeniul sistemului 
imunitar și pentru descoperirea 
tratamentului holerei, laureat 
al Premiului Nobel pentru Me-
dicină (16 mai 1845 – 15 iulie 
1916). A se vedea și art. din CN 
2010, p. 118-119.

625 de ani de la Bătălia de 
la Rovine, confl ict între oștile 
conduse de Mircea cel Bătrân și 
cele ale lui  Baiazid I, încheiată 
cu victoria muntenilor (17 mai 
1395).

100 de ani de la nașterea lui 
Geo Dumitrescu, poet, tradu-
cător, redactor de ziare și reviste 
literare, fost director al revistei 
,,România literară”, membru co-
respondent al Academiei Româ-
ne (17 mai 1920 – 29 septembrie 
2004).

100 de ani de la nașterea Allei 
Baianova, cântăreață de muzică 
ușoară și romanțe (18 mai 1920 
– 30 august 2011).

70 de ani de la nașterea lui 
Petre Teodorovici, compozi-
tor, textier, interpret de muzică 
ușoară (18 mai 1950 – 5 iulie 
1997). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 138-139; CN 2015, p. 
194-195). 

170 de ani de la nașterea lui 
Oliver Heaviside, inginer elec-
trician, matematician, fi zician 
englez, autodidact, a descoperit 
ionosfera, a formulat teoria cal-
culului vectorial și simbolic (18 
mai 1850 – 3 februarie 1925). 

100 de ani de la nașterea lui 
Ioan Paul al II-lea (numele laic 
– Karol Jósef  Wojtyla), suve-
ran pontif al Vaticanului, Papă 
al Bisericii Catolice, de origine 
polonez (18 mai 1920 – 2 aprilie 
2005). A se vedea și art. din CN 
2010, p. 120-121.

540 de ani de la nașterea lui 
Jan Długosz (Ioannes Dlugos-
sius, Longinus), cleric, geograf, 
diplomat, istoric, cronicar polo-
nez, creatorul uneia dintre cele 
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mai mari opere de istoriografi e 
medievală a Europei (1 decem-
brie 1415 – 19 mai 1480).  

85 de ani de la nașterea lui Ion 
Diordiev, poet, umorist, proza-
tor și dramaturg (20 mai 1935). 
A se vedea și art. din CN 2005, p. 
140; CN 2015, p. 195-196.

85 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Cojocaru, specialist 
în domeniul științelor sociale, 
doctor în fi losofi e, conferențiar 
universitar, stabilit în Germania 
(20 mai 1935). A se vedea și art. 
din CN 2010, p. 121-123.

125 de ani de la nașterea lui 
Ilie I. Matei, chimist, doctor în 
chimie, profesor  emerit, cerce-
tător științifi c român (20 mai 
1895 – 31 martie 1969).

190 de ani de la nașterea lui 
Hector Malot, scriitor francez 
(20 mai 1830 – 17 iulie 1907). A 
se vedea și art. din CN 2005, p. 
140-141.

160 de ani de la nașterea lui 
Eduard Buchner, biolog, chi-
mist, profesor universitar ger-
man, laureat al Premiului Nobel 
pentru Chimie (20 mai 1860 – 
13 august 1917).

135 de ani de la nașterea lui 
Traian Popovici, dirijor de 
cor și pedagog (21 mai 1885 – 
1953). A se vedea și art. din CN 
2015, p. 196-197.

125 de ani de la nașterea lui 
Dumitru Groppa (Groapă), ju-
rist, deputat în Sfatul Țării (21 
mai 1895 – 11 septembrie 1970). 
A se vedea și art. din CN 2015, 
p. 197.

165 de ani de la nașterea lui 
Constantin Dobrogeanu-Ghe-
rea, critic și teoretician literar, 
sociolog român de origine evre-
iască, membru de onoare post-
mortem al Academiei Române 
(21 mai 1855 – 7 mai 1920). A se 
vedea și art. din CN 2000, p. 142-
144; CN 2005, p. 141; CN 2015, 
p. 197-198.

140 de ani de la nașterea lui 
Tudor Arghezi, poet, prozator, 
dramaturg, publicist, membru 
al Academiei Române (23 mai 
1880 – 14 iulie 1967). A se vedea 

și art. din CN 2005, p. 142-143; 
CN 2017, p. 272-273.

95 de ani de la nașterea lui 
Lev Gavrilov, violonist, dirijor 
de orchestră (22 mai 1925 – 23 
septembrie 2004).

90 de ani de la nașterea Nata-
liei Galatâr, medic român, cer-
cetător științifi c, doctor în me-
dicină, originară din Basarabia 
(22 mai 1930).

85 de ani de la nașterea lui 
Dimitrie (Dinu) Ursu, istoric, 
etnolog, doctor habilitat în isto-
rie, profesor universitar român, 
originar din Basarabia, stabilit 
în Ucraina (22 mai 1935). A se 
vedea și art. din CN 2010, p. 123-
126; CN 2015, p. 199-200.

70 de ani de la nașterea Anei 
Rusu, mezzosoprană, pedagog, 
una dintre marele artiste lirice 
clujene (22 mai 1950).

120 de ani de la nașterea lui 
Th eodor Kiriacoff -Suruceanu 
(Teodor Kiriacoff ), pictor, grafi -
cian, scenograf român, originar 
din  Basarabia (24 mai/octom-
brie 1900 – 28 aprilie 1958). A se 
vedea și art. din CN 2015, p. 201.

125 de ani de la nașterea lui 
Marcel Iancu (Janco), pictor, 
arhitect, eseist român, stabilit în 
Israel (24 mai 1895 – 21 aprilie 
1984).

100 de ani de la nașterea lui 
Ion Vlad, sculptor, prozator ro-
mân, membru de onoare al Aca-
demiei Române (24 mai 1920 – 
28 ianuarie 1992). 

80 de ani de la nașterea lui 
Iosif  Brodski, poet rus, eseist, 
dramaturg, laureat al Premiu-
lui Nobel pentru Literatură (24 
mai 1940 – 28 ianuarie 1996). A 
se vedea și art. din CN 2010, p. 
126-127.

90 de ani de la stingerea din 
viață a lui Johann Gottlieb Ger-
stenberger, moșier basarabean 
de etnie germană, deputat în 
Duma de Stat a Imperiului Rus 
de legislatura a doua, din partea 
guberniei Basarabia (29 iunie 
1862 – 25 mai 1930).

80 de ani de la nașterea Elenei 
Curicheru-Vatamanu, scriitoa-

re, traducătoare (25 mai 1940). 
A se vedea și art. din CN 2010, 
p. 127-128.

75 de ani de la nașterea 
Liubei-Drăgostița Bujor, in-
terpretă de muzică populară, de 
muzică vocală clasică și de cor, 
compozitoare, poetă, prozatoa-
re, eseistă (25 mai 1945). A se 
vedea și art. din CN 2005, p. 146-
147;  CN 2015, p. 202-203.

70 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Bejan, specialist în 
domeniul semiconductoarelor, 
doctor în fi zică și matematică, 
conferențiar universitar (25 mai 
1950).

70 de ani de la stingerea din 
viață a lui Vlad Bogos, medic, 
deputat în Sfatul Țării (1 aprilie 
1893 – 25 mai 1950). A se vedea 
și art. din CN 2013, p. 111.

70 de ani de la nașterea lui 
Valeriu Doga, economist, doc-
tor habilitat în științe economi-
ce, profesor universitar (25 mai 
1950).  A se vedea și art. din CN 
2015, p. 203-204.

140 de ani de la nașterea lui 
Constantin Șandru, cântăreț, 
dirijor de cor, compozitor, peda-
gog (27 mai 1880 – 16 ianuarie 
1956).

70 de ani de la nașterea Zinai-
dei Țărnă-Gavriliță, actriță și 
crainic la radio (27 mai 1950). 
A se vedea și art. din CN 2010, 
p. 128.

110 ani de la stingerea din 
viață a lui Robert Koch, bacte-
riolog german, medic, laureat 
al Premiului Nobel pentru Me-
dicină (11 decembrie 1843 – 27 
mai 1910).  A se vedea și art. din 
CN 2008, p. 416-417. 

140 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Gorceacov (Popa), 
cântăreț de operă (bariton liri-
co-dramatic) (28 mai 1880- ?).

70 de ani de nașterea Zoiei 
Șeveliova, balerină, de origine 
rusă (28 mai 1950).

100 de ani de la nașterea lui 
Victor Turner, antropolog, cer-
cetător, profesor britanic (28 
mai 1920 – 18 decembrie 1983).

190 de ani de la nașterea lui 
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Carl Filtsch, pianist și compo-
zitor austriac, originar din Tran-
silvania; a fost una din cele mai 
importante personalități muzi-
cale ale secolului al XIX-lea (28 
mai 1830 – 11 mai 1845).

90 de ani de la nașterea lui Ion 
Valuță, matematician, doctor în 
științe fi zico-matematice (29 
mai 1930). A se vedea și art. din 
CN 2010, p. 128-129.

65 de ani de la nașterea lui 
Teodor Jitcu, chimist, doctor în 
chimie, conferențiar, cercetător 
și inventator (29 mai 1955). 

75 de ani de la stingerea din 
viață a lui Mihail Sebastian, 
dramaturg, romancier, eseist, 
cronicar dramatic și literar, cri-
tic de artă român (18 octombrie 

1907 – 29 mai 1945).  A se vedea 
și art. din CN 2007, p. 299-300.

145 de ani de la nașterea lui 
Șneer Kogan (Cogan), artist 
plastic, grafi cian, pedagog evreu 
(30 mai 1875 – 2 martie 1940). 
A se vedea și art. din CN 2015, 
p. 204.

80 de ani de la nașterea Adri-
anei Severin, interpretă de ope-
ră (soprană), pedagog (30 mai 
1940). A se vedea și art. din CN 
2010, p. 130.

380 de ani de la stingerea din 
viață a lui Peter Paul Rubens, 
pictor fl amand (28 iunie 1577 – 
30 mai 1640). A se vedea și art. 
din CN 2007, p. 195-196.

85 de ani de la nașterea lui 
Mircea Bologa, inginer, speci-

alist în domeniul termofi zicii și 
hidrodinamicii, doctor habili-
tat în științe tehnice, membru 
titular al Academiei de Științe 
a Moldovei (31 mai 1935). A se 
vedea și art. din CN 2005, p. 153-
156; CN 2010, p. 130-131.

85 de ani de la nașterea lui Ion 
Madan, bibliolog, bibliograf, 
profesor, doctor în istorie (31 
mai 1935 – 4 februarie 2008). A 
se vedea și art. din CN 2000; p. 
151-156; CN 2005, p. 152-153; 
CN 2010, p. 131-132; CN 2015, 
p. 205-206.

70 de ani de la nașterea lui 
Anatolii Karpuhin, balerin (31 
mai 1950). 
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Alexandru DAVID
1910-1935

Bibliograf, istoric literar, 
cercetător știinţifi c și publi-
cist. Tatăl pictorului Aurel 
David.

S-a născut la 1 mai 1910 la 
Bardar, Lăpușna. Fiu de răzeș 
și orfan de război, rămas de 
mic doar cu mama. A dece-
dat la 8 aprilie 1935, la Chi-
șinău.

A absolvit școala primară 
în satul natal. Urmează stu-
diile la Liceul „Alexandru 
Donici” din Chișinău; Facul-
tatea de Litere a Universităţii 
din București, specializân-
du-se în problemele artei și 
culturii basarabene. După 
examenul de licenţă (1931), 
revine la Chișinău.

Activează la Societatea 
„Astra Basarabiei” și redac-
tează săptămânalul editat de 
aceasta „Cuvânt moldove-
nesc” (1931-1933).

Preocupările lui de bază ţin 
de folclor, literatură și teatru. 
Publică studii, articole, re-
cenzii, note și însemnări în 
cotidianul „Viaţa Basarabiei”, 
precum și în revistele „Cele 
trei Crișuri”, „Arhivele Basa-
rabiei”, „Cultura poporului”, 
„Basarabia”, „Viaţa Basarabi-
ei” etc. Alcătuiește și tipărește 
calendare. Devine cunoscut 
la acea vreme prin lucrarea 
„Tipăriturile românești în Ba-
sarabia sub stăpânirea rusă : 

(1814-1880)”, vol. 1 (1934), 
care prezintă interes și astăzi 
pentru istorici, lingviști și bi-
bliologi. Volumul cuprinde 
400 de titluri aranjate crono-
logic și repartizate pe com-
partimente: 69 de scrieri ţin 
de istorie, 23 de colecţii de 
documente privind agricul-
tura, 19 titluri despre coope-
raţie, 12 despre arheologie, 
11 despre monumentele is-
torice, 8 despre orașele Ba-
sarabiei, 14 despre populaţie, 
20 despre economia politică, 
22 despre biserici și culte etc. 
Volumul II (1880-1918) a ră-
mas în manuscris. Nu se știe 
nimic despre cele două volu-
me de poezii netipărite și cele 
două piese de teatru rămase 
în manuscris pe masa sa de 
lucru.

Alexandru David a fost 
unul dintre puţinii cercetă-
tori ai trecutului basarabean 
care a îndrăznit să facă o 
sistematizare a materialului 
bibliografi c. Într-un fel, el a 
preluat ștafeta predecesori-
lor săi în planul spiritual și 
știinţifi c, însă lucrările lui 
urmează alte principii de se-
lecţie și sistematizare a ma-
terialului, metode însușite la 
Universitatea din București. 
Făcea investigaţiile sale bibli-
ografi ce având un scop bine 
defi nit: dorea foarte mult să-
și aducă contribuţia la critica 
și istoria literară din regat și, 
mai accentuat, la temele ne-
valorifi cate din ţinutul Basa-
rabiei. Intenţiile lui mergeau 
și mai departe: dorea să de-
monstreze că vechimea lite-
raturii noastre numără mai 
multe secole decât recunosc 
existentele istorii, că acolo, în 
anonimat, putem descoperi 
nume de poeţi și scriitori de 
certă valoare.

Bibliografi e selectivă:
David, Alexandru. Bibliogra-

fi a lucrărilor privitoare la Basa-
rabia apărute de la 1918 încoace 
/ Alexandru David. – Chișinău : 
Cartea Românească, 1933. – 47 p.

David, Alexandru. Tipăritu-
rile românești în Basarabia sub 
stăpânirea rusă : (1812-1918) : 
Bibliografi e. Vol. 2 / Alexandru 
David. – Chișinău : Tipografi a 
Uniunii clericilor ortodocși din 
Basarabia, 1934. – 72 p.

David, Alexandru. Tipăritu-
rile românești în Basarabia sub 
stăpânirea rusă : (1812-1918) : 
Bibliografi e ; Bibliografi a lucră-
rilor privitoare la Basarabia apă-
rute de la 1918 încoace ; Contri-
buţii la vechea lirică românească 
/ Alexandru David. – Chișinău : 
Universitas, 1993. – 224 p. – (Bi-
bliografi e Basarabeană).

***
David, Alexandru. Contribu-

ţii la vechea lirică românească : 
Șalul negru / Alexandru David 
// Viaţa Basarabiei. – 1934. – Nr 
1. – P. 5-14; Nr 2. – P. 13-20.

David, Alexandru. [critică 
literară la lucrarea de sinteză a 
lui Nicolae Georgescu-Tistu. 
Bibliografi a literară română] / 
Alexandru David // Viaţa Basa-
rabiei. – 1934. – Nr 2. – P. 128.

David, Alexandru. Revista 
revistelor: [analiză succintă a 
materialelor publicate în „Gând 
românesc”, „Revista Fundaţiilor 
Regale”, „Arhivele Basarabiei”, 
„Căminul satelor”, „Bărăganul”, 
„Viaţa românească în Basarabia” : 
1812-1918] / Alexandru David 
// Viaţa Basarabiei. – 1934. – Nr 
1. – P. 62-64.

David, Alexandru. Recenzii : 
[revistele editate de asociaţiile 
judeţene a învăţătorilor basa-
rabeni: „Revista Asociaţiei În-
văţătorilor din orașul și judeţul 
Bălţi”, „Solidaritatea” la Soroca, 
„Școala Basarabeană” la Chi-
șinău, „Școala poporului” la 
Tighina, „Năzuinţa” la Cahul, 
„Cultura poporului” la Cetatea 
Albă, „Almanahul învăţătorilor 
din Cetatea Albă” etc.] / Alexan-
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dru David // Viaţa Basarabiei. – 
1934. – Nr 1. – P. 60-61.

David, Alexandru. Teatrul 
Naţional din Chișinău / Alexan-
dru David // Viaţa Basarabiei. – 
1934. – Nr 1. – P 58.

***
Boldișor, Veronica. Alexan-

dru David / Veronica Boldișor 
// Patrimoniu. – 1993. – Nr 1. – 
P. 97-103.

Colesnic, Iurie. Zbor frânt, 
sufl et neînfrânt : [Alexandru 
David, publicist, istoric literar, 
bibliograf] / Iurie Colesnic // 
BiblioPolis. – 2013. – Nr 2. – P. 
163-169.

David, Alexandru // Prezen-
ţe basarabene în spiritualitatea 
românească : (secolul al XIX-
lea - prima jumătate a secolului 
al XX-lea) : Dicţionar / alcăt. : 
Gheorghe Bobână [et al.] ; cop. 
Dragoș Bobână. – Chișinău : Ci-
vitas, 2007. – P. 107-108.

Nazar, Valeriu. David, Ale-
xandru / Valeriu Nazar // Dic-
ţionarul scriitorilor români din 
Basarabia : 1812-2010 / Anatol 
Ciocanu, Valeriu Nazar, Sergiu 
Nucă [et al.]. – Chișinău : Prut 
Internaţional. – 2010. – P. 203-
204.

Petcu, Larisa. Alexandru și 
Aurel David, nume ce onorează 
istoria și cultura raionului : [100 
de ani de la nașterea publicistu-
lui și bibliografului Alexandru 
David și 75 de ani de la nașterea 
pictorului Aurel David] / Larisa 
Petcu // Ora locală. – 2010. – 9 
apr. – P. 8.

Șpac, Ion. Alexandru David : 
[95 de ani de la nașterea lui Ale-
xandru David, publicist, istoric 
literar, bibliograf] / Ion Șpac // 
BiblioPolis. – 2005. – Nr 1. – P. 
40.

Ţarălungă, Ecaterina. David, 
Alexandru / Ecaterina Ţarălungă 
// Ţarălungă, Ecaterina. Enciclope-
dia identităţii românești : Persona-
lităţi. – București : Litera Internaţi-
onal, 2011. – P. 244.

N.-M. Ș.

Teodor BUZU
1960

Pictor, grafi cian.
S-a născut la 3 mai 1960 la 

Drăsliceni, Criuleni. Stabilit 
cu traiul în Cehia (1987).

A studiat la Liceul de Arte 
Plastice „Igor Vieru” din 
Chișinău, clasa profesorilor 
Vasile Cojocaru și Alexei Co-
lâbneac (1970-1977). Și-a ur-
mat studiile la Academia de 
Arte și Design din Harkov, 
Ucraina, clasa profesorului 
Oleg Veklenko (1980-1985).

Practică pictură de șevalet, 
artă monumentală, design 
grafi c, grafi că, ilustraţie.

Debutează în calitate de 
expozant, cu două acuarele: 
compoziţia „Acasă” și „Na-
tură statică cu pâine” (1985).

A creat lucrări grafi ce: 
„Atingerea timpului”, „Pără-
sirea cuibului”, „ Sfatul păsări-
lor”, „Drumul vieţii”, „Bucuria 
vieţii” etc. A pictat lucrările: 
„Vară”, „Patria”, „Dans”, „Pei-
saj”, „Izvor fi erbinte”, „În valea 
râului Tazlău”, „ Gard”, „Co-
loana fără sfârșit”, „Proroc”, 
„Euforie”, „Natură”, „Rapso-
die”, „ Dans în natură”, „Vene-
ţia”, „Regele și sclavul”, „An-
tologie” etc. În lucrările lui 
Teodor Buzu e prezentă tema 
satului basarabean și tema 
biblică: „Fecioara”, „Isus” 
etc. A executat lucrări mo-
numentale: pictură murală, 
pe sticlă și pe lemn în Capela 

Reingers din Austria; pictură 
pe sticlă, la Sala Căsătoriilor 
din orașul Protivin, Cehia; 
Pictură monumentală pen-
tru liceul din orașul Pisek, 
Cehia; pictură monumenta-
lă pentru Concernul Chimic 
Silon, Plana nad Luznici, Ce-
hia. Ilustraţii pentru cărţile: 
„Balada Mioriţa”, „Nebănu-
ita forţă a scenei” de Ninela 
Caranfi l, „Legenda Luceafă-
rului” de Mihai Eminescu, 
„Cugetări” de Nicolae Iorga, 
„Litanii pentru trei stări” de 
Mircea Vulcănescu, „Viaţa 
unei nopţi sau Totentanz” de 
Claudia Partole etc.

Cadru didactic în dome-
niul învăţământului artistic 
preuniversitar, organizator 
al procesului creator la un li-
ceu și la o școală populară de 
artă, după modelul Universi-
tăţii Populare de la Vălenii de 
Munte.

A participat la circa 100 de 
expoziţii colective și a avut 
peste 80 de expoziţii persona-
le. Participant activ la simpo-
zioane și expoziţii naţionale și 
internaţionale: Austria, Cro-
aţia, Franţa, Germania, Italia, 
Olanda, Orientul Apropiat, 
Slovacia, Slovenia, SUA etc.

Lucrări în colecţii publice: 
Ambasada României la Pra-
ga; Art museum, Benešov, 
Cehia; Museo civico di gra-
fi ca, Brunico, Italia; Muzeul 
Naţional de Artă al Moldo-
vei; Muzeul National de Artă 
din Dubai; Muzeum of dr. 
Bohuslav Horak, Rokycany, 
Cehia; Muzeul Ţării Oașului, 
Negrești, Oaș, România; No-
vohradska gallery, Lucenec, 
Slovacia; Palazo San Correr, 
Veneţia, Italia; Th e fi rst in-
ternational print biennale 
Maastricht, the Netherlands; 
Th e Warhol’s family museum 
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of Modern Art, Medzilabor-
ce, Slovacia; Town Muzeum 
and Gallery Breclav, Cehia; 
Union Kharkov Art Museum 
Internaţional exhibition of 
graphic art and poster „4th 
block”, Ucraina.

Lucrări în colecţii priva-
te: Australia, Austria, Cehia, 
Danemarca, Dubai, Federaţia 
Rusă, Franţa, Germania, Ita-
lia, Lituania, Norvegia, Repu-
blica Moldova, România, Slo-
vacia, Suedia, SUA, Ungaria.

Consemnări vizând creaţia 
și activitatea plasticianului: 
în publicaţii de specialitate, 
posturi de radio și TV, de 
la Praga, Berlin, Bratislava, 
București, Chișinău, Viena. 
Au fost puse în valoare zeci 
de interviuri la TV, din Ro-
mânia. Criticul de arte Dan 
Grigorescu, a realizat un tur 
de orizont asupra vieţii, ope-
rei și activităţii plasticianu-
lui, într-un fi lm documentar: 
„Ploaie de culori peste Ta-
bor”, din ciclul de emisiuni: 
„Spectacolul Lumii”.

Titluri deţinute: membru al 
Uniunii Internaţionale a Ar-
tiștilor Plastici Profesioniști; 
membru al Asociaţiei Artiș-
tilor Plastici din Boemia de 
Sud, Cehia; membru al Gru-
pului „Die Neuen Milben”, 
Austria; membru al Uniunii 
Artiștilor Plastici din Praga; 
membru al Uniunii Artiștilor 
Plastici din Republica Mol-
dova.

Menţiuni și distincţii: Ca-
valer al Ordinului Naţional al 
României „Pentru Merit”,  în 
grad de Comandor; Premiul 
„Excelenţa artistică”, Dubai; 
Premiul Expoziţiei Interna-
ţionale „United”, Slovenia; 
Premiul I pentru prezentare 
grafi că Design & technology, 
Nagano, Japonia; Premiul 

Concursului Internaţional de 
Arte Plastice, Passau, Germa-
nia; Premiul săptămânalului 
„Literatura și arta”; Diploma 
Salonului International de 
Carte pentru ilustraţiile la 
cartea „Legenda Luceafăru-
lui”; Premiul orașului Tábor, 
Cehia.

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău, 2009. – P. 112-114.

Bibliografi e selectivă:
Buzu, Teodor. Album-cata-

log / Teodor Buzu ; red. : Jaroslav 
Klíma. – Praha : Karmášek, 
2010. – 66 p. : il.

Buzu, Teodor. [Katalog] / 
Teodor Buzu. – Praha : [S. n.], 
1994. – 22 p. : il.

Buzu, Teodor. Malba je ma-
gie, podlehl jsem [Album] / 
Teodor Buzu. –  Praha : [S. n.], 
2000. – 20 p. : il.

Buzu, Teodor. Pictură [Al-
bum] / Teodor Buzu. – Chișinău : 
[S. n.], 1999. – 10 p. : il.

***
Buzu, Teodor. Atingerea tim-

pului : Pictură / Teodor Buzu // 
Artă contemporană din Mol-
dova = Изобразительное ис-
кусство Молдовы : живопись, 
скульптура, графика, декора-
тивно-прикладное искусство : 
[Альбом]. – Moscova : [S. n.], 
2013. – P. 159.

Buzu, Teodor. Bucuria vieţii 
/ Teodor Buzu // Muzeul Naţio-
nal de Artă al Moldovei : Colec-
ţia Pictură Naţională = National 
Art Museum of Moldova : Nati-
onal Painting Collection. – Chi-
șinău : [S. n., s. a.]. – P. 49.

Buzu, Teodor. Drumul vieţii 
= Life is way / Teodor Buzu // 
Bienala Internaţională de Pictu-
ră, Chișinău 2017 = Internatio-
nal Painting Biennial, Chisinau 
2017. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 
P. 92.

Buzu, Teodor. Important e 
să revii acolo de unde ai pornit : 
De vorbă cu artistul plastic Te-
odor Buzu / consemnare : Ghe-

orghe Budeanu // Noi. – 2013. – 
Nr 8. – P. 14-15.

Buzu, Teodor. Lights in Wa-
ter / Teodor Buzu // 10+1. – 
2018. – P. 6-7.

Buzu, Teodor. Menirea unui 
artist este să dea, să împartă, nu să 
ceară : [interviu cu artistul plas-
tic Teodor Buzu] / consemnare : 
Liliana Popușoi // Moldova. – 
2016. – Nr. 9-10. – P. 38-48.

Buzu, Teodor. Părăsirea cui-
bului : Pictură / Teodor Buzu // 
Bienala Internaţională de Pictu-
ră, Chișinău 2013 = Internatio-
nal Painting Biennial, Chisinau 
2013. – Chișinău : [S. n.], 2013. – 
P. 14.

Buzu, Teodor. „Picturile 
mele sunt doruri exprimate în 
culori...” : [interviu cu Teodor 
Buzu] / consemnare : Anastasia 
Rusu-Haraba // ARTinfi nit. – 
2010. – Nr 3. – P. 11-13.

Buzu, Teodor. Sfatul păsă-
rilor / Teodor Buzu // Procop, 
Natalia. Batik-ul din Moldova / 
Natalia Procop ; consultant ști-
inţifi c. : Tudor Stăvilă. – Chiși-
nău : [S. n.], 2017. – P. 117.

***
Partole, Claudia. Teodor 

Buzu - mesager al sublimului 
sau Cel care poartă o lume cu 
sine / Claudia Partole // Limba 
română. – 2017. – Nr 2. – P. 206-
209.

Pohilă, Vlad. Teodor Buzu 
sau continua revenire la obâr-
șii / Vlad Pohilă // Basarabenii 
în lume. – Chișinău : BNRM,  
2012. – P. 61-69.

Rusu-Haraba, Anastasia. 
Parte din fi inţa noastră : Despre 
pictorul Teodor Buzu, domici-
liat în Cehia / Anastasia Rusu-
Haraba // Moldova. – 2008. – Nr 
1. – P. 30-33.

Tamazlâcaru, Elena. Un ba-
sarabean din Cehia : Teodor 
Buzu sau Regele și sclavul poe-
ziei / Elena Tamazlâcaru // Lite-
ratura și arta. – 2010. – 19 aug. – 
P. 6.

N.-M. Ș.
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Iaakob SOROKER
1920-1995

Violonist, violist, muzico-
log și pedagog.

S-a născut la 4 mai 1920, la 
Bălţi. A decedat la 6 martie 
1995, la Ierusalim.

A studiat la Schola Canto-
rum din Paris (1931-1934), 
cu Marcel Schaye (vioară), 
la Conservatorul „Unirea” 
din Chișinău (1935-1939) cu 
Marcu Pester și B. Ekerling 
(vioară) și la Conservatorul 
din Moscova (1945-1948) cu 
David Oistrah (vioară) și Lev 
S. Ghinsburg (istoria artei vi-
olonistice). Doctor în muzi-
cologie (1976).

A activat în calitate de vi-
olonist în Orchestra Teatru-
lui Evreiesc din București 
(1939-1940), în Ansamblul 
de Cântece și Dansuri „Doi-
na” (1942-1945) și în Or-
chestra Simfonică (1945) a 
Filarmonicii din Chișinău; 
violonist în Orchestra de Es-
tradă (1945-1947) și Orches-
tra Cinematografi ei (1947-
1948) din Moscova. A fost 
profesor de vioară la Școala 
Medie de Muzică din Chi-
șinău (1948-1955), la Con-
servatorul din Alma-Ata, 
Kazahstan (1955-1962) și 
la Institutul Pedagogic din 
Drogobâci, Ucraina (1962-
1976). Violist în Orchestra 
Simfonică „Vocea Israelului” 
din Ierusalim (din 1976).

Discipoli: Tamara Scrip-
caru, Alexandru Zeilicovici, 
Veniamin Grinberg, Maria 
Rosenthal-Ghilicinschi, Gri-
gore Rosin, Bela Imas, Elena 
Bessonova.

Publică lucrări muzicologi-
ce în reviste de specialitate la 
Moscova, Budapesta, Ierusa-
lim, Tel-Aviv, Toronto etc.

A colaborat cu: Grigori 
Șramco, Dumitru Gheorghi-
ţă, Boris Davâdov, Ghita Stra-
hilevici, Arsenie Dubravschi, 
Naum Propișcean, Pavel Ba-
cinin, Valentin Vilinciuc, Lev 
Gavrilov, Nina Duda, Valeri 
Poleakov, Grigori Briuner, 
Tamara Ciobanu, Alexandru 
Dailis etc.

A înregistrat la Radio 
Chișinău creaţii de Ciprian 
Porumbescu, Eugen Coca, 
Solomon Löbel, Mieczysław 
Wainberg etc.

Bibliografi e:
Buzilă, Serafi m. Soroker, 

Iaakob / Serafi m Buzilă // Bu-
zilă, Serafi m. Enciclopedia in-
terpreţilor din Moldova. – Chi-
șinău: Ed. Museum; Ed. ARC, 
1999. – P. 401-402.

***
Полянски, М. Лексикон 

Сорокера / М. Полянски // 
Letzte Naies. – 1992. – 14 aug. 
– P. 2.

Пример высокого служения 
родному народу [об Iaakobе 
Sorokerе] // Наш голос. – 1995. 
– Nr 2. – P. 3.

Столяр, Зиновий. Нам есть 
что сказать людям [содер-
жит информацию об Iaakobе 
Sorokerе] / Зиновий Столяр // 
Наш голос. – 1993. – Nr 5. – P. 3. 

N.-M. Ș.

Ieremia ZOTA
1940

Medic-morfopatolog, doc-
tor în medicină, profesor 
universitar, academician.

S-a născut la 4 mai 1940 la 
Șirăuţi, Briceni.

Și-a făcut studiile primare 
la școala din satul de baș-
tină (1946-1953), apoi cele 
secundare, în orășelul Lip-
cani, unde, în 1956, a absol-
vit școala medie. Absolvent 
al Institutului de Stat de Me-
dicină, actualmente Univer-
sitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemi-
ţanu” din Chișinău (1963). 
Urmează studiile prin doc-
torat la Catedra anatomie 
patologică, sub conducerea 
academicianului Vasile An-
estiadi, savant cu renume 
mondial și, în același timp, 
ilustru pedagog. Printre pri-
mii absolvenţi ai facultăţii, 
susţine (1965) teza de doctor 
în medicină: „Ateroscleroza 
și elastica arterelor”. Susţine 
în 1988, la Moscova, teza de 
doctor habilitat în știinţe me-
dicale, având tema: „Morfo-
logia funcţională a arterelor 
și aterogeneza”. Ca pedagog, 
își perfecţionează permanent 
măiestria didactică, audiind 
cursuri de perfecţionare la 
instituţiile medicale de profi l 
din Moscova, Sankt Peters-
burg și România.

Își desfășoară activitatea 
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didactică la aceeași instituţie 
fi ind: asistent (1963–1968), 
lector superior (1968–1972), 
conferenţiar (1972–1987), 
șef al Catedrei anatomie pa-
tologică (din 1987). Din 1986 
activează în calitate de medic 
anatomopatolog principal al 
Ministerului Sănătăţii și Pro-
tecţiei Sociale al Republicii 
Moldova. În paralel cu activi-
tatea didactică, desfășoară o 
intensă muncă de cercetare. 
Din 1992 ocupă și postul de 
șef al Laboratorului de angio-
patologie al Centrului Știinţi-
fi c de Patobiologie și Patolo-
gie al Academiei de Știinţe a 
Moldovei, iar din 2004 este 
vicedirector al acestei struc-
turi academice.

A efectuat cercetări asupra 
stadiului prelipidic al ate-
rosclerozei arterelor la ni-
vel ultrastructural, fapt ce a 
permis obţinerea de date noi 
despre modifi cările structu-
ral-funcţionale din peretele 
aortei și ale arterelor corona-
riene în stadii incipiente ale 
aterogenezei. În baza inves-
tigaţiilor radioautografi ce au 
fost determinate particulari-
tăţile metabolice ale peretelui 
aortei în stadiile iniţiale ale 
hipercolesterolemiei.

Rezultatele cercetărilor 
știinţifi ce sunt refl ectate în 
cele peste 200 de lucrări pu-
blicate în ţară și peste hota-
re, inclusiv 11 monografi i, 
2 manuale, 1 dicţionar, în-
tre care: „Атеросклероз и 
эластика артерий” (în co-
lab.); „Ультраструктурные 
основы атеросклероза 
артерий”; „Начинающийся 
атеросклероз”; „Dicţionar 
terminologic român-latin-
rus de patologie generală” 
(în colab.); „Атерогенез и 
иммунное воспаление”; 

„Funcţia fi catului în peri-
tonitele grave” (în colab.); 
„Aterogeneza : (aspecte pa-
tobiologice)”; „Patomorfoza 
aterosclerozei”. Această lu-
crare a fost inclusă în patri-
moniul Academiei Elene.

Deţine 2 brevete de inven-
ţie și peste 70 de certifi cate de 
inovaţie. A pregătit 7 doctori 
și 1 doctor habilitat în medi-
cină.

A prezentat comunicări ști-
inţifi ce la congrese și confe-
rinţe internaţionale la Mosco-
va, Sankt Petersburg, Erevan, 
Tbilisi, București, Craiova, 
Atena, Berlin, Paris, Kiev.

Titluri deţinute: membru 
corespondent al Academiei 
de Știinţe a Moldovei; mem-
bru de onoare al Societăţii 
de Anatomie Patologică din 
România; membru activ al 
Academiei de Știinţe din 
New York și președinte al 
Societăţii Morfopatologilor 
din Republica Moldova; Om 
Emerit.

Menţiuni și distincţii: Or-
dinul „Gloria Muncii” al Re-
publicii Moldova; Premiul de 
Stat al Republicii Moldova 
în domeniul știinţei și teh-
nicii; Premiul Academiei de 
Știinţe a Moldovei; Premiul 
„Aleksandr I. Strukov” al 
Academiei Medicale Ruse.

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2005”. – Chiși-
nău, 2004. – P. 119-120.

Bibliografi e selectivă:
Groppa, Stanislav. Distrofi ile 

musculare progresive / Stanislav 
Groppa, Eremei [Ieremia] Zota, 
Victoria Sacară. – Chișinău : 
Firma Editorial-Poligrafi că „Ti-
pografi a Centrală”, 2004. – 112 
p. : tab., il.

Groppa, Stanislav. Profi laxia 
accidentului vascular cerebral 
ischemic / Stanislav Groppa, 

Eremei [Ieremia] Zota, Diana 
Manea. – Chișinău : Firma Edi-
torial-Poligrafi că „Tipografi a 
Centrală”, 2006. – 143 p.

Groppa, Stanislav. Trata-
mentul trombolitic în AVC 
ischemic / Stanislav Groppa, 
Eremei [Ieremia] Zota. – Chi-
șinău : Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”, 2006. – 52 p.

Nagornev, Vladimir. Atero-
geneza : (cu aspecte celulo-mo-
leculare) / Vladimir Nagornev, 
Ieremia Zota. – Chișinău : Lu-
mina, 1994. – 192 p.

Zota, Ieremia. Morfopato-
logie generală / Ieremia Zota, 
Vladimir Vataman ; red.: Vasi-
le Anestiadi. – Chișinău : CEP 
„Medicina”, 2010. – 243 p. : il.

***
Cazacu, Eugeniu. Procesul 

de tranziţie epitelio-mezenchi-
mală în endometrioza extrage-
nitală / Eugeniu Cazacu, Eremei 
[Ieremia] Zota,  Claudiu Mărgi-
neanu // Sănătate publică, eco-
nomie și management în medi-
cină. – 2019. – Nr 2. – P. 66-70.

Dintele ca sursă de celule stem : 
(studiu preliminar) / Stella Sam-
son, Eremei [Ieremia] Zota, 
Viorel Nacu [et al.] // Analele 
științifi ce ale USMF „Nicolae 
Testemiţanu”. – 2012. – Nr 4. – 
P. 481-484.

Dispozitive și metode inova-
tive în procesarea ţesuturilor 
biologice / Olga Macagonova, 
Eremei [Ieremia] Zota, Viorel 
Nacu [et al.] // Lecturi AGEPI : 
Comunicări prezentate la Sim-
pozionul anual știinţifi co-prac-
tic privind protecţia proprietăţii 
intelectuale, 21-22 aprilie 2016, 
Chișinău. – Chișinău : Depar-
tamentul Editorial-Poligrafi c al 
AGEPI, 2016. – P. 150-159.

Groppa, Stanislav. Evoluţia 
funcţiilor cognitive superioare la 
pacienţii cu accident vascular ce-
rebral ischemic acut, supuși me-
dicaţiei cu Mildronat / Stanislav 
Groppa, Eremei [Ieremia] Zota, 
Sorin Plotnicu // Curierul medi-
cal. – 2012. – Nr 4. – P. 61-63.
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Impactul mortalităţii prin boli 

cerebrovasculare asupra sănătă-
ţii populaţiei Republicii Mol-
dova / Eremei [Ieremia] Zota, 
Larisa Spinei, Diana Manea [et 
al.] // Buletinul AȘM. Știin-
ţe medicale. – 2016. – Nr 3. – 
P. 150-154.

Importanţa caracteristici-
lor ultrasonografi ce a plăcilor 
aterosclerotice carotidiene ca 
factor predictor al accidentului 
vascular cerebral ischemic / Sta-
nislav Groppa, Eremei [Ieremia] 
Zota, Vera Chiforișina [et al.] // 
Buletinul AȘM. Știinţe medica-
le. – 2015. – Nr 4. – P. 134-137.

Particularităţi morfopatologi-
ce în hiperplazia nodulară ben-
ignă de prostată / Victor Bobu, 
Eremei [Ieremia] Zota, Virgil 
Petrovici [et al.] // Arta medica. 
–  2011. – Nr 4. – P. 9-15.

Particularităţile morfopato-
logice ale ţesuturilor interver-
tebrale în regiunea lombară la 
pacienţii afectaţi de osteocon-
droză / Adrian Cociug, Ion Ba-
ciu, Eremei [Ieremia] Zota [et 
al.] // Arta medica. – 2010. – Nr 
4. – P. 6-10.

Profi laxia secundară a acci-
dentului vascular cerebral is-
chemic și factorii de risc modi-
fi cabili în populaţia Republicii 
Moldova / Stanislav Groppa, 
Eremei [Ieremia] Zota, Vera 
Chiforișina [et al.] // Buletinul 
AȘM. Știinţe medicale. – 2015. 
– Nr 4. – P. 130-133.

Tromboliza intravenoasă cu 
rt-PA în accidentul vascular ce-
rebral ischemic: profi lul de efi ci-
enţă și siguranţă la 40 de paci-
enţi / Stanislav Groppa, Eremei 
[Ieremia] Zota, Pavel Leahu [et 
al.] // Buletinul AȘM. Știinţe 
medicale. – 2016. – Nr 3. – P. 
160-164.

Zota, Eremei. Accidentele 
vasculare cerebrale în munici-
piul Chișinău : realizări și pro-
bleme / Eremei [Ieremia] Zota 
// Buletinul AȘM. Știinţe medi-
cale. – 2008. – Nr 1. – P. 46-49.

Zota, Eremei. Aspecte cli-
nico-evolutive în tratamentul 

trombolitic al accidentului vas-
cular cerebral acut / Eremei [Ie-
remia] Zota, Stanislav Groppa, 
Renata Răcilă // Buletinul AȘM. 
Știinţe medicale. – 2015. – Nr 2. –
P. 188-192.

Zota, Eremei. Corelaţia pa-
togenetică între sindromul me-
tabolic și ateroscleroză / Eremei 
[Ieremia] Zota, Leonid Lâsâi, 
Andrei Munteanu // Analele 
Știinţifi ce ale USMF „Nicolae 
Testemiţanu”. – 2009. – Nr 1. – 
P. 41-48.

Zota, Eremei. Efi cienţa cli-
nică prin modelarea imună cu 
Citomix și Interleuchină-5 la 
pacienţii cu forme rebele de 
toxocaroză / Eremei [Ieremia] 
Zota, Ecaterina  Foca, Eugen 
Melnic // Curierul medical. – 
2011. – Nr 6. – P. 46-49.

Zota, Eremei. Infecţiile și in-
fl amaţia imună ca factori de risc 
pentru evenimentele vasculare / 
Eremei [Ieremia] Zota // Bule-
tinul AȘM. Știinţe medicale. – 
2010. – Nr 3. – P. 124-128.

Zota, Eremei. Particularită-
ţile evolutive ale plăcilor ate-
rosclerotice a arterelor poligo-
nului willis / Eremei [Ieremia] 
Zota, Andrei Munteanu // Bu-
letinul AȘM. Știinţe medicale. – 
2016. – Nr 3. – P. 194-204.

Zota, Eremei. Rolul echo-
doppler în diagnosticul etio-
logic al accidentelor vasculare 
cerebrale ischemice / Eremei 
[Ieremia] Zota, Olga Bucăta-
ru, Sorin Plotnicu // Buletinul 
AȘM. Știinţe medicale. – 2011. 
– Nr 1. – P. 159-163.

Zota, Eremei. Sindromul me-
tabolic ca bază etiopatogenetică 
a aterosclerozei / Eremei [Iere-
mia] Zota, Andrei Munteanu, 
Mihai Parnov // Buletinul AȘM. 
Știinţe medicale. – 2011. – Nr 3. – 
P. 350-354.

***
General morphopathology / 

Ieremia Zota, Vladimir Vata-
man, Vasile Anestiade ; (scien-
tifi c adviser) Mihai Parnov. – 
Chișinău : CEP „Medicina”, 
2014. – 236 p. : il., tab., scheme.

*** 
Dental pulp stem cells for 

regenerative medicine / Stella 
Samson, Valeriu Burlacu, Ere-
mei [Ieremia] Zota [et al.] // 
Nanotechnologies and biome-
dical engineering. – Chișinău : 
Technical University of Moldo-
va, 2013. – P. 443-446.

Zota, Eremei. Clinico-morpho-
logical manifestations of athe-
rosclerotic lesions of cerebral 
basilar arteries / Eremei [Ieremia] 
Zota, Andrei Munteanu // Curi-
erul medical. – 2016. – Nr 2. – P. 
37-45.

***
Ieremia Zota : Biobibliografi e 

/ Universitatea de Stat de Medi-
cină și Farmacie „Nicolae Teste-
miţanu” ; Biblioteca Știinţifi că 
Medicală ; alcăt. : Ludmila Lip-
canu, Tatiana Gâncul ; resp. de 
ediţie: Liubov Karnaeva ; red. : 
Lidia Câssa. – Chișinău : CEP 
Medicina, 2010. – 36 p.

***
Baciu, Gheorghe. Zota, Iere-

mia / Gheorghe Baciu // Baciu, 
Gheorghe. Profesorii universi-
tari, absolvenţi ai USFM „Ni-
colae Testemiţanu”. – Chișinău : 
[S. n.], 2012. – P. 152.

Roșca, Denis. Zota, Eremia 
[Ieremia] / Denis Roșca // Roș-
ca, Denis.  Cartea de aur a Basa-
rabiei și a Republicii Moldova. – 
Chișinău : Pontos, 2016. – P. 
642.

Zota, Ieremia // Cercetători și 
inventatori din Republica Mol-
dova : (Prezentare succintă). 
Partea 2. – Chișinău : Editura 
AGEPI, 2003. – P. 159-161.

Zota, Ieremia // Membrii sec-
ţiei de știinţe medicale : Activi-
tate știinţifi că și managerială : 60 
de ani de la fondarea Academiei 
de Știinţe a Moldovei / red. resp. : 
Gheorghe Ghidirim ; col. de 
red. : Ion Ababii [et al.] ; secre-
tar resp. : Gheorghe Ţâbârnă. – 
Chișinău : Tipografi a AȘM, 
2006. – P. 181-193.

N.-M. Ș.
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Ion STURZA
1960

Economist, om politic, om 
de afaceri, fost prim-minis-
tru al Republicii Moldova.

S-a născut la 9 mai 1960 la 
Pârjolteni, Călărași.

A absolvit Facultatea de 
Economie a Universităţii de 
Stat din Moldova.

După absolvirea facultăţii, 
a ocupat diferite funcţii în 
domeniul relaţiilor economi-
ce și culturale externe. A acti-
vat ca referent în cadrul Aso-
ciaţiei de Prietenie cu ţările 
străine (1985-1987). A con-
tribuit la înfi inţarea Asociaţi-
ei de Comerţ Exterior „Mol-
dex” (OCEM), de pe lângă 
Guvernul RSS Moldovenești, 
fi ind numit în funcţia de vi-
cedirector general (1987). În 
cadrul OCEM au fost ela-
borate primele proiecte de 
investiţii străine privind reu-
tilarea tehnică a întreprinde-
rilor din industria economiei 
naţionale, proiecte care pre-
conizau atragerea de capital 
străin. Ca director general 
adjunct, el a coordonat im-
plementarea proiectelor de 
fi nanţare, livrare și instalare 
a unor utilaje performante la 
fabricile de conserve din Or-
hei, Camenca și la întreprin-
derile din Cupcini, Ungheni, 
Soroca, Florești etc. Fonda-
tor, director și președinte al 
Consiliului de Administra-

ţie a companiei SA „Incon” 
(1991), cu sediul la Chișinău, 
societate care operează în in-
dustria alimentară și a bău-
turilor, devenind unul dintre 
principalele grupuri fi nanci-
ar-industriale din Republica 
Moldova la acea vreme.

A înfi inţat și condus ulte-
rior banca FinComBank din 
Chișinău, iar din 1996 a acti-
vat în calitate de președinte al 
Consiliului director al băncii.

Deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova, vice-
prim-ministru și ministru 
al Economiei și Reformelor 
(1998), iar în 1999 ocupă 
funcţia de prim-ministru al 
Republicii Moldova. O bună 
perioadă de timp a fost pre-
ședintele Asociaţiei pentru 
Politică Externă din Moldova 
(APE). A deţinut și funcţia de 
consul onorifi c al Kazahsta-
nului în Republica Moldova. 
În 2002, împreună cu grupul 
Rompetrol, înfi inţează com-
pania „Rompetrol Moldova” 
și devine președinte-direc-
tor general al acesteia, parte 
a celui mai mare grup in-
dustrial românesc privat, cu 
majoritatea operaţiunilor și 
activelor în România și Eu-
ropa de Sud-Est. Principalele 
activităţi ale Grupului sunt 
realizate în domeniul rafi nă-
rii și marketing/vânzării de 
produse petroliere, cu inte-
rese adiacente în explorare, 
producţie și alte servicii pen-
tru industria petrolieră, cum 
ar fi  foraj, construcţii, trans-
porturi. Din 2005 a deţinut 
funcţia de director general 
al companiei „Rompetrol 
Group”. În 2006 a fost ales ca 
membru în Consiliul de Ad-
ministraţie al Grupului Rom-
petrol N.V. Din 2009, fonda-
tor și președinte a Fondului 

Investiţional GreenLight In-
vest, care pe parcursul anilor 
a făcut mai multe investiţii în 
Republica Moldova și Româ-
nia. Ion Sturza face parte din 
consiliile de administraţie ale 
mai multor fundaţii și com-
panii internaţionale, inclusiv 
Fundaţia Familia Sturza.

***
Ţarălungă, Ecaterina. Sturza, 

Ion / Ecaterina Ţarălungă // Ţa-
rălungă, Ecaterina. Enciclopedia 
identităţii românești : Personali-
tăţi. – București : Litera Interna-
ţional, 2011. – P. 739-740.

Ion Sturza. [Resursă electro-
nică] // https://ro.wikipedia.org.
Ion Sturza (accesat : 10.09.2019).

Ion Sturza. Economist, pre-
ședintele Fondului Investiţio-
nal „Fribourg Capital” [Resur-
să electronică] // https://www.
pinterest.co.uk › pin (accesat : 
10.09.2019).

N.-M. Ș.

Ion GARBUZ
1950

Medic traumatolog-pedi-
atru, doctor habilitat în me-
dicină, profesor universitar și 
inventator.

S-a născut la 13 mai 1950 la 
Ţaul, Dondușeni.

Și-a făcut studiile la Facul-
tatea de Pediatrie a Institutu-
lui de Medicină din Chișinău, 
actualmente Universitatea de 
Stat de Medicină și Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu” 
(1967-1973). Urmează studi-
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ile de doctorat la Institutul de 
Traumatologie, Ortopedie și 
Protezare din orașul Harkov, 
Ucraina (1979-1982). Susţine 
teza de doctor în medicină 
cu tema: „Лечебно-профи-
лактическая анестезия у 
детей” (1982), iar pe cea de 
doctor habilitat - în 1992, cu 
tema „Регионарное лечеб-
ное обезболивание у де-
тей”.

A activat în calitate de trau-
matolog-pediatru la Spitalul 
Republican de Copii „Emili-
an Coţaga” (1973-1983). Din 
1986 a exercitat funcţia de 
șef al Secţiei traumatologie 
a Spitalului Clinic de Copii 
Nr. 3, iar în 1996 a fost numit 
medic-șef al Spitalului Clinic 
de Copii „Valentin Ignaten-
co”. În același timp, lucrează 
ca profesor la Universitatea 
de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemiţanu” 
din Chișinău. Între anii 1999 
și 2004 deţine funcţia de pro-
fesor la Facultatea Medicină 
a Universităţii Libere Inter-
naţionale din Moldova, unde 
organizează Departamen-
tul de chirurgie pediatrică, 
traumatologie și ortopedie. 
Pofesor universitar la Facul-
tatea Medicină a Universităţii 
de Stat „Taras Șevcenko” din 
Tiraspol (din 2004), unde or-
ganizează Departamentul de 
traumatologie, ortopedie și 
chirurgie de câmp.

A publicat peste 350 de lu-
crări știinţifi ce, dintre care 
230 în ţările CSI, inclusiv 
5 manuale pentru studen-
ţii universităţilor medicale: 
„Курс лекций по детской 
хирургии”, „Экстремаль-
ная медицина”, „Курс лек-
ций по детской ортопедии”, 
„Конспект по фрактуро-
логии”, „Курс лекций по 

общей травматологии”, 6 
monografi i: „Заболевания 
шейного отдела позвоноч-
ника у детей”, „Плоскосто-
пие у детей”, „Переломы 
через зоны роста у детей”, 
„Раны и их лечение”, „Осте-
оартроз”, „Туберкулез ко-
стей и суставов”. Autor a 23 
de brevete de invenţie.

Domeniul prioritar de ac-
tivitate știinţifi că: Consecin-
ţele leziunii natale a coloanei 
vertebrale cervicale la copii, 
chirurgie reconstructivă în 
ortopedie pediatrică și trau-
matologie.

Participant activ la nume-
roase congrese, conferinţe și 
simpozioane naţionale și in-
ternaţionale.

Deţine titlul de membru 
corespondent al Academiei 
Ruse de Știinţe Naturale.

***
Baciu, Gheorghe. Garbuz, 

Ion / Gheorghe Baciu // Baciu, 
Gheorghe. Profesorii universi-
tari, absolvenţi ai USFM „Ni-
colae Testemiţanu”. – Chișinău : 
[S. n.], 2012. – P. 175-176.

Garbuz Ion, traumatolog-
pediatru [Resursă electronică] 
//dspace.usarb.md › xmlui › 
bitstream › handle › prof_univ 
(accesat : 23.09.2019).

Ion Garbuz [Resursă electro-
nică] // www.ignatenco.md› des-
pre-noi (accesat : 23.09.2019).

N.-M. Ș.

Isai CÂRMU
1940-2015

Pictor, grafi cian și portre-
tist.

S-a născut la 15 mai 1940 
la Pârjota, Râșcani, în fami-
lia ţăranilor Grigore și Maria 
Cârmu. Se stinge din viață la 
5 mai 2015, la Chișinău.

După absolvirea școlii medii 
din satul natal (1957), își con-
tinuă studiile la Școala Repu-
blicană de Arte Plastice „Ilia 
Repin” din Chișinău (actual-
mente Colegiul Republican de 
Arte Plastice „Alexandru Plă-
mădeală”) și la Institutul Poli-
grafi c din Moscova, Facultatea 
de Grafi că, în atelierul profeso-
rilor A. Goncearov, V. Leahov, 
O. Kamkin (1965-1971).

Din 1971 exercită funcţia 
de redactor artistic la Editura 
„Cartea Moldovenească”, ul-
terior este pictor-șef, funcţie 
deţinută în continuare și la 
Editura „Literatura Artistică”. 
Din 1992 activează ca pictor-
grafi cian la editurile „Litera”, 
„Lumina”.

Debutează ca grafi cian în 
1965, semnând ilustraţiile la 
cartea de versuri a lui Anatol 
Ciocanu „Sărutul soarelui”. 
Pe parcursul întregii activi-
tăţi, a semnat ţinuta grafi că a 
peste 500 de cărţi ale autorilor 
din literatura clasică româ-
nă, universală și ale scriito-
rilor contemporani: „Pâine” 
de Liviu Damian, „Cucoara”, 



182

M a i
„Podurile” de Ion Constantin 
Ciobanu, „Aproape”, „Cân-
tece din bătrâni” de Grigore 
Vieru, „Delfi nul” de George 
Meniuc, „100 sonete de dra-
goste”, „Canto generale” de 
Pablo Neruda, „Lirică” de 
Francesco Petrarca, „Dimitrie 
Vodă Cantemir” de Vlad Io-
viţă, „Scrieri” de Mihai Emi-
nescu etc. S-a manifestat și în 
domeniul afi șului și placardei 
politice și de publicitate, de-
signului, grafi cii de revistă, 
portretului. Isai Cârmu a îm-
brăcat în haină grafi că multe 
cărţi destinate copiilor în care 
„văzul lăuntric al pictorului 
caută să se identifi ce cu văzul 
copiilor” (Eleonora Barbas): 
„Lie-lie, ciocârlie” de Grigore 
Vieru, „Columb în Australia”, 
„Ministrul bunelului” de Spi-
ridon Vangheli, „Ce te învaţă 
o povaţă” de Aurel Scobioa-
lă, „Hora Mare” de Dumitru 
Matcovschi, „Cucuieţi și zâm-
băreţi” de Petru Cărare etc.

A semnat grafi ca la peste 
200 de volume din colecţia 
„Biblioteca școlarului” apă-
rută la Editura „Litera”. Pe 
parcursul activităţii, a orga-
nizat expoziţii personale, a 
participat activ la numeroase 
expoziţii republicane și inter-
naţionale de ilustraţie și arta 
cărţii, printre care: Concur-
sul „Arta cărţii”, Moscova, 
Federaţia Rusă; Concursul 
Internaţional „IBA”, Leipzig, 
Germania; Bienala Internaţi-
onală de Placarde, Varșovia, 
Polonia; Bienala „Ilustratori 
di libri per ragazzi”, Bologna, 
Italia; Concursul „Arta căr-
ţii”, Bratislava, Cehoslovacia; 
Expoziţia „Grafi ca de carte”, 
Elveţia, Norvegia, Germania, 
Austria, România.

A expus lucrări grafi ce la 
București, Moscova, Chiși-

nău, Berlin, Sofi a, Riga, Vil-
nius, Praga. Expoziţii colec-
tive în Japonia, Canada, SUA 
etc.

Achiziţii: în colecţiile Mu-
zeului Naţional de Arte din 
Moldova și ale Muzeului 
Literaturii Române „Mihail 
Kogălniceanu” al USM; co-
lecţii private din București, 
Iași, Chișinău, Moscova, 
Kiev, Leipzig, Helsinki, Paris, 
Roma, Istanbul, Magdeburg.

Titluri deţinute: membru al 
Uniunii Artiștilor Plastici din 
Republica Moldova; Maestru 
Emerit în Artă al Republicii 
Moldova.

Menţiuni și distincţii: 75 de 
diplome de la concursurile 
„Arta cărţii”; Premiul „Igor 
Vieru” și „Moisei Gamburd”; 
Premiul și Diploma „Ivan Fi-
odorov” (Moscova); Premiul 
„Ilie Gravorul” pentru cea 
mai bună prezentare grafi că 
în cadrul Salonului Naţional 
de Carte de la Chișinău; Pre-
miul „Cea mai reușită pre-
zentare grafi că a cărţii pentru 
copii” pentru colecţia „Bi-
blioteca școlarului”; meda-
lia „Editor Emerit”; medalia 
„Mihai Eminescu”; Ordinul 
„Gloria Muncii”; „Ordinul 
de Onoare” pentru „merite 
în dezvoltarea artelor plas-
tice, succese în activitatea 
de creaţie și contribuţie la 
afi rmarea valorilor spirituale 
naţionale”; Premiul revistei 
„Atelier”; Premiul Uniunii 
Artiștilor Plastici din URSS; 
Premiul Naţional al Republi-
cii Moldova.

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2000”. – Chiși-
nău, 1999. – P. 148-150; „Calen-
dar Naţional 2005”. – Chișinău, 
2004. – P. 136; „Calendar Naţio-
nal 2015”. – Chișinău, 2015. – P. 
191-192.

Bibliografi e selectivă:
Isai Cârmu: Biobibliografi e / 

alcăt.: Svetlana Miron ; Bibliote-
ca  Naţională a Republicii Moldo-
va. – Chișinău : BNRM, 2010. – 
168 p.: il.

***
Beghiu, Tatiana. Isai Cârmu. 

Renascentistul contemporan 
cu noi : [in memoriam] / Tati-
ana Beghiu // Ziarul de gardă. – 
2015. – 23 iul. – P. 24.

Budeanu, Gheorghe. Isai 
Cârmu / Gheorghe Budeanu // 
Budeanu, Gheorghe. 33 la Masa 
Tăcerii. – Chișinău : [S. n.], 
2010. – P. 124-132.

Colesnic, Iurie. Cârmu, Isai 
/ Iurie Colesnic // Colesnic, Iu-
rie. Colegiul Republican de Arte 
Plastice „Alexandru Plămădea-
lă” : Ghid encicl. – Chișinău : 
Museum, 2008. – P. 58-59.

Cuzuioc, Ion. Grafi cianul Isai 
Cârmu, un mare caricaturist / 
Ion Cuzuioc // Ţara. – 2002. – 
24 sept. – P. 4.

Dabija, Nicolae. Isaia [Isai 
Cârmu] / Nicolae Dabija // Lite-
ratura și arta. – 2010. – 13 mai. – 
P. 1.

Guţu, Aurel. Pe aripile vântu-
lui : Isai Cârmu–70 / Aurel Guţu 
// Alunelul. – 2010. – N. 5-6. – P. 
14-15.

In memoriam : Isai Cârmu // 
Timpul. – 2015. – 29 mai. – P. 25.

Kravcenko, Vladimir. Valoa-
rea intrinsecă a lui Isai Cârmu / 
Vladimir Kravcenko // Literatu-
ra și arta. – 2015. – 24 sept. – P. 8.

Lungu, Eugen. Isai Cârmu : 
In memoriam / Eugen Lungu // 
Jurnal de Chișinău. – 2016. – 6 
mai. – P. 5.

Lungu, Eugen. Isai Cârmu sau 
condiţia cărţii / Eugen Lungu // 
Jurnal de Chișinău. – 2015. – 
24 iul. – P. 7.

Marin, Gheorghe. Isai vs. Ie-
remia: [Isai Cârmu] // Marin, 
Gheorghe. Închinare memoriei : 
proză documentară cu fotogra-
fi i. – Chișinău : Firma Editorial-
Poligrafi că „Tipografi a Centra-
lă”, 2006. – P. 134-140.

Marin, Gheorghe. Și tot des-
pre carte vorbim... : [in memo-
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riam Isai Cârmu, pictor, gra-
fi cian, portretist] / Gheorghe 
Marin // Literatura și arta. – 
2015. – 7 mai. – P. 8.

Morăraș, Mihai. Grafi cianul 
care a creat cel mai durabil mo-
nument – Cartea! : [Isai Cârmu] 
/ Mihai Morăraș // Literatura și 
arta. – 2005. – 26 mai. – P. 1.

Postolache, Gheorghe. O 
pensulă harnică, înmuiată în har 
: [pictorul și grafi cianul Isai Câr-
mu] / Gheorghe Postolache // „a” 
MIC”. – 2010. – N. 5-6. – P. 2.

Ţarălungă, Ecaterina. Câr-
mu, Isai / Ecaterina Ţarălungă 
// Ţarălungă, Ecaterina. Enci-
clopedia identităţii românești : 
Personalităţi. – București : Lite-
ra Internaţional, 2011. – P. 165.

Vernisajul expoziţiei : (post-
mortem) a lui Isai Cârmu // Zi-
arul de gardă. – 2015. – 16 iul. – 
P. 24.

N.-M. Ș.

Constantin
CRAMARCIUC

1930

Cântăreţ de operă (bas) și 
lied, actor.

S-a născut la 15 mai 1930 la 
Boșcana, Criuleni.

A studiat la Conservatorul 
din Chișinău, actualmente 
Academia de Muzică, Teatru 
și Arte Plastice (1949-1954), 
cu Vasili Dolev (canto), Si-
mion Atanasiu-Zlatov (solfe-
giu), Alexandra Beilina (isto-
ria muzicii).

Între anii 1952 și 1955 – so-
list al Capelei Corale „Doina” 

a Filarmonicii din Chișinău; 
solist al Teatrului de Operă 
și Balet din Chișinău (1955-
1982).

A interpretat rolurile: Sa-
cristanul în „Tosca” de G. 
Puccini, Bartolo în „Bărbie-
rul din Sevilla” de G. Rossini, 
Gremin, Zareţki în „Evgheni 
Oneghin”, Surin în „Dama de 
Pică” și Potap în „Vrăjitoarea” 
de P. Ceaikovski, Maliuta 
Skuratov în „Logodnica ţaru-
lui” de N. Rimski-Korsakov, 
Cerevik în „Iarmarocul din 
Sorocinsk” de M. Musorgski, 
Ivan Karas în „Zaporojanul 
de peste Dunăre” de S. Gu-
lak-Artemovski, Szupan în 
„Voievodul ţiganilor” de J. 
Strauss, Frol Baev în „În fur-
tună” de T. Hrennikov, Skula 
în „Cneazul Igor” de A. Bo-
rodin, Cerpano în „Rigolet-
to”, Grenville în „Traviata” și 
Ludovico în „Otello” de G. 
Verdi, Ţăranul în „Grozovan” 
de D. Gherșfeld, Ofi ţerul în 
„Eroica baladă” de A. Stâr-
cea, Vasili în „Casa mâţei” de 
P. Waldgardt, Ursul în „Capra 
cu trei iezi” de Z. Tcaci, Gru-
mio în ,,Îmblănzirea scorpi-
ei” de V. Șebalin etc.

În calitate de actor, a acti-
vat la Teatrul Muzical-Dra-
matic de Stat „A. S. Pușkin” 
(actualmente Teatrul Naţio-
nal de Stat „M. Eminescu”), 
manifestându-se în spectaco-
le de diferite genuri ca actor 
talentat.

S-a produs și în fi lme, în 
mare parte, la studioul cine-
matografi c „Moldova-Film”.

Filmografi a: recidivistul 
în „Câinii de serviciu ai mi-
liţiei”; Iachim Jila în „Balada 
haiducească”; rol episodic în 
„A fost odată un băiat”; Ghe-
orghe Nistreanu în „Cântec 
de leagăn”; taximetrist în 

„Omul merge după soare” 
etc.

A colaborat cu: Pavel Baci-
nin, Dumitru Blajinu, Boris 
Raisov, Anatoli Fomenko, 
Leonid Boxan, V. Tretiak, 
Valentina Saviţchi, Mihail  
Munteanu, Igor Gheil, Leo-
nid Hudolei, Isai Alterman, 
Dumitru Goia, Albert Mo-
cealov, Lev Gavrilov, Mihail 
Caft anat, Alfred Gherșfeld, 
Boris Miliutin etc.

A înregistrat la Radio Chi-
șinău melodii populare: „Ce 
te legeni, codrule”, „Elegie” 
etc.

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2005”. – Chiși-
nău, 2004. – P. 136.

Bibliografi e:
Buzilă, Serafi m. Cramarciuc, 

Constantin / Serafi m Buzilă // 
Buzilă, Serafi m. Enciclopedia 
interpreţilor din Moldova. – 
Chișinău : ARC, 1999. – P. 145-
146.

Constantin Cramarciuc [Re-
sursă electronică] // https://
bibliomusic. wordpress.com › 
interpreti (accesat : 12.09.2019).

Constantin Cramarciuc [Re-
sursă electronică] // https://
bibliomusic. wordpress. com › 
2013/05/15› cramarciuc-con-
stantin-ca (accesat : 12.09.2019).

Constantin Cramarciuc [Re-
sursă electronică] // https://audi-
ovidioteca. wordpress. com › tag 
› cântăreţi (accesat : 12.09.2019).

N.-M. Ș.
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Valeriu NEGRUŢA
1940

Violonist, violist și dirijor 
de orchestră.

S-a născut la 16 mai 1940, 
la Odesa.

Și-a fâcut studiile la Con-
servatorul „Gavriil Musi-
cescu” din Chișinău (1958-
1963) cu Gheorghe Neaga și 
A Bruskov (vioară).

Între anii 1964-1965 și 
1973, violinist în Orchestra 
de studio a Radioteleviziunii 
din Chișinău; director artis-
tic și dirijor al Ansamblului 
de Muzică Populară „Mugu-
rel” (1965-1970, 1981-1985), 
violinist în Orchestra de Mu-
zică Populară „Fluieraș” a 
Filarmonicii Naţionale „Ser-
ghei Lunchevici” din Chiși-
nău (1970-1975), dirijor al 
Orchestrei de Muzică Popu-
lară „Ciocârlia” de la Palatul 
Sindicatelor (1975-1981) și 
violist în Cvartetul de Coarde 
al Radioteleviziunii (1986-
1987) din Chișinău; profe-
sor la Școala de Arte „Alexei 
Stârcea” (1987-1991).

A cântat alături de: Ale-
xandru Caușanschi, Maria 
Drăgan, Valentina Cojocaru, 
Anastasia Istrati, Nicolae Su-
lac, Gheorghe Eșanu, Petre 
Zaharia, Alexei Botoșanu, 
Tamara Ciobanu, Zinaida 
Julea, Eudochia Lica, Șloim 
Zaraf, Iuli Patlajan, Vasile 
Marin, Nicolai Tatarinov, 

Anatoli Mirocinic etc.
A înregistrat la Radio Chiși-

nău creaţii de Joseph Haydn, 
Pablo Sarasate, Piotr Ceaikov-
ski, Boris Dubosarski, Solo-
mon Löbel, Vasile Zagorschi, 
Valeri Sârohvatov etc.

Discografi e: „Ești, Mol-
dovă, casă mare”, „Stejărel 
cu frunză deasă”, „Cântec de 
nuntă”, „De trei ori pe săptă-
mână”; trei hore, două melo-
dii de joc.

Din 1991 – violinist la Paris.
A se vedea și articolul din „Ca-

lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău, 2009. – P. 117-118.

***
Buzilă, Serafi m. Negruţa, Va-

leriu / Serafi m Buzilă // Buzilă, 
Serafi m. Enciclopedia interpre-
ţilor din Moldova. – Chișinău : 
ARC, 1999. – P. 319-320.

*Negruţa, Valeriu // Literatu-
ra și arta Moldovei : Encicl.: În 
2 vol. Vol. 2. – Chișinău, 1986. – 
P. 77.

N.-M. Ș.

Nicolae GLADUN
1945

Medic chirurg, doctor ha-
bilitat în știinţe medicale, 
profesor universitar și cerce-
tător știinţifi c.

S-a născut la 16 mai 1945 
la Drepcăuţi, Briceni, într-o 
familie de învăţători.

Și-a început studiile la gim-
naziul din satul Drepcăuţi. A 
absolvit Școala Medie Nr. 2 

din Lipcani (1963). Urmează 
studiile la Facultatea Medici-
nă Generală a Institutului de 
Stat de Medicină din Chiși-
nău, actualmente Universi-
tatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemi-
ţanu” (1963-1969). Susţine 
teza de doctor în medicină cu 
tema: „Tactica tratamentului 
chirurgical în procesele gan-
grenoase pulmonare” (1994), 
iar în 2006 - pe cea de doctor 
habilitat cu tema: „Elecţiu-
nea procedeelor chirurgicale, 
materialelor grefate și tehni-
cilor operatorii în plastiile de 
esofag”. Specializarea prima-
ră prin internatură o face la 
Catedra chirurgie în cadrul 
Clinicii de Chirurgie a Spi-
talului Clinic Republican din 
Chișinău. În 1972 efectuează 
o specializare în domeniul 
chirurgiei toracice la Institu-
tul de Perfecţionare a Medi-
cilor din Kiev.

Activitatea medicală o în-
cepe la Spitalul Raional Orhei 
(1970), în calitate de medic 
chirurg. În 1972 se transferă 
la Spitalul Clinic Republican, 
în calitate de medic chirurg 
în Secţia chirurgie toracică.

Între 1979 și 1993 a exer-
citat funcţia de șef al Secţiei 
de chirurgie toracică. În 1993 
a fost angajat în calitate de 
asistent, iar din 1998 până 
în prezent ocupă funcţia de 
șef al Catedrei de chirurgie a 
Facultăţii de Perfecţionare a 
Medicilor din cadrul Univer-
sităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemi-
ţanu”.

Principala direcţie a cerce-
tărilor sale știinţifi ce este chi-
rurgia esofagului și a traheii.

Este autor și coautor a pes-
te 250 de publicaţii știinţifi ce, 
inclusiv o monografi e, multi-
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ple inovaţii și invenţii. A ela-
borat programe de instruire 
postuniversitară a medicilor-
chirurgi. A fost coordona-
torul Programului „Aspecte 
de diagnostic și tratament 
ale patologiei carditoracice 
și vasculare. Metodologie di-
dactică” (2013).

A pregătit 7 doctori în ști-
inţe medicale și 2 doctori ha-
bilitaţi.

A efectuat numeroase stagii 
în ţară și străinătate: Virginia 
de Est, București, Craiova, 
Timișoara, Sankt Petersburg, 
Moscova, Kiev. Rezultatele 
cercetărilor știinţifi ce au fost 
raportate de multiple ori în 
cadrul congreselor Asociaţiei 
Chirurgilor „Nicolae Anestia-
di”, a congreselor naţionale 
de Chirurgie din România, 
Ucraina, Rusia, Austria.

Titluri deţinute: membru 
al Comisiei de atestare a chi-
rurgilor; membru al Comisiei 
în probleme de profi l chirur-
gical; președinte al Asociaţiei 
Chirurgicale din Republica 
Moldova „Nicolae Anestiadi”.

A fost distins cu Ordinul 
„Insigna de onoare”, cu Me-
dalia „Dimitrie Cantemir” a 
AȘM (2015).

Bibliografi e:
Apendicita acută : Recoman-

dări practice pentru rezidenţi 
chirurgi și medici specialiști 
/ Eugeniu Maloman, Nicolae 
Gladun, Corneliu Lepadatu [et 
al.] ; Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”. – Chișinău : CEP 
Medicina, 2015. – 39 p.

Gladun, Nicolae. Elecţiunea 
procedeelor chirurgicale, ma-
terialelor grefale și tehnicilor 
operatorii în plastiile de esofag : 
Teză de doctor habilitat / Ni-
colae Gladun ; Universitatea de 
Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”. – Chiși-

nău : [S. n.], 2006. – 260 p.
Ungureanu, Sergiu. Boala de 

refl ux gastroesofagian (BRGE) : 
Îndrumare metodică / Sergiu Un-
gureanu, Nicolae Gladun, Natalia 
Șipitco ; Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”. – Chișinău : CEP 
Medicina, 2005. – 36 p.

***
Ababii, Ion. Nicolae Gladun / 

Ion Ababii // Curierul medical. 
– 2015. – Nr 2. – P. 76.

Baciu, Gheorghe. Gladun, 
Nicolae / Gheorghe Baciu // Ba-
ciu, Gheorghe. Profesorii uni-
versitari, absolvenţi ai USFM 
„Nicolae Testemiţanu”. – Chiși-
nău : [S. n.], 2012. – P. 178-179.

N.-M. Ș.

Petre TEODOROVICI
1950-1997

Compozitor, textier, inter-
pret de muzică ușoară.

S-a născut la 18 mai 1950 la 
Leova, în familia profesoru-
lui de muzică Cristofor Teo-
dorovici. A decedat la 5 iulie 
1997, la Chișinău.

A absolvit școala medie 
muzicală din localitate, unde 
a studiat vioara (1968), apoi 
a studiat la Colegiul de Mu-
zică „Ștefan Neaga”, Secţia 
teoria muzicii și, facultativ, 
compoziţia, cu Eugen Doga, 
la Facultatea de Dirijat Coral 
a Institutului de Arte „Gavriil 
Musicescu” din Chișinău, ac-
tualmente Academia de Mu-
zică, Teatru și Arte Plastice 
(1968-1973).

A fost angajat ca educa-
tor-metodist la Leova (1971-
1972), apoi cadru didactic la 
Institutul Pedagogic „Alecu 
Russo” din Bălţi (1972-1973). 
Mai târziu a devenit regi-
zor la Centrul Tineretului 
„Iuri Gagarin” din Chișinău 
(1974-1975). A activat ca di-
rector artistic al Ansamblu-
rilor „Bucuria” al Filarmo-
nicii Naţionale (1975-1982), 
„Ceremoș” al Filarmonicii 
din Cernăuţi (1983-1984); 
„Ecou” al Centrului Tine-
retului din Chișinău (1984-
1989) și „Teo-Dor”.

Pe parcursul anilor, a sem-
nat o serie de cântece care au 
devenit rapid șlagăre, prin-
tre care sunt „Santa Maria 
Maggiore”, „Scrisul nostru”, 
„Veniţi acasă”, „Romantică”, 
„Ultima oră”, „Vara la Soro-
ca”, „Amicii mei”, „Seniori-
ta Graţia”, „Seară albastră”, 
„Vin din munţii Latiniei”, „Te 
iubesc, popor român”, „Ba-
sarabia”, „Daţi-le voie fl ăcă-
ilor basarabeni peste Prut”, 
„De ce?”, „Trandafi r”, „Adio”, 
„Veșnic dragostea”, „Clipa 
mirilor”, „Irena” etc. A fost 
deschis colaborărilor, multe 
din cântecele sale fi ind scrise 
pe versuri de Grigore Vieru, 
Dumitru Matcovschi, Simi-
on Ghimpu, Anatol Ciocanu, 
Ion Hadârcă și interpreta-
te de Gheorghe Ţopa, Nina 
Crulicovschi, Angela Ciu-
mac, Ion Suruceanu, Anast-
asia Lazariuc, Nadejda Ce-
praga, Sofi a Rotaru, Gabriel 
Dorobanţu, Valeri Leontiev, 
Valentina Legkostupova etc. 
Filipp Kirkorov și-a început 
cariera în anii 1980, în Mol-
dova, cu piesele lui Petre Te-
odorovici. Cântecele sale au 
răsunat în cadrul festivalu-
rilor muzicale din Slovacia, 
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Finlanda, Cuba, Argentina, 
Italia, Rusia, România, fi ind 
interpretate de renumiţi ar-
tiști din diferite ţări. A scris și 
muzică pentru fi lme și spec-
tacole: „Liola”, după piesa lui 
Luigi Pirandello etc. A fost 
un mare cantautor și patriot.

A interpretat piesele: „Mă-
ntorc cu drag în satul meu”, 
„Santa Maria Maggiore”, 
„Maria”, „Ultima oră”, „E 
Toamnă”, „Melancolie” etc.

În memoria fraţilor Petre 
și Ion Teodorovici, anual, la 
Leova, este organizat Festi-
valul regional „Ecoul de la 
Baștină”, care are ca obiectiv 
descoperirea și promovarea 
tinerelor talente, cunoașterea 
creaţiei acestor compozitori 
de mare talent de către gene-
raţiile tinere și crearea unor 
relaţii de prietenie dintre ti-
nerii interpreţi din Republica 
Moldova și România.

Deţine titlul de Maestru 
Emerit în Arte.

A fost distins cu Ordinul 
„Gloria Muncii”.

A se vedea și articolele din „Ca-
lendar Naţional 2005”. – Chiși-
nău, 2004. – P. 138-139; „Calen-
dar Naţional 2015”. – Chișinău, 
2015. – P. 194-195.

Bibliografi e:
Corotaș, Maria. Petre Teodo-

rovici a rămas în inimile celor 
dornici de sublim / Maria Coro-
taș // Gazeta de sud. – 2014. – 23 
mai. – P. 6.

Popa, Victoria. Petre și Ion 
Teodorovici, comemoraţi la 
Leova / Victoria Popa // Jurnal 
de Chișinău. – 2019. – 17 sept. 
– P. 2.

Petre Teodorovici. Amintiri 
din copilărie // Ziarul de gardă. 
– 2016. – 12 mai. – P. 15.

Petre Teodorovici, compozi-
tor și interpret de muzică ușoa-
ră ... [Resursă electronică] // 
https:// bibliomusic.wordpress.
com› 2015/05/18 › petre-te-

odorovici-comp... (accesat : 
17.09.2019).

Roșca, Denis. Teodorovici, 
Petre / Denis Roșca // Roșca, 
Denis. Cartea de aur a Basara-
biei și a Republicii Moldova. 
– Chișinău : Pontos, 2016. – P. 
563.

Comemorarea compozito-
rului și interpretului de mu-
zică [ușoară Petre Teodoro-
vici]... [Resursă electronică] 
// www.leova.md› ... (accesat : 
17.09.2019).

N.-M. Ș.

Elena CURICHERU – 
VATAMANU

1940

Scriitoare și traducătoare. 
Fiica scriitorului basarabean 
Mihail Curicheru, deportat 
în Siberia și decedat în 1943, 
într-un lagăr din Taișet; soţia 
savantului notoriu și regre-
tatului poet Ion Vatamanu 
(1937-1993).

S-a născut la 25 mai 1940 
în Negrești, raionul Călărași. 
Își face studiile la Universita-
tea de Stat din Moldova, Fa-
cultatea de Istorie și Filologie 
(1957-1962).

A activat în calitate de re-
dactor la Editurile „Lumi-
na”, „Cartea Moldovenească 
(1963-1977), „Literatura Ar-
tistică” (1977-1992).

De-a lungul timpului, tra-
duce din literatura clasică și 
contemporană: „Peripeţiile 
lui Taro în Ţara Munţilor” de 
M. Matsutani (1973), „Pânze 
purpurii” și „Fugara pe ape” 

de A. Grin (1974), „Fii pe 
pace mamă!” de N. Dumbad-
ze (1975), „Zvon de clopote” 
de A. Kalinin (1976), Nu tra-
ge în lebăda albă” de B. Vasi-
liev (1982), „Sub tomnatica 
stea” de K. Hamsun (1983), 
„Peripeţiile lui Salamura” de 
A. Sulakauri (1984), „Jane 
Eyre” de Ch. Bronte (1988) 
„Cântătoarea din mărăcini” 
de C. McCullough, „Mont-
Oriol” de Guy de Maupassant 
(1991), „Enciclopedia copii-
lor” de Margarita Tolstikova 
(2007) etc. Face traduceri la 
Editura „Litera” din colecţia 
„Cele mai frumoase povești”. 
Este traducătoare a trei volu-
me ale „Cărţii de gândire și 
citire” de S. Vangheli, editate 
la Editura pentru copii „Gu-
guţă” (2006).

În anul 2015 volumul „Pe-
tale de mac” de Mihail Cu-
richeru, ediţie îngrijită de 
Elena Curicheru-Vatama-
nu, participă la programul 
„Chișinăul citește o carte”, 
program care promovează și 
încurajează lectura ca mijloc 
de dezvoltare culturală și cre-
ativă, valorifi că experienţa de 
lectură a comunităţii chiși-
năuiene, orientează cititorul 
spre valorile literare și artis-
tice autohtone.

Membru al Uniunii Scrii-
torilor din Moldova (1990).

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău, 2009. – P. 127-128.

Bibliografi e selectivă:
Curicheru, Mihail. Petale de 

mac : [nuvele, publicistică, criti-
că literară] / Mihail Curicheru; 
ed. îngrijită : Elena Curicheru-
Vatamanu. – [Ed. a 2–a]. – Chi-
șinău : [S. n.], 2015. – 176 p. : il.

**Vatamanu, Ion. Frumuse-
ţile, atât de multe... / Ion Vata-
manu; ed. îngrijită : Elena Cu-
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richeru-Vatamanu; red. : Aurel 
Ștefanachi. – Iași : Tipo Mol-
dova, 2013. – 325 p. – (Opera 
omnia).

**Vatamanu, Ion. Surâsul 
tăcerii / Ion Vatamanu ; ed. în-
grijită de Elena Curicheru-Vata-
manu ; red. : Aurel Ștefanachi. – 
Iași : Tipo Moldova, 2013. – 360 
p. – (Opera omnia).

**Vatamanu, Ion. Zidire pe 
osul fi inţei : eseuri / Ion Vata-
manu; ed. îngrijită : Elena Cu-
richeru-Vatamanu. – București : 
Biodova, 2008. – 306 p. – (Poeţi 
români contemporani).

***
Curicheru–Vatamanu, Ele-

na. S-a așternut tăcerea asupra 
operei lui Ion Vatamanu [Resur-
să electronică] // http://www.
jc.md/verdele-verbului-ocro-
tit-de-ion-vatamanu/ (accesat : 
4.09.2019).

Elena Curicheru–Vatamanu 
în ospeţie la Biblioteca ,,Onisi-
for Ghibu” [Resursă electroni-
că] // https://onisiforghibublog.
wordpress.com/2015/03/27/ele-
na-curicheru-vatamanu-in-ospe-
tie-la-biblioteca-onisifor-ghibu/ 
(accesat : 3.09.2019).

„Siberia din oase”, un fi lm ca 
un strigăt de durere : Lansat cu 
prilejul celor 70 de ani de la cel 
mai mare val al deportărilor din 
Basarabia / regizor : Leontina 
Vatamanu ; distribuţie : Elena 
Curicheru-Vatamanu, Ion Radu, 
Gavril Boian [et al.] [Resursă 
electronică] // http://www.jurnal.
md/ro/news/2bec124545366866/
siberia-din-oase-un-fi lm-ca-un-
strigat-de-durere.html (accesat : 
4.09.2019).

Un dialog de la sufl et la sufl et 
cu Elena Curicheru-Vatamanu 
[Resursă electronică] // https://
onisiforghibublog.wordpress.
com/2015/04/30/un-dialog-de-
la-suflet-la-suflet-cu-elena-cu-
richeru-vatamanu/ (accesat : 
4.09.2019).

E. B.

Adriana SEVERIN
1940

Interpretă de operă (sopra-
nă) și profesoară.

S-a născut la 30 mai 1940 la 
Bacău, România.

Și-a făcut studiile muzica-
le la Conservatorul de Mu-
zică „George Enescu” din 
Iași (1962-1967) cu Teodora 
Stroescu și Ella Urmă (can-
to), Aneta Pavalache (orato-
riu, lied), Dimitrie Tăbăcaru 
și Cornelia Voinea (clasa de 
operă). S-a specializat mai 
întâi la Conservatorul „Franz 
Liszt” din Weimar cu Pa-
vel Lisizian (canto), apoi cu 
Constantin Stroescu, Magda 
Ianculescu și Arta Florescu 
(canto).

A activat la Teatrul Dra-
matic din Baia Mare (sec-
ţia de operetă) și la Opera 
Naţională Română din Iași 
în calitate de solistă (1969-
1994). Profesoară de canto la 
Academia de Arte „George 
Enescu” din Iași, actualmen-
te Universitatea Naţională de 
Arte „George Enescu” din 
Iași (1990-1994), conferenţi-
ar universitar (din 1994).

A interpretat rolurile: Con-
tesa în „Nunta lui Figaro” 
de W. A. Mozart, Margareta 
în „Faust” de Ch. Gounod, 
Michaela în „Carmen” de G. 
Bizet, Floria Tosca în „Tos-
ca”, Cio-Cio-San în „Madam 
Butterfl y” și Mimi în „Boe-

ma” de G. Puccini, Leonora 
în „Trubadurul”, Elvira în 
„Ernani” și Amelia în „Bal 
mascat” de G. Verdi, Tatia-
na în „Evgheni Oneghin” de 
P. Ceaikovski, Ruxandra în 
„Alexandru Lăpușneanu” de 
A. Zirra, Cristina în „Pintea 
Viteazul” de F. Barbu, San-
tuzza în „Cavalleria rustica-
na” de P. Mascagni, Dochia 
în „Traian și Dochia” de D. 
Cuclin, Saffi   în „Voievodul 
ţiganilor” și Franzi în „Sânge 
vienez” de J. Strauss, Bertha 
în „Lăsaţi-mă să cânt” de Gh. 
Dendrino etc.

A participat la festivaluri și 
turnee artistice internaţionale.

Colaborează cu: Nicolae 
Herlea, Ovidiu Bălan, Dan 
Iordăchescu, Mihail Muntea-
nu, Florin Diaconescu, Mart-
ha Kesler, Pompei Hărăștea-
nu, Iulia Buciuceanu, Lucian 
Anca, Radu Botez, Corneliu 
Calistru, Ion Iancu, Cristian 
Mandeal, David Ohanesian 
Ludovic Spiess, Rio Novello, 
Giuseppe Pastorella, Th o-
mas Serpico, Miriam Laron, 
Victor Dumănescu, Petre 
Sbârcea, Petri Oschanizki, 
Constantin Petrovici, Arieh 
Levanon, Ivan Marinov etc.

Elevi: Elena Moșuc, Cristi-
na Simionescu, Ionel Archi-
re, Silvia Niculae, Alexandru 
Petrescu, Valentin Marele, 
Steliana Petra Maxim, Cristi-
na Nicorici etc.

A înregistrat la Radio Bu-
curești operele „Alexandru 
Lăpușneanu” de Alexandru 
Zirra și „Traian și Dochia” de 
Dimitrie Cuclin; arii din ope-
re, lieduri.

Discografi e: Verdi, Giusep-
pe. Opera „Forţa destinului”; 
Mozart, Wolfgang Amadeus. 
Opera „Nunta lui Figaro și 
Suzana nu vine”; Bratu, Teo-
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dor. Opera „Stejarul din Bor-
zești; Boito, Arrigo. Opera 
„Mefi stofele”; Catalani, Alfre-
do. Opera „La Wally” etc.

Filmografi e: Zirra, Alexan-
dru. Opera „Alexandru Lă-
pușneanu”.

Menţiuni și distincţii: Di-
ploma de Onoare la Con-
cursul Internaţional „Maria 
Callas” de la Barcelona; Pre-
miul întâi pentru interpre-
tarea rolului Ruxandra din 
opera „Alexandru Lăpuș-
neanu” de Alexandru Zirra 
și a rolului Dochia din opera 
„Traian și Dochia” de Dimi-
trie Cuclin; Premiul „Ionel 
Perlea”; Premiul de Excelen-
ţă pentru întreaga activitate, 
acordat de Opera Naţională 
Română Iași.

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău, 2009. – P. 130.

Bibliografi e selectivă:
Bălan, P. Mihai Munteanu la 

Iași : [conţine informaţie despre 
interpreta de operă Adriana Se-
verin] / P. Bălan // Flacăra Iașu-
lui. – 1988. – 17 mai. – P. 2.

Borcea, J. Afi rmări și confi r-
mări : [conţine informaţie des-
pre interpreta de operă Adriana 
Severin] / J. Borcea // Opinia. – 
1994. – 8 aug. – P. 3.

Buzilă, Serafi m. Severin, 
Adriana / Serafi m Buzilă //  Bu-
zilă, Serafi m. Enciclopedia in-
terpreţilor din Moldova. – Chi-
șinău : ARC, 1999. –P. 393-394.

Donose, Ana Maria. Încă o 
stagiune de succes la Opera Bra-
șov : [informaţie despre activita-
tea pedagogică a interpretei de 
operă Adriana Severin] / Ana 
Maria Donose // Observatorul. – 
2019. – 26 iun. – P. 3.

Donose, Ana Maria. Profe-
soara de canto Adriana Severin 
de la  Universitatea Naţională de 
Arte „George Enescu” din Iași 
și soprană la  Opera Naţională 
Română din Iași // Libertatea. – 

2017. – 22 apr. – P. 3.
Elena Moșuc : [profesoara 

Adriana Severin, interpretă de 
operă] [Resursă electronică] // 
revistaartaiasi.ro › ... (accesat : 
18.09.2019).

Opera Inedită... la Palatul Mo-
goșoaia : [Ediţia a VII-a a „Mo-
goșoaia ClasicFest” cu partici-
parea Adrianei Severin, Mioarei 
Cortez, Sorinei Munteanu, Mi-
haelei Grajdeanu, Ioanei Bento-
iu și Adei Burlui] [Resursă elec-
tronică] // https://cultural.bzi.
ro › Mozaic muzical (accesat : 
18.09.2019).

Un nou spectacol la Opera ie-
șeană : [cu un recital susţinut de 
soprana Adriana Severin] // Cu-
rierul de Iasi. – 2012. – 5 mai. – 
P. 3.

N.-M. Ș.

Ion MADAN
1935-2008

Bibliolog, bibliograf și pro-
fesor, doctor în istorie.

S-a născut la 31 mai 1935 
în comuna Trușeni, județul 
Lăpușna. Se stinge din viaţă 
la 4 februarie 2008, la Chiși-
nău.

A absolvit Facultatea de Is-
torie și Filologie (Secţia lim-
ba și literatura română) de la 
USM (1958). A efectuat sta-
gii didactice la instituţiile de 
cultură din Sankt Petersburg 
(1974), Moscova (1978) și 
București (1991).

În perioada 1958-1960 este 
angajat în calitate de colabo-
rator literar la ziarul „Moldo-

va socialistă”, apoi redactor, 
șef al secţiei de literatură și 
bibliografi e naţională, la Bi-
blioteca de Stat „N. K. Krups-
kaia” (actualmente Biblioteca 
Naţională a Republicii Mol-
dova) (1960-1969).

A fost redactor-șef al Co-
legiului de redacţie a reper-
toriului din cadrul Ministe-
rului Culturii (1969-1970), 
apoi director adjunct pentru 
știinţă la Biblioteca de Stat 
din Chișinău (1970-1973).

Din 1973 a activat în ca-
drul Universităţii de Stat din 
Moldova, unde a ocupat  o 
perioadă funcţia de director 
al Bibliotecii Știinţifi ce. Timp 
de peste 35 de ani a fost im-
plicat în procesul de instruire 
al bibliotecarilor din Repu-
blica Moldova, la început în 
calitate de lector la Facultatea 
de Biblioteconomie și Bibli-
ografi e a USM, mai târziu, 
după susţinerea tezei de doc-
tor în știinţe istorice (1974), 
a fost șef al catedrei de bibli-
ografi e (1974-1986).

A activat în funcţie de 
conferenţiar universitar la 
Catedra biblioteconomie și 
asistenţă informaţională a 
Facultăţii de Jurnalism și Ști-
inţe ale Comunicării a USM 
(din 1993).

Iniţiator al cercetărilor bi-
bliologice în Republica Mol-
dova, a predat cursuri de Is-
toria cărţii și a bibliotecilor, 
Bibliografi a naţională, Acti-
vitatea patrimonială a biblio-
tecilor, Bibliografi a știinţelor 
umanistice.

A publicat peste 370 de lu-
crări de valoare: monografi i, 
dicţionare, bibliografi i mono-
grafi ce, studii, inclusiv: ,,Dimi-
trie Cantemir” (1973), „Cartea 
Moldovei Sovietice” (1975), 
„Книга, библиотечное дело 
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и библиография Молдавии” 
(1984), „Dicţionar rus-român 
de bibliologie și bibliotecono-
mie”(1990), ,,Cartea Cărţilor 
în Moldova” (1991). A lansat 
câteva bibliografi i retrospecti-
ve fundamentale: „Cercetările 
în domeniul știinţelor uma-
nistice la Universitatea de Stat 
din Moldova (1974-1995)”, 
menţionată cu Marele Premiu 
la Concursul Republican pen-
tru cea mai Bună Lucrare Bi-
bliologică (1996); „Cercetările 
în domeniul știinţelor chimi-
ce la Universitatea de Stat din 
Moldova (1946-1998)” (1998); 
„Cercetările în domeniul știin-
ţelor biologice și agrochimice 
la Universitatea de Stat din 
Moldova (1946-1998)” (1998), 
,,Istorie. Arheologie. Etnogra-
fi e (1981-2001): Contribuţii 
bibliografi ce” (2001).

A elaborat un șir de biobi-
bliografi i, contribuind astfel 
și la promovarea imaginii 
știinţifi ce a savanţilor din Re-
publica Moldova : „Grigore 
Cincilei” (1998); „Dumitru 
Batâr” (1999); „Promotor 
al jurnalismului combatant: 
Dumitru Coval la 60 de ani” 
(1999); „Un savant cu har 
de povestitor: Victor Bana-
ru (1941-1997)” (2001); „Un 
fecior demn al neamului: 
(Gheorghe Rusnac la 60 de 
ani)” (2002); „Stindard al 
limbii române: Profesorul 
Anatol Ciobanu la 70 de ani” 
(2004); „Un savant cu repu-
taţie mondială: Profesorul 
Aurelian Gulea la 60 de ani” 
(2006); „Cavaler al cunoaș-
terii și dăruirii: Profesorul 
Mihail Revenco la 60 ani” 
(2006); „Poezia muncii ști-
inţifi ce – savanta profesoara 
Aurelia Crivoi” (2006); „Aca-
demicianul Valeriu Rudic” 
(2007); „O familie de intelec-

tuali basarabeni: Claudia Slu-
tu-Grama, Dumitru C. Gra-
ma, Steliana Grama” (2008).

Este autorul unor lucrări 
ce ţin de istoria și prezen-
tul bibliografi ei naţionale, 
printre care: „Bibliografi a 
literară a Moldovei în preaj-
ma mileniului trei” (1999); 
„Bibliografi a basarabeană 
în contextul culturii și spi-
ritualităţii românești”; „Bi-
bliografi a istoriei” (2001); 
„Bibliografi a artei”(2005); 
„Bibliologia basarabeană din 
ultimii 10-15 ani” (2006). A 
scris și despre bibliotecari, 
oameni de cultură, despre 
profesia de bibliotecar și des-
pre carte (antologia ,,Elogiu 
cărţii” (1984), „Bibliotecono-
mia și bibliografi a. Profesori 
și discipoli” (2000)). De ase-
menea, a semnat mai multe 
texte pentru ediţia „Calendar 
naţional”, fi ind și membru al 
Colegiului de redacţie (1993-
2008).

A redactat, prefaţat și recen-
zat lucrări biblioteconomice, 
bibliografi ce și bibliologice 
pregătite de Biblioteca Naţi-
onală, Camera Naţională a 
Cărţii, de biblioteci știinţifi ce 
etc., inclusiv cele două vo-
lume de „Scrieri istorice” de 
Petru Ganenco (2001) și dic-
ţionarul biobibliografi c „Scri-
itorii Moldovei în lectura co-
piilor și adolescenţilor” (ed. a 
2-a, 2004).

A fost unul din fondatorii 
Asociaţiei Bibliotecarilor din 
Moldova.

Mențiuni și distincții: Emi-
nent al Culturii din RSSM 
(1967); Medalia ,,Pentru 
muncă excelentă” (1970); 
Medalia ,,Veteran al muncii” 
(1985); Om emerit al Repu-
blicii Moldova (1996); Pre-
miul special pentru origina-

litate în cadrul Concursului 
Naţional ,,Cele mai reușite 
lucrări în domeniul bibliote-
conomiei și știinţa informă-
rii” (2006).

În anul 2013 Ministerul 
Culturii al Republicii Moldo-
va (actualmente Ministerul 
Educației, Culturii și Cer-
cetării) a instituit Premiul 
anual ,,Ion Madan”, acordat 
pentru realizări deosebite în 
domeniul biblioteconomic și 
bibliografi c.

A se vedea și articolele din 
„Calendar Naţional 2000”. – 
Chișinău, 1999. – P. 151-156; 
„Calendar Naţional 2005”. – 
Chișinău, 2004. – P. 152-153; 
„Calendar Naţional 2010”. – 
Chișinău, 2009. – P. 131-132; 
„Calendar Naţional 2015”. – 
Chișinău, 2015. – P. 205-206.

Bibliografi e selectivă:
Madan, Ion. Academicianul 

Valeriu Rudic: biobibliogr. / Ion 
Madan ; USM, Inst. de Microbi-
ologie și Biotehnologie a AȘM. – 
Chisinau: CEP USM, 2007. – 
174 p.

Madan, Ion. Bibliologul, cerce-
tătorul și patriotul Petru Ganen-
co (1934-1999) / Ion Madan. – 
Chișinău : BNRM, 2001. – 63 p. – 
(Bibliologi basarabeni).

Madan, Ion. Biblioteconomia 
și bibliografi a Moldovei: Pro-
fesori și discipoli / red. resp. : 
Lidia Kulikovski. – Chișinău : 
USM, 2000. – 114 p.

Madan, Ion. Cavaler al cu-
noașterii și dăruirii: Profeso-
rul Mihail Revenco la 60 ani: 
Biobibliogr. = Th e Knight of 
knowledge and devotion : Pro-
fessor Mihail Revenco at his 60 
th anniversary: Biobibliography 
/ Ion Madan ; USM. – Chișinău: 
CEP USM, 2006. – 144 p.

Madan, Ion. Istorie, arheolo-
gie, etnografi e : 1981-2001 : Con-
tribuţii bibliografi ce = History, ar-
heology, etnography 1981-2001 : 
Bibliographical contributions / 
Ion Madan ; red. resp. : Gheor-
ghe Rusnac. – Chișinău : USM, 



190

M a i
2001. – 480 p.

Madan, Ion. O familie de inte-
lectuali basarabeni : Claudia Slu-
tu-Grama, Dumitru C. Grama, 
Steliana Grama : triptic biobiblio-
gr. / alcăt. Ion Madan ; Bibl. Mu-
nicipală „Ovidius”. – Chișinău : 
Grafema Libris, 2008. – 304 p.

Madan, Ion. O fi ică demnă 
a neamului : (Tamara Isac la 70 
de ani) = A dignifi ed daughter 
of her People Tamara Isac / Ion 
Madan; Bibl. Naţ. a RM; Bibl. 
orășenească “Tamara Isac” din 
Criuleni. – Chișinău, 2002. – 58 
p. – (Bibliologi basarabeni).

Madan, Ion. Omul sfi nţește 
locul: Profesorul Petru Gau-
gaș la 60 de ani / Ion Madan. – 
Chișinău :  CEP USM, 2005. – 
55 p. : fot.

Madan, Ion. Poezia muncii 
știinţifi ce – savanta profesoara 
Aurelia Crivoi : Biobibliogr. = La 
poesie du travail scientifi que – 
La femme savant et professeur 
Aurelia Crivoi: Biobibliographie 
/ Madan Ion; USM. – Chișinău: 
CEP USM, 2006. – 138 p.

Madan, Ion. Poezia muncii 
bibliografi ce : Ion Șpac la 70 de 
ani / Ion Madan ; Bibl. Naţ. a 
Republicii Moldova ; Bibl. Mu-
nicipală ,,B. P. Hasdeu” ; Asocia-
ţia Bibliotecarilor din Republica 
Moldova. – Chișinău, 2000. – 74 
p. – (Col. ,,Bibliologica” – ,,Bi-
bliologi basarabeni”).

Madan, Ion. Stindard al lim-
bii române: Profesorul Anatol 
Ciobanu la 70 de ani : Biobibli-
ogr. / Ion Madan. – Chișinău : 
CEP USM, 2004. – 142 p.

Madan, Ion. Un fecior demn 
al neamului – Gheorghe Rusnac : 
Biobibliogr. / Ion Madan ; Univ. 
de Stat a Moldovei. – Chișinău : 
CEP USM, 2002. – 149 p.

Madan, Ion. Un Om între 
oameni: Profesorul Petru Che-
truș la 60 de ani / Ion Madan. – 
Chișinău : CEP USM, 2004. – 45 p.

Madan, Ion. Un savant cu har 
de povestitor : Victor Banaru 
(1941-1997): Biobibliogr. / Ion 
Madan ; red. : Ion Guţu ; Univ. de 
Stat din Moldova. – Chișinău : 

USM, 2001. – 60 p.: fotogr.
Madan, Ion. Un savant cu repu-

taţie mondială: Profesorul Aureli-
an Gulea la 60 ani: Biobibliogr. = 
A famous scientist: Professor Au-
relian Gulea at the aniversary of 
60 : Biobibliography / Ion Madan ; 
USM. – Chișinău : CEP USM, 
2006. – 214 p.

***
Madan, Ion. Bibliologia este 

via în care lucrez: Interviu cu I. 
Madan, bibliolog, prof. univ. / 
Ion Madan // Gazeta biblioteca-
rului. – 2005. – Mai (Nr 5). – P. 
4-7.

Madan, Ion. Bibliologia este 
vocaţia mea... : Interviu cu bibli-
ologul Ion Madan la 70 de ani de 
la naștere // Literatura și arta. – 
2005. – 26 mai. – P. 7.

Madan, Ion. Închinarea 
adâncă în faţa unor directori ai 
Bibliotecii / Ion Madan // Ma-
gazin bibliologic. – 2007. – Nr 
2. – P. 131-136.

Madan, Ion. O fi ică demnă 
a Basarabiei – Zamfi ra Mihail / 
Ion Madan // Literatura și arta. – 
2007. – 21 iun. – P. 8.

***
Cheradi, Natalia. Protago-

nistul bibliologiei naţionale : 
Ion Madan la 65 de ani / alcăt. : 
Natalia Cheradi. – Chișinău : 
Bibl. ASEM, 2000. – 75 p., fot.

Protagonistul bibliologiei na-
ţionale : Ion Madan: Biobibliogr. 
/ autori : Claudia Slutu-Grama, 
Ion Șpac, Alexe Rău [et al.] ; al-
căt. : Alla Iarovaia, Maria Vătă-
manu, Natalia Cheradi ; ASEM ; 
red. resp. : Silvia Ghinculov. – 
Chișinău, 2009. – 176 p., portr.; 
[Resursă electronică]. – URL : 
http://lib.ase.md/site/docs/pu-
blicatii/madan_fi nal.pdf (acce-
sat : 2.10.2019).

***
Buluţă, Gh. Madan Ion (31 

mai 1935-4 febr. 2008) // Bulu-
ţă, Gh. Bibliologi români: dicţ. 
/ Gh. Buluţă, Victor Petrescu, 
Emil Vasilescu. – Târgoviște : 
Biblioteca. – 2011. – P. 144-145.

Digodi, Irina. Ion Madan sau 
profesiunea de credinţă a dască-

lului / Irina Digodi // Magazin 
bibliologic. – 2000. – Nr. 1. – P. 
33-35.

Ghinculov, Silvia. A fost cer-
cetător de elită în domeniul bibli-
ologiei : [in memoriam Ion Ma-
dan] / Silvia Ghinculov ; Natalia 
Cheradi // Gazeta bibliotecaru-
lui. – 2010. – Nr 6-8. – P. 6-7 ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
http://bnrm.md/fi les/publicatii/
Gazeta_bibliotecarului_116-118.
pdf (accesat : 6.09.2019).

Gologan, Larisa. Ion Madan 
sub semnul 75! : [in memoriam 
cercetătorul bibliolog] / Larisa 
Gologan // Gazeta biblioteca-
rului. – 2010. – Nr 6-8. – P. 8 ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
http://bnrm.md/fi les/publicatii/
Gazeta_bibliotecarului_116-118.
pdf (accesat : 6.09.2019).

Harconiţă, Elena. Ion Madan 
/ Elena Harconiţă // Confl uenţe 
bibliologice. – 2008. – Nr 1-2. – 
P. 30-31.

Mihail, Zamfi tra. Omul din 
împărăţia cărţilor / Zamfi ra 
Mihail // BiblioPolis. – 2008. 
– Nr 1. – P. 101-103 ; [Resur-
să electronică]. – URL : http://
bibl iopol is .hasdeu.md/in-
dex.php?bpa=1640 (accesat : 
6.09.2019).

Osoianu, Vera. O aniversare 
neîmplinită : [75 ani de la naș-
terea lui Ion Madan, cercetător, 
bibliolog : in memoriam] // 
Gazeta bibliotecarului. – 2010. 
– Nr 6-8. – P. 7-8; [Resursă elec-
tronică]. – URL : http://clubbib.
wordpress.com/2010/05/31/
ion-madan-sub-semnul-75/ ; 
http://bnrm.md/fi les/publicatii/
Gazeta_bibliotecarului_116-118.
pdf (accesat : 6.09.2019).

Șpac, Ion. Ion Madan – cer-
cetător de vocaţie al bibliologiei 
naţionale / Ion Șpac // Magazin 
bibliologic. – 2000. – Nr 2. – P. 
47-51.

Ţurcanu, Nelly. În aminti-
rea profesorului, cercetătorului 
și colegului Ion Madan / Nelly 
Ţurcanu // Literatura și arta. – 
2008. – 14 febr. – P. 7; 1 mai. – 
P. 8 ; Gazeta bibliotecarului. – 
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2010. – Nr 6-8. – P. 5-6 ; [Resur-
să electronică]. – URL : http://
bnrm.md/fi les/publicatii/Gaze-
ta_bibliotecarului_116-118.pdf 
(accesat : 6.09.2019).

Vieru-Ișaev, Maria. Adevă-
ruri bune despre regretatul Ion 
Madan / Maria Vieru-Ișaev // 
Literatura și arta. – 2008. – 20 
mar. – P. 7.

V. M.

Mircea BOLOGA
1935

Fizician, doctor habilitat în 
domeniul tehnicii, profesor 
universitar.

S-a născut la 31 mai 1935 
în Parcova, raionul Edineţ, 
într-o familie de profesori. 
Absolvește școala de 7 ani 
din satul natal, școala medie 
din Edineţ, Facultatea de Fi-
zică și Matematică a Univer-
sităţii de Stat din Chișinău 
(1951–1956), unde este an-
gajat în calitate de laborant 
la Catedra de fi zică. Ulterior 
își continuă studiile la școa-
la doctorală a Institutului de 
Energetică „G. Krjanovski” 
din Moscova (1958–1961).

În baza cercetărilor efec-
tuate, susţine teza de doctor 
în știinţe tehnice, cu titlul 
„Transferul de căldură prin 
convecţie al elementelor 
plate ale instalaţiilor solare” 
(1961), apoi teza de doctor 
habilitat: „Procese de transfer 
de căldură și fl uxurile separa-
te sub acţiunea câmpurilor și 
curenţilor electrici” (1973), 
devine profesor universitar 

(1976).
Activează în cadrul Acade-

miei de Știinţe a Moldovei ca 
cercetător știinţifi c inferior 
(1961-1962) și cercetător ști-
inţifi c superior (1962-1963) 
la Institutul de Energetică și 
Automatică, cercetător ști-
inţifi c superior (1963-1964) 
la Institutului de Probleme 
Electrofi zice, șef de laborator, 
director adjunct (1974-1979) 
și director al Institutului de 
Fizică Aplicată (1979-1997), 
director al Centrului pro-
bleme electrofi zice al Insti-
tutului de Fizică Aplicată 
(1997-prezent), șef de Labo-
rator dirijarea proceselor ter-
mice prin metode electrice la 
aceeași instituţie.

A fondat Școala știinţifi -
că în domeniul intensifi cării 
transferului de căldură și de 
masă din Republica Moldo-
va.

Iniţiator și conducător al 
cercetărilor sistematice ale 
proceselor de transfer de căl-
dură și de masă sub acţiunea 
câmpurilor electrice și mag-
netice și ale particularităţilor 
hidrodinamice în curgeri ca-
vitaţionale, care reprezintă o 
direcţie nouă în termofi zică 
și electrofi zică. Prin cercetă-
rile complexe electrofi zice, 
termofi zice și hidrodinami-
ce, au fost fundamentate le-
gităţile dezvoltării convecţiei 
electrice, intensifi cării pro-
ceselor de transfer, dirijă-
rii stratului-limită și au fost 
obţinute rezultate originale, 
recomandări și elaborări în 
baza acţiunilor câmpurilor 
electrice, care deschid largi 
posibilităţi privind optimi-
zarea regimurilor termice și 
termostatarea aparaturii și 
utilajului de cele mai diverse 
destinaţii. Sub îndrumarea 
sa au fost propuse electro-
tehnologii importante, s-au 
efectuat cercetări ale electro-
plasmolizei materiei prime 
biologice, au fost elaborate 

tehnologii și instalaţii, unele 
dintre ele fi ind realizate peste 
hotare în bază de licenţă. A 
contribuit la stabilizarea rela-
ţiilor de colaborare cu insti-
tuţiile de învăţământ superi-
or și cu numeroase instituţii 
știinţifi ce din mai multe ţări.

Domeniul de cercetări ști-
inţifi ce: termofi zica, electro-
fi zica, intensifi carea procese-
lor de transfer de căldură și 
masă prin intermediul acţi-
unilor electrice și magnetice, 
fundamentarea știinţifi că a 
electrotehnologiilor avansate 
și a mijloacelor tehnice pen-
tru implementarea lor.

Activitate editorială: redac-
tor-șef adjunct (1965–1979) 
și redactor-șef (1979-pre-
zent) al revistei știinţifi ce in-
ternaţionale „Электронная 
оброботка материалов”, 
reeditată în SUA în limba 
engleză cu titlul „Surface 
Engineering and Applied 
Electrochemistry”; mem-
bru al Colegiului de redac-
ţie al revistei „Maгнитная 
гидродинамика” (1965–
2008, Riga, Lituania); „Me-
ridian ingineresc” (1995–
2018); membru al Сolegiului 
de redacție al Enciclopediei 
Moldovei (2007 – prezent); 
membru al Сolegiului de re-
dacţie al revistei „Buletin En-
ciclopedic”, „Enciclopedica” 
Serie nouă (2011 –prezent); 
membru al Colegiului de re-
dacţie al revistei „Termoteh-
nica” (2012 – prezent, Bucu-
rești, România).

Este vicepreședinte al So-
cietăţii Electrostatica (Româ-
nia), președinte al Asociaţiei 
Naţionale Frigorifi ce din Re-
publica Moldova, președinte 
al Consiliului specializat de 
susţinere a tezelor de doctor 
și doctor habilitat al Insti-
tutului de Fizică Aplicată al 
AȘM, membru al Consiliu-
lui Societăţii Fizicienilor din 
Moldova, membru al Comi-
tetului pentru decernarea 
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Premiului Naţional în dome-
niul știinţei și tehnicii, mem-
bru al Consiliului interstatal 
pentru sudare și tehnologii 
conexe (Kiev), membru al 
Consiliului interstatal pentru 
uscare (Kiev), membru al Bi-
roului Secţiei știinţe exacte și 
economice a AȘM, membru 
al Comisiei de atestare a ca-
drelor știinţifi ce și știinţifi co-
didactice, membru al Comi-
siilor de experţi și acreditare 
CNAA.

Rezultatele cercetărilor sale 
s-au materializat în peste 
1100 de lucrări știinţifi ce, in-
clusiv 15 monografi i și circa 
300 de brevete de invenţie și 
patente. Fiind conducător de 
doctorat, sub îndrumarea sa 
au fost susţinute peste 50 de 
teze de doctor și doctor habi-
litat. Participă la numeroase 
conferinţe și simpozioane 
republicane și internaţionale 
(Moscova, Sankt Petersburg, 
Kiev, Riga, Roma, București, 
Japonia, Canada etc.).

Membru corespondent 
(1978) și membru titular al 
Academiei de Știinţe a Mol-
dovei (1992).

Distincţii: Medalia „Pen-
tru vitejie în muncă” (1970), 
Medalia „Veteran al muncii” 
(1985), Premiul de Stat al Re-
publicii Moldova în dome-
niul știinţei și tehnicii (1985), 
Ordinul „Prietenia Popoare-
lor” (1985), Ordinul „Gloria 
Muncii” (1995), Premiul spe-
cial al Societăţii Termotehni-
cienilor din România (1996), 
Premiul președinţilor Acade-
miilor de Știinţe din Belarus, 
Moldova și Ucraina (2001), 
titlul onorifi c Om Emerit 
(2001), Medalia „Георгий 
Победоносец” (Ucraina, 
2002), Premiile Prezidiului 
Academiei de Stiinţe (1989, 
1994, 2005); Medalia jubilia-
ră „60 ani de la fondarea pri-
melor instituţii academice în 
Republica Moldova” (2006), 
Medalia „În slujba Patriei” 

gradul III (2006), laureat al 
Concursului Naţional de sus-
ţinere a știinţei și inovării în 
Republica Moldova „ECO-
NOM-2007”, „Savantul anu-
lui 2007”, cetăţean de onoare 
al satului natal (2007); Ordi-
nul de Onoare pentru contri-
buţie personală la pregătirea 
și editarea ediţiei enciclope-
dice „Republica Moldova” 
(2009).

A se vedea și articolele din „Ca-
lendar Naţional 2005”. – Chiși-
nău, 2004. – P. 153-156; „Calen-
dar Naţional 2010”. – Chișinău, 
2009. – P. 130-131.
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al.]. – București : AGIR, 2012. – 
764 p.
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// Electrotehnologii : protecţia 
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Surface engineering and applied 
electrochemistry. – 2016.– Nr 
52 (3). – P. 270-275.

**Gologan, V. F. On the role 
components of the current in 
the deposition of galvanic coa-
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logan, Zh. I. Bobanova, M. K. 
Bologa // Journal of Research 
Studies in Science, Engineering 
and Technology. – 2017. – Nr 3 
(11). – P. 6-10.

**Grosu, F. P. On tempe-
rature dependence of the pa-
rameters of corona discharge 
current–voltage characteristics 
/ F. P. Grosu, An. M. Bologa, M. 
K. Bologa [et al.] // Surface En-
gineering and Applied Electro-
chemistry. – 2016. – Nr 52 (1). 
– P. 85-91.

**Grosu, T. Electrizarea li-
chidelor dielectrice neideale 
în câmpuri electrostatice / T. 
Grosu, Al. Bologa, M. Bologa 
// Electrotehnologii : protecţia 
mediului, procesarea de materi-
ale și control nedistructiv. – Bu-
curești, 2011. – P. 261-288.

***
Врабие, Е. Г. Теплоперенос 

при электрофизической об-
работке молочной сыворотки 
/ Е. Г. Врабие, М. К. Болога, Ф. 
П. Гросу // Электронная обра-
ботка материалов. – 2012. – Т. 
48, Nr 6. – P. 74-79.

***
Academician Mircea Bologa : 

Biobibliografi e / concepţia și 
structura lucr. : Mircea Bologa; 
resp. de ed. : Aurelia Hanganu ; 
red. șt. : Constantin Manolache ; 
bibliogr. : Janna Nikolaeva. – 
Chișinău : Biblioteca Știinţifi că 
Centrală, 2015. – 408 p. : fotogr.

***
Academicianul Mircea Bologa. 

[Resursă electronică] // https://
phys.asm.md/ro/about/persona-
lities/mircea_bologa (accesat :
5.09.2019).

E. B.
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Iunie

110 ani de la nașterea lui Va-
lentin Mednec, arhitect (1 iunie 
1910 – 27 octombrie 2008). A se 
vedea și art. din CN 2010, p. 135.

110 ani de la nașterea lui Le-
onid Gurov, compozitor, peda-
gog de muzică (1 iunie 1910 – 5 
iulie 1993). A se vedea și art. din 
CN 2010, p. 153.

65 de ani de la nașterea lui 
Constantin Marin, jurnalist, 
profesor universitar în dome-
niul jurnalismului și al științei 
comunicării, doctor habilitat (1 
iunie 1955). A se vedea și art. din 
CN 2005, p. 163-164.

155 de ani de la nașterea lui 
Constantin Stere, jurist, fi losof, 
publicist, scriitor, critic și isto-
ric literar, memorialist, profesor 
universitar, om politic (1 iunie 
1865 – 26 iunie 1936).  A se vedea 
și art. din CN 2005, p. 161-163; 
CN 2006, p. 203-204; CN 2011, 
p. 122-123; CN 2015, p. 210-213.

150 de ani de la nașterea lui 
Iustin Ștefan Frățiman, istoric, 
pedagog, teolog, militant pentru 
Unirea Basarabiei cu România 
(1 iunie 1870 – 23 septembrie 
1927). A se vedea și art. din CN 
2000, p. 163-165; CN 2017, p. 
342-343.

145 de ani de la nașterea lui 
Constantin Lacea, lingvist, fi lo-
log, profesor universitar, mem-
bru de onoare al Academiei 
Române (1 iunie 1875 – 28 ia-
nuarie 1950).

60 de ani de la nașterea Ali-
nei Cocieru, grafi ciană (2 iunie 
1960).

90 de ani de la nașterea lui 
Dan Iordăchescu, interpret de 
operă (bariton), profesor uni-
versditar român (2 iunie 1930 
– 30 august 2015).

180 de ani de la nașterea lui 
Th omas Hardy, poet și roman-
cier englez (2 iunie 1840 – 11 
ianuarie 1928). A se vedea și art. 
din CN 2008, p. 36-37.

80 de ani de la nașterea lui 
Anatol Ciocanu, poet, publi-
cist, traducător (3 iunie 1940 
– 19 iunie 2013). A se vedea și 
art. din CN 2000, p.166-168; CN 
2005, p. 164-165; CN 2015, p. 
215-216.

180 de ani de la nașterea lui 
Leon Negruzzi, poet, prozator, 
traducător (5 iunie 1840 – 16 iu-
lie 1890). A se vedea și art. din 
CN 2015, p. 217.

60 de ani de la stingerea din 
viață a lui Mircea Herovanu, 
fi zician, meteorolog român (16 
decembrie 1904 – 5 iunie 1960). 

120 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Cherdivarenco, in-
giner-agronom, doctor habilitat 
în științe agronomice, profesor 
universitar (6 iunie 1900 – 19 
noiembrie 1978).

75 de ani de la nașterea Vesla-
vei Balinskaia, fi lolog, lector 
superior (6 iunie 1945).

185 de ani de la nașterea 
lui Ștefan Fălcoianu, general, 
matematician, istoric, politi-
cian român, membru titular și 
vicepreședinte al Academiei Ro-
mâne (6 iunie 1835 – 22 ianua-
rie 1905). 

170 de ani de la nașterea lui 
Karl Ferdinand Braun, fi zician, 
inventator, profesor universitar, 
cercetător științifi c german, lau-
reat al Premiului Nobel pentru 
Fizică (6 iunie 1850 – 20 aprilie 
1918).

145 de ani de la nașterea lui 
Th omas Mann, romancier și 
eseist german, laureat al Pre-
miului Nobel pentru Literatură 
(6 iunie 1875 – 12 august 1955). 
A se vedea și art. din CN 2005, 
p. 166-168.

140 de ani de la nașterea lui 
André Derain, pictor, grafi ci-
an, sculptor, coregraf, scenograf 
francez (10 iunie 1880 – 8 sep-
tembrie 1954).

155 de ani de la nașterea lui 
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Duminică 21

Luni  22
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Leon Casso, jurist, publicist și 
om politic (8 iunie 1865 – 26 
noiembrie 1914). A se vedea și 
art. din CN 2005, p.192-193; CN 
2014, p. 340-341.

90 de ani de la nașterea Oc-
taviei Țarălungă, grafi ciană și 
pictoriță română (8 iunie 1930). 

85 de ani de la nașterea lui 
Victor Frunză, poet, prozator, 
dramaturg, traducător, disident 
politic, editor român, stabilit în 
Danemarka (8 iunie 1935 – 27 
iulie 2007). A se vedea și art. din 
CN 2015, p. 217-218.

395 de ani de la nașterea lui 
Gian Domenico Cassini, as-
tronom, matematician, inginer, 
profesor, astrolog  italiano-fran-
cez (a decoperit patru sateliți 
ai lui Saturn și Jupiter) (8 iunie 
1625 – 14 septembrie 1712). 

95 de ani de la nașterea lui 
Guri Marciuk, matematician, 
fi zician, doctor în științe fi zico-
matematice, profesor ucrainean, 
membru de onoare din străi-
nătate al Academiei Române (8 
iunie 1925 – 24 mart. 2013). A 
se vedea și art. din CN 2015, p. 
218-219.

65 de ani de la nașterea Liliei 
Hanganu, folcloristă, doctor în 
fi lologie (10 iunie 1955 – 26 iu-
lie 2005).     

160 de ani de la nașterea lui 
Hariclea Darcleé, interpretă ro-
mână de operă (10 iunie 1860 – 
10 ianuarie 1938/1939). A se ve-
dea și art. din CN 2018, p. 29-30.  

50 de ani de la nașterea Lore-
danei Groza Boncea, cântăreață 
română de muzică ușoară, 
actriță, compozitoare, prezenta-
toare TV (10 iunie 1970).

90 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Donos, publicist și 
poet (11 iunie 1930). A se vedea 
și art. din CN 2001, p. 124-126; 
CN 2010, p. 136-139; CN 2015, 
p. 219-221.

90 de ani de la nașterea lui 
Mihail Șerban, biochimist, 
doctor în chimie, profesor uni-
versitar, cercetător, inventator 
român, membru titular al Aca-
demiei Române (11 iunie 1930 
– 7 iulie 2004). 

95 de ani de la nașterea Anei 

Cordoneț, sculptoriță română, 
originară din Basarabia (12 iu-
nie 1925 – ?). A se vedea și art. 
din CN 2015, p. 221-222.

85 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Fruntașu, medic gene-
ralist, doctor habilitat în științe 
medicale, profesor universitar 
(13 iunie 1935). A se vedea și art. 
din CN 2015, p. 36.

150 de ani de la nașterea lui 
Jules Jean-Baptiste Vincent 
Bordet, imunolog și microbi-
olog belgian, Laureat al Pre-
miului Nobel pentru medicină 
(1913)  (13 iunie 1870 – 6 aprilie 
1961). 

80 de ani de la nașterea lui Al-
ban Richard, profesor francez, 
doctor în științe fi zice și eco-
nomie, profesor, doctor hono-
ris causa al ASEM; implicat în 
diverse programe de cercetare 
în Repubica Moldova (13 iunie 
1940).

70 de ani de la nașterea lui 
Valeriu Hodakov, balerin (14 
iunie 1950).

65 de ani de la nașterea Clau-
diei Partole, poetă, prozatoare, 
eseistă, autoare dramatică (14 
iunie 1955). A se vedea și art. din 
CN 2005, p. 172-173; CN 2015, 
p. 222-223.

100 de ani de la nașterea lui 
Mihail Brediceanu, compozi-
tor, dirijor, muzicolog român 
(14 iunie1920 – 4 martie 2005). 

100 de ani de la stingerea din 
viață a lui Max Weber, sociolog, 
fi losof, jurist și economist poli-
tic german, unul dintre fonda-
torii sociologiei (21 aprilie 1864 
– 14 iunie 1920).

130 de ani de la nașterea lui 
Nae Ionescu (Nicolae C. Iones-
cu), fi losof, logician, pedagog și 
publicist român (16 iunie 1890 
– 15 martie 1940). 

80 de ani de la nașterea La-
risei Hromova, actriță rusă de 
teatru (16 iunie 1940).  A se ve-
dea și art. din CN 2010, p. 139-
140.

130 de ani de la nașterea Art-
hur Stanley Jeff erson (cunos-
cut și ca Stan Laurel), actor și re-
gizor, devenit celebru în cuplul 
de comici Stan și Bran (16 iunie 

1890 – 23 februarie 1965).
70 de ani de la nașterea lui 

Sergiu Tomșa, pictor, grafi cian 
(17 iunie 1950).

60 de ani de la nașterea 
Anuței Boldureanu, cercetător 
științifi c, doctor în istorie, nu-
mismat, muzeograf (17 iunie 
1960). A se vedea și art. din CN 
2015, p. 224-225.

80 de ani de la nașterea lui 
Virgil Ogășanu, actor de teatru 
și cinema, voce, televiziune, pe-
dagog român (17 iunie 1940). 

100 de ani de la nașterea lui 
François Jacob, biolog, biochi-
mist, genetician, fi ziolog, me-
dic, cercetător francez, laureat 
al Premiului Nobel pentru Fizi-
ologie (17 iunie 1920 – 19 apri-
lie2013).

65 de ani de la nașterea lui 
Vladimir Beleaev, muzicolog, 
compozitor (18 iunie 1955). 
A se vedea și art. din CN 2015, 
p. 225-226.

100 de ani de la stingerea din 
viață a lui Constantin D. Stahi, 
pictor și gravor român (14 no-
iembrie 1844 – 18 iunie 1920).

90 de ani de la nașterea lui 
Leon Vreme, pictor și pedagog 
român (18 iunie 1930 – 10 de-
cembrie 2017).

80 de ani de la nașterea lui 
Aurelian Bolea, sculptor ro-
mân, originar din Basarabia (18 
iunie 1940).

80 de ani de la nașterea Aure-
liei Mărginean-Stroe, pictoriță 
și grafi ciană română (19 iunie 
1940).

85 de ani de la nașterea lui 
Ivan Cojuhari, fi zician, ma-
tematician, doctor habilitat în 
științe tehnice, cercetător și in-
ventator (20 iunie 1935).

80 de ani de la nașterea lui 
Constantin Eșanu, istoric, doc-
tor habiliitat în științe istorice, 
profesor universitar (20 iunie 
1940).

75 de ani de la nașterea Lud-
milei Ețco-Bunduchi, medic, 
doctor habilitat în medicină, 
profesor universitar, inventator 
(20 iunie 1945). A se vedea și art. 
din CN 2010, p. 140-141.

70 de ani de la nașterea lui Pe-
tru Bujor, medic chirurg, doc-
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tor habilitat în științe medicale, 
profesor universitar (20 iunie 
1950). A se vedea și art. din CN 
2015, p. 226-227.

100 de ani de la nașterea lui 
Puiu Călinescu, actor român de 
comedie (21 iunie 1920 – 16 mai 
1997).

80 de ani de la naștertea lui 
Lucian Cocea, violonist, pianist 
și dirijor (21 iunie 1940).

90 de ani de la nașterea lui 
Dumitru Enescu, inginer ge-
ofi zician, seismolog, cercetător 
științifi c, profesor universitar, 
membru de onoare al Academi-
ei Române (21 iunie 1930 – 12 
august 2012).

80 de ani de la stingerea din 
viață a lui Édouard Vuillard, 
pictor post-impresionist francez 
(11 noiembrie 1868 – 21 iunie 
1940).

50 de ani de la nașterea Tatia-
nei Chiriac, doctor în biologie, 
conferenţiar cercetător, cerce-
tător știinţifi c coordonator la 
Institutul de Microbiologie și 
Biotehnologie al Academiei de 
Știinţe a Moldovei, inventator 
(21 iunie 1970).

90 de ani de la nașterea Ar-
gentinei Cupcea-Josu, critic 
literar, traducător, publicist, 
eseist, cercetător științifi c (22 
iunie 1930 – 4 martie 2019). A 
se vedea și art. din CN 2000, p. 
181-184; CN 2005, p. 176-177; 
CN 2010, p. 143.

85 de ani de la nașterea lui 
Mihail Moldovan, specialist în 
domeniul fi tovirusologiei, doc-
tor habilitat în științe agricole, 
membru corespondent al Acade-
miei de Științe a Moldovei (22 iu-
nie 1935 – 11 august 1979). A se 
vedea și art. din CN 2005, p. 177.

70 de ani de la nașterea Vale-
riei Grosu, poetă, prozatoare, 
publicistă, traducătoare (22 iu-
nie 1950 – 27  iunie 2012). A se 
vedea și art. din CN 2000, p.185-

187; CN 2015, p. 227-228.
70 de ani de la nașterea lui 

Alexandru Bantoș, publicist, 
scriitor, editor, redactor-șef al 
revistei ,,Limba română” (23 iu-
nie 1950). A se vedea și art. din 
CN 2010, p.144-1146.   

85 de ani de la nașterea lui 
Săluc Horvat, bibliograf, istoric 
literar român (23 iunie 1935). 

80 de ani de la nașterea lui 
Joachim Hentze, doctor habi-
litat în științe economice, sa-
vant, pedagog, întreprinzător 
german, doctor honoris causa al 
ASEM (23 iunie 1940).

85 de ani de la nașterea lui 
Ion Socican, doctor habilitat în 
științe agricole, profesor univer-
sitar, membru corespondent al 
Academiei de Științe a Moldovei 
(24 iunie 1935 – 13 septembrie 
2003). A se vedea și art. din CN 
2010, p. 146-147.

75 de ani de la nașterea lui 
Petru Gaugaș, specialist în 
domeniul tehnologiei și fi zicii 
semiconductorilor, doctor în 
științe fi zico-matematice, profe-
sor universitar (26 iunie 1945). 
A se vedea și art. din CN 2005, 
p. 178-179.

60 de ani de la nașterea lui 
Mihai Fusu, actor, regizor, dra-
maturg, profesor și producător 
de teatru (26 iunie 1960).

290 de ani de la nașterea lui 
Charles Messier, astronom 
francez, primul descoperitor al 
cometelor (26 iunie 1730 – 12 
aprilie 1817).

80 de ani de la nașterea lui 
Radu Mihalcea, inventator, cer-
cetător științifi c, doctor inginer 
în automatizări, profesor uni-
versitar  român, doctor honoris 
cauza al ASEM (27 iunie 1940).

55 de ani de la nașterea Euge-
niei Chiosa, fi lolog, terminolog, 
redactor, traducător, cercetător 
științifi c, doctor în fi lologie, pe-
dagog (27 iunie 1965).

180 de ani de la nașterea lui 
Samson Bodnărescu, poet, 
prozator, dramaturg, bibliote-
car, doctor în științe fi losofi ce, 
profesor universitar român, 
membru al Societății „Junimea” 
(27 iunie 1840 – 3 martie 1902). 
A se vedea și art. din CN 2015, p. 
228 -229.

130 de ani de la nașterea lui 
Paul Nicorescu, istoric, arheo-
log, muzeograf, cercetător, pro-
fesor, pedagog (29 iunie 1890 – 
24 iunie 1946). A se vedea și art. 
din CN 2015, p. 229 -230.

60 de ani de la nașterea Rai-
sei Plăieșu, poetă, prozatoare, 
traducătoare (29 iunie 1960). A 
se vedea și art. din CN 2010, p. 
148-149.

80  de ani de la stingerea din 
viață a lui Paul Klee, pictor, 
desenator și teoretician al artei, 
profesor elvețian de origine ger-
mană (18 decembrie 1879 – 29 
iunie 1940).

65 de ani de la nașterea Olgăi 
Căpățină, poetă, prozatoare, 
jurnalistă, stabilită în Franța (30 
iunie 1955). A se vedea și art. din 
CN 2015, p. 230.

120 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Vrânceanu, mate-
matician, doctor în științe ma-
tematice și profesor universitar 
român, membru titular al Aca-
demiei Române (30 iunie 1900 
– 27 aprilie 1979).

95 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Curinschi (Vorona), 
profesor, arhitect, istoric al arhi-
tecturii, originar din Basarabia 
(30 iunie 1925 – 20 decembrie 
1996).  A se vedea și art. din CN 
2010, p. 149 -150.

75 de ani de la nașterea lui 
Dorin Tudoran, blogger ro-
mân, poet, eseist, publicist, 
comentator de radio, disident 
politic, stabilit în SUA (30 iunie 
1945). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 181-182.
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Claudia PARTOLE
1955

Poetă, prozatoare, eseistă, 
dramaturg.

S-a născut la 14 iunie 1955 
în satul Cotova, raionul Dro-
chia. După absolvirea școlii 
medii din satul natal (1962–
1972), a fost înmatriculată la 
Facultatea de Filologie, Sec-
ţia ziaristică a Universităţii 
de Stat din Moldova. Își în-
cepe activitatea profesională 
la redacţia programelor ci-
nematografi ce a Comitetului 
de Stat al Teleradiodifuziunii 
din Moldova, în calitate de 
redactor (1977–1978). Ac-
tivează ca redactor la Editu-
ra „Cartea Moldovenească” 
(1979–1981); colaborator li-
terar la ziarul „Învăţământul 
public” (actualmente „Făclia”, 
1981–1985), revista „Alu-
nelul” (1985–1994), ziarul 
„Moldova suverană” (1997–
2001), revista „Universul 
credinţei” (2000–2001); re-
dactor-șef la revista „Uni-
vers muzical” (2002–2008); 
colaborator al buletinului 
informativ „BioSynopsis” 
(2004 –2005); redactor al re-
vistei „Festina lente” a Școlii 
de Limbi Moderne și Mana-
gement (1994–1997). Con-
comitent este profesor de 
etică și estetică, predând dis-
ciplina „ABC-ul conduitei” 
(1994–1997). Din anul 1994 
este moderator al Cenaclu-

lui Literar „La Creangă” (ac-
tualmente Salonul Literar-
Artistic), care activează în 
cadrul Bibliotecii Naţionale 
pentru Copii „Ion Creangă”; 
redactor al almanahului „La 
Creangă”, editat de aceeași 
instituţie.

Debutul editorial s-a pro-
dus în anul 1982 cu volu-
mul de basme și povestiri 
pentru copii „Mahalaua 
veselă”, urmat de alte cărţi 
pentru copii: „În așteptarea 
mamei” (1989), „Are mama 
fată mare” (1992), „Un mare 
calendar pentru tine, mic 
ștrengar” (1994), „Cea mai 
așteptată întâlnire” (2000), 
„Grăbește-te încet” (2002), 
„Salba cu mărgele care plâng” 
(2004), „Și la mare vine 
Dumnezeu” (2005), „O plută 
așteaptă”, „Învaţă de la toate” 
(2005), „Domniţa-Păstoriţă” 
(2006), „De la facerea lumii 
citire” (2006), „Copilul din 
colivie” (2010), „Floarea iu-
birii” (ediţii bilingve: româ-
nă-engleză 2012; română-ru-
să, 2013); Colecţia „Să crești 
mare, puișor”: „Anotimpuri-
surioare”, „Ai grijă de tine”, 
„E minunat să fi i educat”, 
„Nani, puișor”, „Mâţu-Motă-
nică”, Turte-turteluţe”, „Mu-
ţunache cu tractorul-salva-
torul”, „Noapte bună” (2011); 
„Când eram înger” (2013), 
„Bună dimineaţa, Diminea-
ţă!” (2015), „Domnișoara 
Cineluţa” (2015), „Lola cea 
frumoasă” (2017), „Motanul 
cel cu șapte vieţi...” (2019) 
etc. Pentru maturi scrie și 
editează cărţile: „Păsări sun-
tem când ne naștem” (1992), 
„Psalmii Mariei Magdalena” 
(1995), „O clipă” (1999), „Eu 
sunt” (2001), „ReCulegere” 
(2005), „Îmblânzirea câini-
lor” (2009), „Viaţa unei nopţi 

sau Totentanz” (2009, reedi-
tată în 2011), „Peisaj cu Di-
mineţi și Clipe” (2011), „Ul-
tima amantă” (2011), „101 
Poeme” (2011), „Trandafi rul 
pustiului” (2015), „Rebela” 
(2018) etc. Este autoare a mai 
multor piese dramatice: „Pă-
ziţi copiii, sufl etul și animale-
le” (1995), „Unde ești, Iren?” 
(2001), „Ochiul care se uită 
în lume sau cine l-a răpit pe 
Tonto” (2002), „Când zorii 
s-au trezit” (2003) – edita-
te în culegerea „Unde ești, 
Iren?” (2005). Cărţi pregă-
tite: Ioan Papazoglo „Reve-
nirea acasă”; Albumul „Ioan 
Papazoglo” (2005); „Avere 
văzută și nevăzută” (povești 
scrise de copii), „Natura – 
izvor de inspiraţie” (culege-
re de poezii scrise de copii) 
(2002); Maria Bieșu – „Viaţa 
mea e un turneu” (2009).

Traduce din limba rusă: 
Irina Gurina „Peștera aurită”, 
„Coșuleţul cu vise fermecate”, 
„Inelușul vrăjit”, „Vrăjitorie 
zglobie”, „Abecedar”, „Alfa-
bet”, „Calculare, adunare și 
scădere”, „Calculare numeri-
că și de ordine”, „Basme eu-
ropene”, „Poezii despre ani-
male” (Editura „ROOSSA”, 
Moscova).

Ediţii colective: „Animale 
sălbatice” (Editura Iulian), 
„Pădurea” (România), „Poe-
zii de dragoste” (România), 
„Poezii de iarnă” (Editura 
„Ruxanda”), „De dragoste” 
(Editura „Pontos”), „Carte de 
citire și gândire de Spiridon 
Vangheli” (Editura Guguţă), 
„Story” (Coreea).

Colaborează cu Radioul 
Naţional, Televiziunea Na-
ţională, cu diverse ziare și 
reviste din Republica Mol-
dova („Literatura și arta”, 
„Contrafort”, „Revista litera-
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ră”, „Florile dalbe” etc.), din 
România („Dacia literară”, 
„Cronica veche”) și din Ca-
nada („StarPress”). Îngrijește 
și prefaţează publicaţii. Parti-
cipă la manifestări culturale 
și știinţifi ce la nivel naţional 
și internaţional.

Este membru al Uniunii 
Scriitorilor din Moldova 
(1993), membru al Uniu-
nii Scriitorilor din România 
(2000), membru al Uniunii 
Jurnaliștilor din Republica 
Moldova, membru al Uniunii 
Muzicienilor din Republica 
Moldova (2005).

Distincţii: Premiul Salonu-
lui de Carte de la Iași pentru 
cartea „Un mare calendar 
pentru tine, mic ștrengar” 
(1995), Premiul „Cea mai 
bună carte cognitivă” pentru 
cartea „Grăbește-te încet” 
(2002), Premiul „Cartea anu-
lui” pentru volumul „Salba cu 
mărgele care plâng” (2005), 
Premiul Ministerului Cul-
turii și Turismului al Repu-
blicii Moldova pentru cartea 
„Domniţa-Păstoriţă” (2006), 
Premiul Comisiei naţiona-
le UNESCO pentru cartea 
„De la facerea lumii citire” 
(2007), Premiul Ministerului 
Educaţiei al Republicii Mol-
dova pentru cartea „Copilul 
din colivie” (2010), Premiul 
pentru poezie „Grigore Vi-
eru” pentru întreaga creaţie 
poetică pentru copii (2014), 
Premii și menţiuni în cadrul 
Concursului Republican de 
Dramaturgie (1994, 2001, 
2002, 2003), Diploma de 
onoare IBBY pentru cartea 
„Domniţa-Păstoriţă” (2008), 
Premiul „Vasile Vasilache” 
pentru romanul „Viaţa unei 
nopţi sau Totentanz” la Sa-
lonul Internaţional de Carte 
(2009), Premiul Uniunii Scri-

itorilor pentru proză (2010), 
Premiul Ministerului Edu-
caţiei pentru cartea „Copilul 
din colivie”, Premiul „C. Beli-
mace” la Festivalul de Poezie 
(Macedonia), Medalia „Mi-
hai Eminescu” pentru activi-
tate literară (2010), Diploma 
„Ion Creangă” (Iași, 2012), 
Premiul „Cartea pentru co-
pii” în cadrul Salonului In-
ternaţional de Carte ediţia a 
XXII-a (2013), Premiul „Gri-
gore Vieru” oferit de Institu-
tul Cultural Român „Mihai 
Eminescu” (2014), Premiul 
Apolon pentru poezie (So-
cietatea Culturală „Apolon”, 
România) (2015), Diplomă 
(Premiul II) la Concursul In-
ternaţional pentru Poezie și 
Proză (Revista internaţională 
româno-canado-americană 
„StarPress” 2015) etc.

A se vedea și articolele din „Ca-
lendar Naţional 2005”. – Chiși-
nău, 2004. – P. 172-173; „Calen-
dar Naţional 2015”. – Chișinău, 
2015. – P. 222-223.

Bibliografi e selectivă:
Partole, Claudia. Bună di-

mineaţa, Dimineaţă! / Claudia 
Partole. – Chișinău : Prut Inter-
naţional, 2015. – 32 p.

Partole, Claudia. Domnișoa-
ra Cineluţa / Claudia Partole. – 
Chișinău : Silvius Libris, [S. a.]. – 
48 p. : il.

Partole, Claudia. În confesi-
onal: (Portret de gânduri) / Cla-
udia Partole. – Chișinău : Lumi-
na, 2012. – 128 p.

Partole, Claudia. Învaţă de 
la Buna Dimineaţă / Claudia 
Partole. – Chișinău : Moldpre-
ss, 2012. – 12 p. : il. – (Să crești 
mare, puișor).

Partole, Claudia. Lola cea fru-
moasă / Claudia Partole ; pict : 
Violeta Zabulica. – Chișinău : 
Arc, 2017. – 28 p. : il.

Partole, Claudia. Lumea pă-
durii / Claudia Partole ; pict. : I. 
Esaulov. – Chișinău : Moldpre-

ss, 2012. – 12 p. : il. – (Să crești 
mare, puișor).

Partole, Claudia. Motanul cel 
cu șapte vieţi... / Claudia Partole ; 
red. : Nina Artin ; pict. : Violeta 
Zabulica. – Chișinău : Prut In-
ternaţional, 2019. – 28 p. : il.

Partole, Claudia. Prietenul 
meu eleniS... sau cum m-am 
făcut scriitoare : Jurnal naiv : 
1968-1972 / Claudia Partole. – 
Chișinău : Prut Internaţional, 
2016. – 256 p.

Partole, Claudia. Rebela : (cea 
rea de bună și urât de frumoasă) 
/ Claudia Partole ; red. artisitic : 
Roman Cuţiuba. – Chișinău : 
Prut Internaţional, 2018. – 128 
p. : il. – (Scriitori contempo-
rani).

Partole, Claudia. Trandafi rul 
pustiului / Claudia Partole. – 
Iași : Tipo Moldova, 2015. – 281 
p. – (Colecţia „Opera omnia” 
romanul de azi).

***
Partole, Claudia. Cea mai 

înaltă distincţie – dragostea 
întregului Neam : [Gheorghe 
Marin] / Claudia Partole // Lite-
ratura și arta. – 2015. – 8 ian. – 
P. 5.

Partole, Claudia. Chenar 
autumnal...: [Vasile Dohotaru, 
artist plastic] / Claudia Partole 
// Literatura și arta. – 2019. – 7 
febr. – P. 6.

Partole, Claudia. Copilul din 
sufl etul bunicului / Claudia Par-
tole // Viaţa Basarabiei. – 2016. 
– Nr 2 (38). – P. 92-94.

Partole, Claudia. Cuvinte-
fl ori pentru Marcela Mardare... 
/ Claudia Partole // Literatura și 
arta. – 2013. – 28 noiem. – P. 5.

Partole, Claudia. Dăruire 
prin carte : [Silvia Ursache, pro-
zator, poet, traducător, editor] / 
Claudia Partole // Literatura și 
arta . – 2017. – 23 mar. – P. 6.

Partole, Claudia. File din 
Jurnalul meu / Claudia Partole 
// Florile dalbe . – 2015. – 18 
iun. – P. 13.

Partole, Claudia. În numele 
dragostei de neam și de sufl et : 
[ed. a 14-a a Festivalului In-
ternaţional de Muzică Ușoară 
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„Două inimi gemene”] / Clau-
dia Partole // Literatura și arta. – 
2016. – 24 noiem. – P. 8.

Partole, Claudia. Încă o stea 
în constelaţia copiilor–minune : 
[Steliana Grama] / Claudia Par-
tole // BiblioPolis. – 2013. – Nr 
3. – P. 210-211.

Partole, Claudia. Maestrul 
care mângâie văzduhul... : [Pe-
tre Neamţu, Artist al Poporului, 
prim-dirijor al Orchestrei de 
Muzică Populară „Folclor”, 65 
de ani de la naștere] / Claudia 
Partole // Literatura și arta. – 
2015. – 5 febr. – P. 1, 2.

Partole, Claudia. Mă-nvârt în 
jurul axei mele sau ReÎntâlnirea 
cu Sine (răspunsuri fără între-
bări) / Claudia Partole // Litera-
tura și arta. – 2015. – 11 iun. – 
P. 6.

Partole, Claudia. Mărturiile 
Marelui-Mic Prinţ / Claudia Par-
tole // Dacia literară. – 2015. – 
Nr 1. – P. 69–72.

Partole, Claudia. O stea pro-
tectoare a etnografi ei naţiona-
le : [Elena Postolachi-Iarovoi, 
etnograf] / Claudia Partole // 
BiblioPolis. – 2013. – Nr 3. – P. 
206-207.

Partole, Claudia. Omul ca-
re-și adună Neamul în inimă...: 
[„Rotonda falnicilor tei” de Ghe-
orghe Marin] / Claudia Partole 
// Timpul. – 2013. – 27 sept. – 
P. 24.

Partole, Claudia. Omul căr-
ţii...: [in memoriam Alexe Rău 
(1953-2015)] / Claudia Partole 
// Salon expres. – 2015. – Nr 1. – 
P. 2.

Partole, Claudia. Omul care 
vede cu sufl etul : Mihail Gheor-
ghe Cibotaru / Claudia Partole 
// Timpul. – 2013. – 22 noiem. – 
P. 24.

Partole, Claudia. Peisaj cu di-
mineţi și clipe / Claudia Partole 
// Natura. – 2015. – Nr 8. – P. 5.

Partole, Claudia. Salonul de 
Carte îţi inspiră / Claudia Parto-
le // Salon expres. – 2013. – Nr 
3. – P. 2.

Partole, Claudia. Teodor 
Buzu – mesager al sublimului 
sau Cel care poartă o lume cu 

sine / Claudia Partole // Lim-
ba română. – 2017. – Nr 2. – 
P. 206-208.

Partole, Claudia.Th e Dustbin 
Woman / Claudia Partole // Th e 
Review of contemporary fi ction. 
– 2014. – Nr 2. – P. 23.

Partole, Claudia. Un ambasa-
dor al cărţii pentru copii : [Clau-
dia Balaban, dir. gen. al Bibl. Naţ. 
pentru Copii „Ion Creangă”] / 
Claudia Partole // Literatura și 
arta. – 2015. – 22 ian. – P. 2.

Partole, Claudia. Un grafi ci-
an-poet, care pictează cu razele 
sufl etului... : [Iurie Brașoveanu, 
grafi cian originar din Republica 
Moldova, stabilit în Italia] / Clau-
dia Partole // Literatura și arta. – 
2015. – 16 iul. – P.1, 6.

***
Anton, Ion. Vârsta împli-

nirilor : [Claudia Partole la 60 
de ani] / Ion Anton // Făclia. – 
2015. – 12 iun. – P. 5.

Bortă, Victoria. Beșleagă, 
Hadârcă și Partole, în copilărie 
/ Victoria Bortă // Ziarul naţio-
nal. – 2015. – 5 iun. – P. 19.

Claudia Partole: [poetă] // 
Timpul. – 2017. – 9 iun. – P. 4. – 
(Omul săptămânii).

Gabura, Dumitru. Târgul 
Internaţional de Carte „Gaudea-
mus” : Trei scriitori chișinăuieni 
lansaţi la București : (Victor Te-
leucă, Ion Anton și Claudia Par-
tole) / Dumitru Gabura // Viaţa 
Basarabiei : serie nouă. – 2016. 
– Nr 1 (37). – P. 106-107.

Josu, Nina. A mers cu sufl e-
tul în genunchi către cuvânt: 
[Claudia Partole] / Nina Josu // 
Literatura și arta. – 2015. – 23 
iul. – P. 8.

Petrencu, Anatol. Trandafi -
rul Claudiei Partole : [romanul 
„Trandafi rul pustiului”] / Ana-
tol Petrencu // Ziarul de gardă. 
– 2016. – 25 febr. – P. 15.

Plăieșu, Raisa. Cuvântul poe-
tei înalţă și mântuiește: [Claudia 
Partole] / Raisa Plăieșu // Lite-
ratura și arta. – 2015. – 11 iun. 
– P. 6.

Postolache, Gheorghe. Su-
fl eţelul ţi-l păzește...: [Claudia 
Partole] / Gheorghe Postolache 

// „a” Mic. – 2015. – Nr 5/6. – P. 
4–5.

Rusu, Nicolae. Și trandafi r, 
și om, și sacru foc... : [Leonida 
Lari și Claudia Partole] / Nico-
lae Rusu // Destin românesc. – 
2015. – Nr 4 (94). – P. 105-111.

***
Claudia Partole : „Prima mi-

nune a lumii antice și contem-
porane este cartea” : [dialog cu 
Claudia Partole] [Resursă elec-
tronică] // https://youth.md/
claudia-partole-prima-minu-
ne-a-lumii-antice-si-contem-
porane-este-cartea/ (accesat : 
9.09.2019).

Scriitorii Moldovei – copiilor : 
Claudia Partole [Resursă electro-
nică] // https://www.bncreanga.
md/pdf/Claudia%20Partole.pdf 
(accesat : 9.09.2019).

E. B.

Larisa HROMOVA
1940

Actriţă de teatru de expre-
sie rusă, pedagog.

S-a născut la 16 iunie 1940 
la Saratov (Rusia), într-o fa-
milie de geologi.

A studiat la Studioul de 
Artă Dramatică al Teatru-
lui „K. Marx” din Saratov 
(1957-1961). După absolvi-
re, debutează profesional în 
cadrul Teatrului Dramatic 
din Breansk (1961-1964). Își 
continuă studiile la Institutul 
de Artă Teatrală „A. Luna-
cearski” din Moscova, absol-
vindu-l în 1983. Fiind într-
un turneu la Chișinău este 
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invitată să activeze în com-
ponenţa Teatrului Dramatic 
Rus de Stat „A. P. Cehov” din 
Chișinău (1964-1995).

De-a lungul carierei artis-
tice, a evoluat în spectacole 
interpretând rolurile: Nila 
Snijko („Toboșara” de A. 
Salinski), Iscra („Cuibul co-
coșului de munte” de V. Ro-
zov), Maia („Învingătoarea” 
de A. Arbuzov), Natașa („104 
pagini despre dragoste”), La-
ura („Micile tragedii” de A. 
Pușkin), Spiridonova („Șase 
iulie” de M. Șatrov), Natașa 
(,,Trei surori” de A. Cehov) 
etc. A jucat în duet cu Victor 
Burhart în spectacolul „Cina 
pentru cinci” de dramaturgul 
estonian Enn Vetemaa.

Montează spectacole, prin-
tre care și monospectacolul 
în baza operei poetei Marina 
Ţvetaeva, promovând tinerii 
actori.

Prezintă la televiziune un 
șir de monospectacole poe-
tice: „O sută de ore fericite” 
după versurile Veronicăi Tu-
șnova, „Ascultă-mă!” după 
operele unor poeţi ruși și 
poeţi din Republica Moldo-
va, „Sunt născut în copilărie” 
după creaţia poetei-comba-
tante Iulia Drunina etc.

Este membru al Asocia-
ţiei Obștești „Comunitatea 
rusă din Republica Moldova”, 
președinte al Centrului Re-
publican de Cultură pentru 
Copii „Elena Rerih”, peda-
gog și conducător artistic al 
Studioului Teatral la Liceul 
„Vasile Lupu” din Chișinău, 
organizator al evenimente-
lor dedicate Zilei Scrisului 
și Culturii Slave din Moldo-
va, organizator al diverselor 
manifestări culturale și știin-
ţifi co-culturale, promotor al 
culturii ruse.

Fiind pasionată de arta 
scrisului, scrie eseuri, arti-
cole, poezii. A scris memorii 
despre Teatrul „K. Marx” din 
Saratov unde și-a făcut stu-
diile, fi ind publicate în car-
tea Raisei Kravţova „Живое 
сердце” în anul 2013 la Sara-
tov.

Deţine titlul onorifi c de 
Artistă Emerită din RSSM 
(1975).

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău, 2009. – P. 139 - 140.

Bibliografi e selectivă:
Хромова, Лариса. Его по-

следний спектакль. Илья 
Тодоров... : [эссе и статьи] // 
Русское поле. – 2014. – Nr 1 
(11). – P. 84-88.

Хромова, Лариса. Не толь-
ко бессмертное, но и живое : 
Наша Шутова // Русское поле. –
 2013. – Nr 1 (9). – P. 69-76.

Хромова, Лариса. Новые 
были и сказки… : [Путeшес-
твие] // Русское поле. – 2013. 
– Nr 1 (9). – P. 67-69.

Хромова, Лариса. Ты меня 
покaчяй : [Стихотворение] // 
Русское поле. – 2013. – Nr 1 
(9). – P. 78.

Хромова, Лариса. Я вол-
жанка : [философская лири-
ка] // Русское поле. – 2013. – 
Nr 1 (9). – P. 60-64.

Хромова, Лариса. Я росла 
без отца... : [философская ли-
рика] // Русское поле. – 2013. – 
Nr 1 (9). – P. 64-67.

***
Hromova, Larisa : [Actriţă. 

Artist Emerit : Portret] // Teatru. – 
2014. – Nr 14. – P. 69.

***
Рудягина, Олеся. Посвяще-

ние Л. Хромовой // Русское 
поле. – 2013. – Nr 1 (9). – P. 60.

Шутова, Ливия. А на по-
следок я скажу : [об актрисе Л. 
Хромовой]. – 2013. – Nr 1 (9). – 
77.

***
Вологодская, Любовь. Раз-

будить детскую душу может 
только любовь : [об актрисе 
Л. Хромовой] / Любовь Воло-
годская [Resursă electronică] 
// https://russkie.md/razbudit-
detskuyu-dushu-mozhet-tolko-
lyubov/ (accesat : 13.09.2019).

Коркина, Алла. После 
просмотра моноспектакля 
„Марина Цветаева” в ис-
полнении Ларисы Хромо-
вой / Алла Коркина [Resursă 
electronică] // https://www.
s t i h i . r u / 2 0 1 4 / 0 5 / 1 4 / 7 4 3 3  
(accesat : 12.09.2019).

Лариса Николаевна Хромова 
[Resursă electronică] // https://
www.stihi.ru/2014/01/15/6556 
(accesat : 12.09.2019).

Лариса Хромова. [Resursă 
electronică] // https://www.
kino-teatr.ru/teatr/acter/w/
sov/346675/bio/ (accesat : 
11.09.2019).

Хромова, Лариса. Произ-
ведения [Resursă electronică] 
// https://www.stihi.ru/avtor/
lara497876 (accesat : 12.09.2019).

E. B.

Sergiu TOMŞA
1950

Pictor, grafi cian, pedagog.
S-a născut la 17 iunie 1950 

în Sărata-Răzești, raionul 
Leova. A studiat la Școala 
de Pictură pentru Copii din 
Leova (1965–1967), Școala 
Republicană de Arte Plastice 
„Ilia Repin” din Chișinău (azi 
Colegiul Republican de Arte 
Plastice „Alexandru Plămă-
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deală”) (1967–1976). Își în-
cepe activitatea profesională 
în Bubuieci, la școala medie, 
în calitate de profesor de artă 
plastică și desen linear (1976–
1980), apoi pictor-decorator 
al sovhozului (1980–1982), 
urmează Școala Tehnico-
Profesională din Bubuieci 
(1982–1984) și Combina-
tul de Șampanie. Ulterior a 
fost pictor, grafi cian la zia-
rul „Tinerimea Moldovei” 
(1985–1988); pictor-decora-
tor, grafi cian și restaurator de 
carte la Muzeul de Literatură 
„Dimitrie Cantemir” al Uni-
versităţii de Stat din Moldo-
va (1988–1991); grafi cian la 
ziarul bilingv „Transnistria” 
(1991–1993); colaborator-in-
structor al Asociaţiei Turistice 
“Tiras-tur” (1993–2000); po-
notator la Centrul Expoziţio-
nal „Constantin Brâncuși” al 
Uniunii Artiștilor Plastici din 
Moldova (2009–2016).

Ca și caricaturist, debutează 
în anul 1972, la revista umo-
ristică „Chipăruș”.

Colaborează cu publicaţi-
ile periodice: „Învăţământul 
public”, „Literatura și arta”, 
„Moldova suverană”, „Mol-
dova”, „Natura”, precum și cu 
TV, Radio.

Lucrări executate: grafi că: 
„M. Eminescu și V. Micle” 
(1988), „Luceafărul” (1989), 
„Eminescu” (1997), „Trico-
lor” (1998), „Fiinţa umană” 
(2000); placarde: „Dezarma-
re” (1985), „Prietenie” (1986), 
„Bombe și hulubi” (1986), 
„Pomul vieţii” (1987), „Omul 
primitiv” (1987), „Braconi-
erul și Cartea roșie” (1987), 
„Armă-hârleţ” (1988); portre-
te-șarje: „Pavel Boţu”, „Andrei 
Lupan”, „Gheorge Malarciuc”, 
„Iulian Florea”, „Nina Josu”, 
„Iulian Filip”, „Tituș Știrbu”, 

„Ion Vieru”, „Ion Druţă”; ca-
ricatură politică: „Dictatura”, 
„Legea dolarului”, „Lampa 
lui Ilici”, „Satârul lui Stalin”, 
„Cenzura”, „Struţul constituţi-
onal”, „Stalinismul și istoria”; 
umor: „Matriarhat”, „Patriar-
hat”, „Dresoare”, „Pionul-re-
gină”, „Femeia-chitară”, „Soţia 
și bufonul”; pictură: „Maria 
Cebotari”, „Mihai Eminescu”, 
„Dimitrie Cantemir”, „Ochiul 
autotputernic”, „Arborele ge-
nealogic al României”, „Săru-
tul Iudei” etc.

A organizat expoziţii per-
sonale la Chișinău (1986–
1989, 2006), în Bubuieci 
(1997–2001) etc. De aseme-
nea, a organizat expoziţii în 
străinătate: Bulgaria (Gabro-
vo), Turcia, Belgia, România.

Este membru al Uniunii 
Jurnaliștilor din Republica 
Moldova (1989), membru 
stagiar al Uniunii Artiștilor 
Plastici din Moldova (1996), 
membru fondator al Asocia-
ţiei Caricaturiștilor din Mol-
dova (2005), membru titular 
al Uniunii Artiștilor Plastici 
din Moldova (2013), membru 
al Uniunii Jurnaliștilor Profe-
sioniști din România (2015).

Menţiuni: laureat al Festi-
valului Internaţional „Mărul 
de aur”, România (1997); Di-
plomă de gradul II la Festiva-
lul de Satiră și Umor „Dănilă 
Prepeleac”, Asociaţia de Cre-
aţie „Buciumul” (2000); Di-
plomă de gradul II, Asociaţia 
Internaţională Anticorupţie 
(2003); Diplomă de gradul I, 
II, III la Festivalul Etno-tu-
ristic „La hanul lui Păcală”, 
Nisporeni (2006) etc.

Bibliografi e:
*Тomșa, Sergiu. Desen / Ser-

giu Tomșa // Literatura și arta. 
– 1989. – 1 ian. – P. 8.

***
Colesnic, Iurie. Tomșa Ser-

giu / Iurie Colesnic // Colegiul 
Republican de Arte Plastice 
„Alexandru Plămădeală” : Ghid 
enciclopedic. – Chișinău : Mu-
seum, 2008. – P. 221–222.

Expoziţie de caricaturi a lui 
Sergiu Tomșa [la Centrul Expo-
ziţional „Constantin Brâncuși”] 
// Moldova suverană. – 2002. – 
24 aug. – P. 3.

***
Sergiu Tomșa. Desene [Resursă 

electronică] // https://mariusmi-
oc.wordpress.com/2010/11/26/
rss-moldoveneasca-1989-lup-
ta-pentru-alfabetul-latin-prin-
caricaturi/#more-8870 (accesat : 
7.10.2019).

E. B.

Aurelian BOLEA
1940

Sculptor român originar 
din Basarabia.

S-a născut la 18 iunie 1940 
în satul Sărăteni, raionul Or-
hei. După absolvirea Liceului 
de Arte Plastice „Octavian 
Băncilă” din Iași în anul 1959, 
este înmatriculat la Institu-
tul de Arte Plastice „Nicolae 
Grigorescu” din București 
(1959–1965), avându-i pro-
fesori pe Ion Lucian Murnu, 
Bedi Rudolf, Costin Ioanid 
ș. a.

Prin intermediul Ministe-
rului Culturii al României a 
primit burse de studii la Pe-
rugia (1981), Roma (1986), 
Italia.
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Din anul 1965 a expus lu-

crările sale la toate expoziţii-
le de stat anuale și bienale în 
România, precum și la mai 
multe expoziţii internaţiona-
le: la bienalele de la Veneţia, 
Italia (1976); Praga, Cehia 
(1976); Budapesta, Unga-
ria (1978); Ankara, Turcia 
(1988). Participă la expoziţii-
le de artă românească organi-
zate la Sofi a, Bulgaria (1971); 
Varșovia, Polonia (1971); 
Klopeinersee, Austria (1973); 
Berlin, Germania (1975, 
1976); „Omagiu lui Brâncuși 
la Muzeul Golliere”, Paris, 
Franţa (1976); Moscova, Ru-
sia; Helsinki, Finlanda; Iran 
(1977); Malin, Belgia (1991); 
„Very Special Arts Gallery” 
Washington, SUA (1991); 
Galeria Simeza, București etc. 
De asemenea, prezintă lucrări 
realizate la expoziţia de desen 
în creion, Galeria Apollo, Bu-
curești (1997); la Bienala de 
artă plastică, Piatra Neamţ 
(1997); Expoziţia Naţională 
de Desen, Arad (1997).

A fost prezent la nume-
roase tabere de sculptură și 
simpozioane: Măgura, Buzău 
(1970,1974); Balta Albă, Bu-
curești (1973); Visniec Ruj-
baski, Cehoslovacia (1978); 
Căsoaia, Arad (1979); Bur-
gas, Bulgaria (1981); Hajno-
vka, Polonia (1981); Volos, 
Grecia (1988); Appeldom, 
Olanda (1992, 1993); Bacău 
(1993); Prilep, Macedonia 
(1996, 2000); Cărbunar, Baia 
Mare, Maramureș (1998–
1999) etc.

Este autorul lucrărilor mo-
numentale: „Venus” (Man-
galia), „Al. I. Cuza”, „M. 
Sadoveanu”, „Traian Vuia”, 
„Emilian Racoviţă”, „Traian 
Lalescu” (basorelief), „Mir-
cea cel Bătrân” (Pitești). În 

anul 1994 s-a instalat pe 
„Aleea Clasicilor”, în Grădi-
na Publică „Ștefan cel Mare” 
din Chișinău, bustul „Mircea 
Eliade”.

A sculptat în marmură 
„Heruvimul”, „Maternitate”, 
„Geneza” și „Nud feminin”.

În anul 2007 a participat la 
tabăra de creaţie de la Mă-
năstirea Dervent (județul 
Constanța). Ulterior a decis 
să ramână printre călugări și 
după patru ani a renunţat la 
cele lumești, primind, la vâr-
sta de 72 de ani, binecuvân-
tarea pentru a îmbrăca haina 
monahală.

Membru al Uniunii Artiș-
tilor Plastici din România, 
Membru al Asociaţiei Inter-
naţionale de Arte Plastice.

Distincţii: Premiul II pen-
tru sculptură (tineret) (1967) 
și Premiul colectiv al Uniunii 
Artiștilor Plastici din România 
(1970); Premiul I pentru sculp-
tură la ediţia a 2-a a Bienalei 
„Gheorghe Petrașcu” (1996).

Bibliografi e:
Bolea, Aurelian. Nud : 

[sculptură] // Grozdea, Mircea. 
Sculptori români contemporani 
/ Mircea Grozdea. – București : 
Meridiane, 1984. – P. 75.

***
Bolea, Aurelian // Cebuc, Ale-

xandru. Enciclopedia artiștilor 
români contemporani / Alexan-
dru Cebuc, Vasile Florea, Nego-
iţă Lăptoiu. Vol. 2. – București : 
ARC, 1998–2000. – P. 26.

Bolea, Aurelian // Grozdea, 
Mircea. Sculptori români con-
temporani / Mircea Grozdea. – 
București : Meridiane, 1984. – P. 
19.

Bolea, Aurelian // Tabăra de 
sculptură Măgura / Uniunea Ar-
tiștilor Plastici din România. – 
[Buzău] : [S.n.], [1975]. – P. 22.

Bolea, Aurelian // Trifan, Că-
lina. Aleea clasicilor / Călina 

Trifan. – Chișinău : ARC, 2009. – 
P. 84.

** Bolea, Aurelian // Un secol 
de sculptură românească : Dic-
ţionar. – [S. l.] : Editura META, 
2001. – P. 69-70.

***
Bolea, Aurelian // Un secol de 

sculptură românească : Enciclo-
pedie on-line [Resursă electro-
nică] // http://www.sculpture.
ro/fi sa.php?id=83 (accesat : 
19.09.2019).

Aurelian Bolea [Resursă 
electronică] // http://www.
clisoteca.mnac.ro/GALERII/
BOLE001/index.html (accesat : 
20.09.2019).

Aurelian Bolea [Resursă 
electronică] // http://www.as-
kart.com/artist/Aurelian_Bo-
lea/11298339/Aurelian_Bolea.
aspx (accesat : 20.09.2019).

Aurelian Bolea [Resursă 
electronică] // http://www.ta-
tragaleria.sk/aurelian-bolea.
html?idpgall=366343 (accesat : 
20.09.2019).

Slujbă impresionantă la Der-
vent: [A. Bolea – sculptor, părin-
tele Antipa] [Resursă electroni-
că] // https://stirileprotv.ro/stiri/
social/slujba-impresionanta-la-
dervent-au-devenit-calugari-la-
72-80-si-83-de-ani.html (accesat : 
20.09.2019).

E. B.
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Constantin EȘANU
1940

Doctor habilitat în istorie, 
profesor universitar, politolog.

S-a născut la 20 iunie 1940 
în satul Seliște, raionul Nis-
poreni. În 1963 a absolvit 
Facultatea de Istorie și Filo-
logie a USM, Specialitatea 
pedagog-istoric. Susține teza 
de doctor în științe istorice 
(1973) cu tema „Rolul tine-
retului din Moldova în dez-
voltarea socio-economică”, 
apoi pe cea de doctor habilitat 
(1987) cu titlul ”Activitatea 
organizațiilor obștești în pros-
peritatea economiei și culturii 
Moldovei”. Tot în 1987 obține 
confi rmarea pentru titlul pro-
fesor universitar.

A activat la Compania ”Te-
leradio-Moldova” și la Insti-
tutul de Istorie a Partidului. 
La USM este profesor uni-
versitar, decan al Facultății 
de Științe Politice la Institu-
tul de Studii Politice și Relații 
Internaționale (azi Univer-
sitatea de Studii Politice și 
Economice Europene ”Con-
stantin Stere”).

Predă următoarele cursuri: 
Istoria românilor, Istoria 
relațiilor internaționale, Te-
oria relațiilor internaționale. 
Iar pentru cursurile Istoria 
românilor și Istoria și fi losofi a 
culturii a alcătuit programele 
de studiu.

Are peste o sută de 

publicații:
Lucrări științifi ce de bază: Ro-

lul organizațiilor și formațiunilor 
politice, Comportamentul politic 
al reprezentanților puterii gu-
vernamentale ș. a.

Articole: Confl ictele și cri-
zele internaționale - abordări 
teoretice și strategii concep-
tuale, Politica de securitate a 
Republicii Moldova în spațiul 
Sud-Est european: avantaje și 
perspective ș. a.

Manuale și lucrări meto-
dice: Unirea principatelor 
române ca temă a educației 
patriotice, Valoarea realiză-
rilor istorice ca obiectivitate a 
destinului creator al societății 
ș. a.
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Eșanu, Constantin. Congre-

sul 9 al Partidului Comunist al 
Moldovei / Constantin Eșanu. – 
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Gamurari, Boris. Tineretul 
în condiţiile celor două siste-
me sociale opuse: (Materiale 
în ajutorul lectorului) / Boris 
Gamurari, Constantin Eșanu – 
Chișinău: Știința, 1987. – 16 p.
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Eșanu, Constantin. Con-
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și perspective: Studii internaţio-
nale / coordonator: V. Teosa. – 
Chișinău, 2011. – P. 79-84.

Eșanu, Constantin. Geostra-
tegia în analiza mediului inter-
naţional / Constantin Eșanu, 
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2012. – Nr 4. – P. 149-164.

Eșanu, Constantin. Politica 
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dova în spațiul Sud-Est Euro-
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Constantin Eșanu // Studia Uni-
versitatis. – 2007. – P. 284-287.

Eșanu, Constantin. Refl ecții 
asupra activității politico-
informaționale a presei / Con-

stantin Eșanu, Georgeta Ste-
panov // Moldoscopie. – 2002. 
– Nr 1. – P. 27-36.
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referitoare la originea războilui 
rece // Moldoscopie. – 2000. – 
Nr 1. – P. 61-69.

Eșanu, Constantin. Suverani-
tatea statului: geneză, concepții, 
evoluția // Moldoscopie. – 2006. 
– Nr 1. – P. 150-160.

Juc, Victor. Confi gurația teo-
retică a relațiilor internaționale / 
Victor Juc, Constantin Eșanu // 
Relațiile internaționale în cur-
riculumul universitar : bazele 
teoretico-metodologice = In-
ternational Relations in Univer-
sity Curricula : Th eoretical and 
Methodological Fundamentals. 
– Chișinău: CEP USM, 2016. – 
P. 74-92. 

Maliujco, Inga. Competența 
și rolul instituțiilor naționale 
în garantarea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale 
omului / Inga Maliujco, Con-
stantin Eșanu // Știinţa politică 
în Republica Moldova: realizări 
și perspective: Studii internaţi-
onale / coordonator: V. Teosa. 
– Chișinău: 2011. – P. 111-119.

Spinei, Tudor. Specifi cul drep-
tului internaţional și rolul lui în 
reglementarea relaţiilor interna-
ţionale / Tudor Spinei, Constan-
tin Eșanu // Anale științifi ce ale 
Universității de Stat din Moldova. 
– Chișinău, 1999. – P. 347-349.

***
Rusnac, Gheorghe. Profesorii 

Universităţii de Stat din Moldo-
va (1946-2001): Dicţionar isto-
rico-biografi c / Gheorghe Rus-
nac, Valeriu Cozma. – Chișinău: 
USM, 2001. – P. 84-85.

T. L.
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Alexandru BANTOȘ
1950

Atunci când rostești nume-
le lui Alexandru Bantoș, gân-
dul te duce imediat la Casa 
Limbii Române, la inegala-
bila revistă ”Limba româ-
nă”, pentru că în timp, după 
aproape trei decenii, au deve-
nit una. Îl cunoaștem ca fi ind 
publicist, editor, redactor-șef 
al revistei de știință și cultură 
„Limba română”, director al 
Casei Limbii Române „Ni-
chita Stănescu”.

S-a născut la 23 iunie 1950 
în Hiliuți, raionul Râșcani. 
Și-a făcut studiile la Univer-
sitatea de Stat din Moldova, 
Facultatea de Filologie, pe 
care a absolvit-o în 1973. A 
colaborat cu Radiotelevizi-
unea Moldovenească (1973-
1981), Editura „Cartea Mol-
dovenească” (1981-1982), 
ziarul „Tinerimea Moldovei” 
(1982-1986), revista „Moldo-
va” (1986-1990), unde a avut 
responsabilități redacționale.

Patriotismul, dragostea 
pentru limba maternă, ar-
doarea pentru cultură și 
neam s-au materializat într-
o revistă frumoasă, pe care a 
fondat-o în 1991, împreună 
cu Nicolae Mătcaș și Ion Du-
meniuc. Așa a apărut „Limba 
română”, revistă de știință și 
cultură, prima publicație de 
la noi ce poartă, fără jenă sau 
frică, numele corect al lim-
bii. Inițial a fost redactor-șef 
adjunct (1991-1993) al revis-
tei, apoi a preluat funcția de 

redactor-șef (din 1994 până 
în prezent). În acea perioadă 
publicația, unică de acest fel, 
se plasa în prim-planul vieții 
cultural-științifi ce din Repu-
blica Moldova. De peste 20 
de ani „Limba română” este 
constant deșteptătorul cuge-
tului național, fi ind apreciată 
în întreg arealul românesc, 
calitatea textului publicistic 
asigurându-i acest lucru. Ci-
titorul e convins prin abor-
darea unor teme de mare ac-
tualitate, subiecte ce clarifi că 
chestiuni istorice controver-
sate sau greșit tratate, inte-
grarea culturală a Basarabiei 
în spațiul românesc și euro-
pean, publicarea discuțiilor 
cu mari personalitați ale nea-
mului de dincoace de Prut, 
organizarea unor simpozi-
oane și conferințe științifi ce 
cu rezonanță internațională. 
Acestea au contribuit pe 
timpurile trezirii conștiinței 
naționale (și continuă s-o 
facă) la limpezirea multor 
aspecte legate de identitatea 
națională a populației de pe 
teritoriul Republicii Mol-
dova. Așadar, publicarea de 
articole, studii, reportaje, 
eseuri, interviuri etc. vizând 
diverse aspecte ale reafi rmă-
rii unității neamului, valorifi -
cării patrimoniului lingvistic, 
literar și cultural autohton 
erau gura de aer proaspăt 
pentru populația stagnată 
de mai multe decenii în plan 
lingvistic, social, cultural. 
Important este că subiecte-
le luate în discuție în revis-
tă nu au fost epuizate într-o 
perioadă scurtă de timp, așa 
încât să fi e doar un ecou al 
năzuințelor omului dornic 
de dobândirea identității 
sale, de care a fost privat atâ-
ta vreme. După decenii, până 
în ziua de azi, Al. Bantoș 
îngrijește rubrici de revistă, 
antrenând la elaborarea lor 
scriitori, critici, istorici lite-

rari, lingviști, publiciști etc. 
Realizează dialoguri cu dis-
tinse personalități ale vieții 
literare, culturale, științifi ce 
etc. din Republica Moldova 
și de peste hotare. Decisive în 
stabilirea adevărului au fost 
dialogurile cu academicienii 
Nicolae Corlăteanu, Silviu 
Berejan, Anatol Ciobanu, 
Mihai Cimpoi, profesorii Au-
relia și Valeriu Rusu, Eugen 
Holban Nicolae Mătcaș, Ion 
Borșevici, Vasile Pavel, Ion 
Dediu, scriitorii Grigore Vi-
eru, Ion Ciocanu, Vasile Va-
silache, Vladimir Beșleagă, 
Mihail Gh. Cibotaru ș. a., 
toate adunate în volumul de 
autor Retrospectivă necesară 
(dialoguri abordând origi-
nea, trecutul și prezentul lim-
bii și culturii române la est de 
Prut).

Prezentăm în acest sens 
doar un citat de apreciere 
pentru această revistă, ce 
aparține lui Răzvan Voncu, 
critic și istoric literar din Ro-
mânia: ”Privesc de mai mulţi 
ani, cu crescândă admiraţie, 
eforturile profesorului Ale-
xandru Bantoș de a scoate la 
Chișinău o revistă intitulată 
„Limba română”. Chiar și nu-
mai pentru titlul ei, publica-
rea revistei, neîntrerupt, de 
28 de ani încoace, constituie 
un act de eroism intelectual, 
într-un stat, Republica Mol-
dova, în care se fac piruete 
extrem de complicate pentru 
a fi  evitată sintagma limba 
română. Și în care numeroa-
se ofi cialităţi nu s-au sfi it și 
nu se sfi esc nici azi să vor-
bească despre o inexistentă 
limbă moldovenească, diferi-
tă de limba română.”

Inițiază, îngrijește, prefațează 
și coordonează colecția Bi-
blioteca revistei „Limba Ro-
mână”, ce numără vreo 40 de 
volume. Remarcăm în acest 
context antologia Limba ro-
mână este patria mea (studii, 
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comunicări, documente, ediția 
I, 1996, 344 p. și ediția a II-a 
revăzută și adăugită, 2007, 
352 p.); Contribuția Basarabiei 
la cultura românească; Topo-
nimie și identitate națională 
de Eugen Holban (1997, 234 
p.); Limba română. Cuvinte și 
imagini (1997, 228 p.); Lim-
ba română. Limbă, literatură, 
civilizație (1997, 212 p.), am-
bele volume semnate de prof. 
Valeriu Rusu (Franța); Cetăți 
de pe Nistru. Hotin, Soroca, Ti-
ghina, Cetatea Albă (1998, 212 
p.), semnată de un colectiv de 
autori; Român mi-e neamul, 
românesc mi-e graiul (1998, 
252 p.) de Nicolae Matcaș; Iti-
nerar sociolingvistic de acad. 
Silviu Berejan (2007, 240 p.); 
Anatol Ciobanu, Refl ecții ling-
vistice (2009, 340 p.); Nicolae 
Corlăteanu, Testament. Cred în 
izbânda limbii române. Studii. 
Comunicări. Memorii (2010, 
256 p.) etc.

A lansat proiectul „Efi gii 
identitare românești” care își 
propune, prin intermediul 
unor reprezentanți notorii 
ai lingvisticii și literaturii 
naționale, să ofere o imagine 
clară și argumentată a repe-
relor identitare fundamenta-
le ale românilor basarabeni, 
perseverând asupra cauzelor 
ce au condus la degradarea 
limbii române, la erodarea 
conștiinței naționale a ro-
mânilor din stânga Prutului. 
Lucrările editate în cadrul 
acestui proiect includ artico-
le de polemică, studii, comu-
nicări, dialoguri, abordând 
denumirea corectă a limbii 
vorbite de populația majo-
ritară a Republicii Moldova, 
precum și a etnonimului co-
respunzător acestui spațiu. 
Câteva titluri din această 
serie sunt: Nicolae Mătcaș, 
Calvarul limbii române din 
Basarabia (Chișinău, 2011, 
560 p.), antologie și prefață 
de Alexandru Bantoș; Un 

lingvist care vine din viitor: 
Eugeniu Coșeriu și realitățile 
lingvistice din Republica 
Moldova, (Chișinău, 400 p.); 
Dorin Cimpoeșu, Republi-
ca Moldova între România și 
Rusia, 1989-2009, (Chișinău, 
2010, 428 p.). Aceste cărți și 
mai multe articole prezintă 
un bogat material factologic, 
având ca tematică proble-
ma stringentă de renaștere 
națională și de restabilire a 
conștiinței identitare etnice 
și lingvistice a basarabenilor.

La revista „Limba româ-
nă” Alexandru Bantoș a 
lansat mai multe proiecte 
culturale, rezultate cu edi-
tarea unor numere speciale 
ce au avut un impact direct 
asupra cunoașterii fenome-
nelor culturale și sociale de 
pe cele două maluri ale Pru-
tului, spre exemplu: Limba 
română este numele corect 
al limbii noastre, („Limba 
română”, nr. 4, 1995), nu-
măr de revistă precedat de 
organizarea unei conferințe 
științifi ce internaționale cu 
același generic pe 20-21 iulie 
1995; Literatura română din 
Republica Moldova, („Limba 
română”, nr. 8, 1997); Meto-
dica predării limbii și litera-
turii române în gimnaziu și 
liceu, („Limba română”, nr. 2, 
1999); Fără magistru – o lume 
mai mult decât săracă, număr 
comemorativ Eugen Coșeriu, 
(„Limba română”, nr. 10, 
2002); Itinerare ale identității 
noastre, care include și ediții 
speciale dedicate unor im-
portante centre de cultură și 
civilizație românească – Un 
portret cultural al SUD-ului 
– județul Călărași, („Limba 
română”, nr. 11, 1999); Par-
tea de cer numită Maramureș, 
(„Limba română”, nr. 3-5, 
2000); Bucovina – aura nor-
dică a țării, („Limba română”, 
nr. 1-3, 2001).

Alexandru Bantoș a avut și 

funcție de stat în cadrul De-
partamentului de stat al lim-
bilor, fi ind prim-vicedirector 
general (1992-1994).

Din 1998 încoace conduce 
Casa Limbii Române (au-
tor de proiect și director). 
Instituția are drept obiectiv 
prioritar promovarea limbii, 
literaturii și culturii naţiona-
le, crearea condiţiilor pentru 
studierea limbii române, im-
plicit pentru extinderea ariei 
de utilizare a limbii ofi ciale 
în statul nostru. Aceasta își 
propune să sensibilizeze in-
teresul tuturor cetăţenilor 
pentru studiul limbii de stat, 
să sprijine persoanele care 
doresc să cunoască limba ro-
mână, încurajând caracterul 
sistematic de însușire și răs-
pândire a ei.

Pe lângă organizarea cur-
surilor, Casa Limbii Române 
elaborează și difuzează mate-
riale didactice; colaborează 
cu facultăţile și catedrele de 
profi l din Republica Moldova 
și de peste hotare în vederea 
realizării unor proiecte de 
anvergură.

De-a lungul anilor, această 
instituție și-a îndreptățit pe 
deplin numele. Astfel, aici au 
avut loc mai multe întruniri 
culturale, științifi ce și litera-
re de rezonanță: Conferința 
Științifi că „Limba română în 
Republica Moldova. Drep-
tul la normalitate” (august 
2009); Simpozionul „Și când 
gândesc la viața-mi…”, Emi-
nescu -160 (ianuarie 2010); 
Conferința Științifi că „Limba 
- atribut esențial al identității 
naționale” (februarie 2010); 
Simpozionul in memoriam 
Grigore Vieru „Stropit de 
slavă ca de sânge” (februarie 
2010), Conferința Științifi că 
„Școala națională: recupe-
rarea destinului european” 
(aprilie 2010), Conferința 
Științifi că Internațională 
„Revista Limba română – 
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două decenii în serviciul 
culturii naționale” (mai 
2011); Conferința Științifi că 
Internațională ”Româna ca 
limbă străină / nematernă în 
contextul didacticii moder-
ne” (13-14 septembrie 2013). 
Aceasta a fost organizată cu 
sprijinul Ministerului Educa-
ţiei din Republica Moldova, 
în colaborare cu Casa Limbii 
Române „Nichita Stănescu”, 
revista „Limba română”, Uni-
versitatea de Stat din Moldo-
va și Universitatea Pedagogi-
că de Stat „Ion Creangă”. A 
fost prima conferinţă inter-
naţională de acest gen orga-
nizată în Republica Moldova, 
cu scopul de a promova lim-
ba română ca limbă de pre-
dare în instituţiile de învăţă-
mânt superior; de a pune în 
discuţie probleme de ordin 
didactic, legate de predarea și 
promovarea limbii și culturii 
române în rândul studenţilor 
străini și a cetăţenilor adulţi 
alogeni.

Casa Limbii Române găz-
duiește și lansări de carte. 
Una dintre acestea a avut loc 
la 26 aprilie 2013. Volumul cu 
pricina era „Studii de grama-
tică și istorie a limbii române 
literare” semnat de Petru Bu-
tuc, dr. în fi lologie. La carte 
s-au referit specialiști, nume 
notorii în fi lologie: Anatol 
Ciobanu, Irina Condrea, Ana 
Bantoș, Anatol Lenţa, Ion 
Guţu, Anatol Eremia, Clau-
dia Cemârtan, Larisa Gurău, 
doctori habilitaţi în fi lologie.

Din programul activităților 
în care este implicată Casa 
Limbii Române fac parte 
evenimente, cum sunt școlile 
de vară, în mai multe ediții.

Astfel, Moldova-Institut 
Leipzig, împreună cu Facul-
tatea de Istorie și Filozofi e 
de la Universitatea de Stat 
din Moldova (USM), în co-
laborare cu Serviciului Ger-
man de Schimb Academic 

(DAAD) a organizat pentru 
un grup de studenţi și doc-
toranzi din Germania în pe-
rioada 22 august – 12 sep-
tembrie 2013 la Chișinău cea 
de-a cincea ediţie a școlii de 
vară, cu tema: ”Multicultura-
litate, Minorități, Mobilitate”. 
Deschiderea a avut loc în in-
cinta Casei Limbii Române. 
Programul școlii de vară a 
inclus un curs intensiv de 
română pentru studenții ger-
mani, avându-i în calitate de 
profesori pe Violeta Crudu și 
Alexei Axan.

Eforturile și efi ciența acți-
unilor întreprinse de ziaris-
tul, editorul și funcționarul 
public Alexandru Bantoș în 
scopul învățării, extinderii 
ariei de utilizare a limbii ro-
mâne, de promovare a valo-
rilor spirituale românești în 
Republica Moldova, precum 
și calitatea manifestărilor 
științifi ce și culturale organi-
zate la Casa Limbii Române, 
valoarea profesionalismului 
și abilitățile lui științifi co-
manageriale l-au condus 
spre obținerea distincțiilor, 
precum: Ordinul Național 
”Pentru Merit” (2000), oferit 
de Statul Român și Ordinul 
”Gloria Muncii” (2010), ce 
se conferă pentru rezultate 
excepționale în muncă, ac-
tivitate publică de vază, și 
contribuții substanțiale în 
domeniul culturii, științei, 
sportului, vieții publice sau 
social-economice (Republica 
Moldova).

A se vedea și articolul din 
”Calendar Național 2010”. – 
Chișinău, 2009. – P. 144-146.
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Mihai FUSU
1960

Actor, regizor, dramaturg, 
profesor și producător de 
teatru.

S-a născut la 26 iunie 1960 
la Grigoriopol, în familia ac-
torilor Dumitru Fusu și Vera 
Grigorieva.

A studiat la Facultatea de 
Filologie a Universității de 
Stat din Chișinău (1978-
1980). În perioada anilor 
1980 – 1985 și-a făcut studiile 
la Școala Superioară de Artă 
Teatrală ,,B.V. Șciukin” din 
Moscova. Ulterior a efectuat 
stagii de studii în manage-
ment și pedagogie la Teatrul 
Regal Naţional din Londra și 
la Conservatorul Naţional de 
Artă Dramatică din Paris.

Între 1985-1991 este mem-
bru în trupa Teatrului ,,Lucea-
fărul”, după care a participat, 
în calitate de regizor/coregi-
zor și actor, la reprezentațiile 
Teatrului ,,Eugène Ionesco” 
din Chișinău, lansat  în 1991 
(,,Așteptându-l pe Godot” 
de Samuel Beckett; ,,Iosif și 
amanta sa” de Val Butnaru 
(1992); ,,Pescărușul” de A. P. 
Cehov (1992, în colab. cu Pe-
tru Vutcărău); ,,Regele moare” 
de Eugène Ionesco (1993)).

Între anii 1994 și 1999 a 
exercitat funcția de director 
artistic al Teatrului ,,Lucea-
fărul”.

Este inițiatorul curentului 
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de teatru-document în Mol-
dova; fondator al Centrului 
de Arte „Coliseum” (1997) 
și al laboratorului teatral 
„Foosbook”.

Conduce Teatrul Munici-
pal al Unui Actor. Este profe-
sor și șef al Departamentului 
de teatru al Academiei de 
Muzică Teatru și Arte Plasti-
ce din Chișinău.

În calitate de profesor și 
actor, a desfășurat mai multe 
stagii în Franţa (,,Th éâtre de 
la Jacquerie”, Centrul Naţio-
nal Dramatic din Montpelli-
er), Elveţia (Teatrul ,,Le 
Grütli” și Școala de teatru 
,,Serge Martin” din Geneva), 
SUA la Universitatea VCU 
din Richmonde, Virginia. 
De asemenea, a susţinut nu-
meroase turnee în România, 
Belarus, Rusia, Ucraina, Ger-
mania, Italia.

Alte roluri interpretate și 
piese regizate: „Hamlet” de 
William Shakespeare; „A 
șaptea Kafana” de D. Crudu, 
M. Fusu, N. Esinencu; „Daţi 
totul la o parte ca să văd” de 
Eugen Cioclea; „Tatăl” după 
texte de Sofocle, Dostoevski, 
Kafk a, Noren; „Femeia ca un 
câmp de luptă”, Matei Vișniec, 
Compania ,,Firarsafi e”, Paris; 
„Povești de familie” de Bilja-
na Srbljanovic, la Teatrul 
Naţional ,,Mihai Eminescu” 
din Chișinău; „Actorul Crap” 
de Nicolae Negru, la Teatrul 
Municipal al Unui Actor din 
Chișinău ș. a.

În 2013 a fost selectat pen-
tru un rol în fi lmul de produc-
ţie indiană de la Bollywood, 
,,Finding Fanny Fernandez”.

Regizor al Festivalului In-
ternaţional de Teatru ,,One 
Man Show”.

În anul 2001 piesa „A șap-
tea Kafana” (autori: Dumitru 

Crudu, Nicoleta Esinencu și 
Mihai Fusu) este tradusă în 
mai multe limbi europene 
și jucată în Franţa, Suedia, 
România, Germania, Rusia, 
Ucraina, Belarus.

Este membru al Uniunii 
Teatrale din România și al 
Uniunii Teatrale din Repu-
blica Moldova.

Mențiuni și distincții: lau-
reat al Premiului Naţional în 
domeniul artelor din Repu-
blica Moldova (1997), Cava-
ler al Ordinului Artelor și Li-
terelor, acordat de Guvernul 
Franței (2002), cel mai bun 
regizor al anului, Republica 
Moldova (2006), cel mai bun 
regizor, Festivalul Atelier, 
România (2007) ș. a.
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Mihai Fusu. – [S. l.] : l’Espace 
d’un instant, 2005. – 88 p.

Dumitru Fusu : Catalog / [al-
căt.] : Mihai Fusu, Maria Mar-
dare-Fusu ; ed. : Gheorghe Eri-
zanu. – Chișinău : Cartier, 2015. 
– 96 p. : il., fot. – (Cartier).

***
Fusu, Mihai. Actorii mol-

doveni s-au impus la Festivalul 
,,Mittelfest” din Italia : [interviu 
cu actorul, regizorul, profesorul 
de teatru Mihai Fusu, dir. Cen-
trului de Artă ,,Coliseum”] / 
consemnare : Liliana Popușoi // 
Ţara : Publicație de informație și 

analiză. Serie nouă. – 2001. – 17 
aug. – P. 4.

Fusu, Mihai. Dumitru Fusu – 
acasă și nu numai / Mihai Fusu 
// Moldova. – 2007. – Nr 3/4. – 
P. 22-27.

Fusu, Mihai. Frânturi de jur-
nal : [actorul Dumitru Caracio-
banu : profi l de creaţie (1937-
1980)] / Mihai Fusu // Sud-Est 
cultural. – 2007. – Nr 4. – P. 
106-112.

Fusu, Mihai. ,,Haita de sfi nţi” 
de la bancomatul puterii [Resur-
să elrctronică] : Interviu / Mi-
hai Fusu ; a intervievat : Aneta 
Grosu // https://www.zdg.md/
editia-print/exclusiv/haita-de-
sfi nti-de-la-bancomatul-puterii 
(accesat : 6.09.2019).

Fusu, Mihai. Ion Ungureanu – 
regizor, profesor și fi losof al tea-
trului / Mihai Fusu // Teatru. – 
2011. – Nr 7. – P. 6-7.

Fusu, Mihai. ,,În noi se pare 
că a pătruns un bacil al autoni-
micirii”: Interviu cu Mihai Fusu, 
regizor, actor, profesor de tea-
tru, cel mai bun regizor la Festi-
valul Naţional de Teatru – 2007, 
director al Teatrului Unui Actor 
din Chișinău, invitatul rubricii 
„Clubul Elitelor „CRONOS” / 
moderator : Pavel Păduraru // 
Timpul : Săptămânal indepen-
dent. – 2007. – 23 febr. – P. 10, 15.

Fusu, Mihai. ,,Nu trebuie să 
ne jucăm cu demonii”: [interviu 
cu Mihai Fusu, actor și regizor 
de teatru] / consemnare : Ange-
la Aramă // Capitala magazin. – 
2003. – Nr 25. – P. 11-13.

Fusu, Mihai. Teatrul e însăși 
viaţa : [interviu cu regizorul Mi-
hai Fusu] / consemnare : Dana 
Meaun // Capitala. – 2004. – 27 
mar. – P. 8.

Fusu, Mihai. Toreadorul și 
actorul: [creaţia lui Ilie Todorov 
(1936-2005)] / Mihai Fusu  // 
Sud-Est cultural. – 2007. – Nr 3. – 
P. 83-90.

Fusu, Mihai. „Unire și Tea-
tru” [Resursă electronică] / 
Mihai Fusu // https://moldova.
europalibera.org/a/jurnal-sap-
tamanal-mihai-fusu/28404233.
html (accesat : 6.09.2019).
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Armașu, Liliana. Viaţa ca 
un Teatru: [spectacolul tragic 
,,A șaptea Kafana” pe scena tea-
trului ,,A. P. Cehov”, scenariu: 
Dumitru Crudu, Mihai Fusu 
și Nicoleta Esinencu] / Lilia-
na Armașu // Ţara : Publicație 
de informație și analiză. Serie 
nouă. – 2001. – 6 sept. – P. 4.

Corcebaș-Onica,Tatiana. 
Mihai Fusu, desemnat „Omul 
Anului”, categoria Teatru [Re-
sursă elrctronică] / Tatia-
na Corcebaș-Onica // http://
vipmagazin.md/test/mihai-
fusu-desemnat-omul-anu-
lui-categoria-teatru/ (accesat : 
6.09.2019).

Coroliov, Elfrida. Mihai Fusu 
// Coroliov, Elfrida. Regizor. Ac-
tor. Spectacol : Anii 1930-2010 / 
Elfrida Coroliov ; trad. de Pavel 
Pelin. – Chișinău : [S. n.], 2016. 
– P. 206-210.

Mihai Fusu [Resursă elrctro-
nică] // https://locals.md/2018/
edu-art-teatrul-documentar-
noul-realism-cu-mihai-fusu-
md/ (accesat : 6.09.2019).

Mihai Fusu // Punkt. – 2008. – 
Nr 21/22. – P. 16-20.

Mihai Fusu // Teatru. – 2014. – 
Nr 14. – P. 70, fot.

Mihai Fusu : [regizor, laure-
at al Premiului de Stat din Re-
publica Moldova, Cavaler al 
Ordinului Artelor și Literelor, 
acordat de Guvernul Franţei] // 
Teatru. – 2013. – Nr 11. – [P. a 
2-a a cop.].

Nedelcu-Patureanu, Mirella. 
Cu Mihai Fusu după spectacol 
/ Mirella Nedelcu-Patureanu // 
România literară (București). – 
2002. – 4-10 dec. – P. 22-23.

Partole, Claudia. La ,,A șap-
tea Kafana” : [premiera specta-
colului, realizat de Centrul de 
Arte Coliseum, după scenariul 
lui Dumitru Crudu, Mihai Fusu 
și Nicoleta Esinencu, bazat pe 
istorii reale] / Claudia Partole // 
Moldova suverană. – 2001. – 6 
sept. – P. 4.

***
Михай Фусу: Фотоповесть 

// Siesta Chișinău. – 2007. – Nr 
10. – P. 19-28.

V. M.

Raisa PLĂIEȘU
1960

Poetă, prozatoare, jurnalis-
tă, compozitoare, specialist în 
biblioteconomie. S-a născut 
la 29 iunie 1960 în satul Valea 
Rusului, Fălești. Licențiată 
a Universității de Stat din 
Moldova, Facultatea de Bi-
blioteconomie și Bibliografi e 
(1983). Activează ca redactor 
la Editura „Literatura artis-
tică” și revista „Atelierul”, 
precum și la ziarele „Viața 
satului”, „Tainele sănătății”, 
„Florile dalbe”, redactor-șef 
al ziarului „Izvorul credinței” 
al Mănăstirii „Sf. Ap. Andrei”, 
redactor la revista ”Dumne-
zeu și savanții”. Conducătoa-
re a Cenaclului literar-artistic 
„Auraș-Păcuraș” de la Gim-
naziul Nr. 64 din Chișinău, 
numit apoi Atelierul Literar-
Artistic pentru copii și tineret 
”Cuvântul”, redenumit Cena-
clul literar-creștin „Cuvân-
tul”. Activează ca redactor în 
Serviciul editura (actualmen-
te Centrul editorial-poligra-
fi c) la Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova.

Publică în presă, din anul 
1977, peste 800 de articole, 
schițe, eseuri, povestiri, po-
ezii. Editorial debutează în 
anul 1988, cu cartea „Дочь 
лесника” („Fiica păduraru-
lui”) în almanahul „Истоки” 
(Moscova, Editura „Молодая 
гвардия”), în anul 1989 pu-
blică „Pădurea din sufl et”, 
inserată în culegerea „Șapte 
poeți tineri” (Chișinău, Edi-
tura „Literatura Artistică”). A 

editat și alte cărți de poezie, 
publicistică, proză, bibliogra-
fi e și biblioteconomie: „Fa-
cultatea de suferință”, poezie 
(1996); „Va veni o vreme”, po-
ezie (Timișoara, 2003); ”101 
poeme”, poezie (București, 
2012); „Trăirea în cuvânt. Bi-
obibliografi e (2012); ”Făclii 
de cântec și de dor”, dedicate 
Doinei și Ion Aldea Teodoro-
vici, poezii (2012); „Templul 
cărții”, publicistică, dedicată 
aniversării a 180 ani de la fon-
darea Bibliotecii Naționale 
a Republicii Moldova, vol. 1 
(2012); „Unitatea de credință 
și de neam. Două proiecte 
transfrontaliere: Chișinău-
Iași” (2018). Scrie și versuri 
de inspirație creștină atât 
pentru cei vârstnici, cât și 
pentru copii „Poetul cân-
tă.15 psalmi de azi”, cântece 
creștine (2007); „Îngerașe, 
îngeraș”, poezii creștine pen-
tru copii (2000, 2005); „De ce 
plânge, lumânarea?...”, poezii 
creștine pentru copii (2005); 
„Credința-i calea sufl etului”, 
dedicată aniversării a 100 de 
ani de la fondarea Bisericii 
„Adormirea Maicii Dom-
nului” din satul Valea Ru-
sului, raionul Fălești, poezii 
creștine (2012); „Candela din 
ochi”, poezii creștine (2013); 
„Timpul din noi”, poezii 
creștine (2015); „Cu ochii 
la cer”, poezii și aforisme 
creștine (2018); „De la șapte 
ani încoace” poezii creștine 
pentru copii (2019). Semnea-
ză și alte cărți de poezie, pro-
ză și alte teme pentru copii: 
„Brăduțul”, povestire (1996); 
„Povestea de seară”, poezii și 
proză (1999); „Istețel, Ghi-
cel”, carte de jocuri pentru 
copii (2001); „Creionul fer-
mecat”, carte de jocuri pentru 
copii (2005); „Doamne ajută, 
Pământul!”, poezii și proză cu 
temă ecologică (2009, 2014). 
Scrie și muzică de inspirație 
creștină, înscrisă în două al-
bume: „Poetul cântă”, CD, 



209

I u n i e
muzică, versuri și interpre-
tare de Raisa Plăieșu (2014) 
și „Rugați-vă, creștini!”, CD, 
muzică, versuri și interpre-
tare de Raisa Plăieșu (în curs 
de apariție). Este prezentă 
în diferite culegeri și anto-
logii poetice: „Dintre sute 
de catarge” (1984); „La stea-
ua” (1995); „Eterna iubire” 
(București, 1999); „Iubire de 
metaforă” (2001); Carp, Nina. 
„Cât de minunate-s toate” 
(2003); Radu, Daria. ”Hai 
cu mine, clopoțel” (2007); 
„Poezii din desaga lui Moș 
Crăciun” (2009); „101 poeți 
români, 707 poeme. Antolo-
gie”, vol. 2 (București, 2012); 
”Светулки од мониста” / 
”Scântilushi di mârdzilushi”, 
antologie de poezie și proză 
(Macedonia, Scopia, 2012); 
”101 poeți români 101 poe-
me” (București, 2013); ”Po-
eme creștine românești” 
(București, 2014); ”Poeme-
le iubirii”, vol. 2 (București, 
2014); ”Poemele limbii ro-
mâne” (București, 2014); 
”Cenaclul literar-artistic 
Ideal la 10 ani de activitate”, 
(București, 2016); Simpozi-
onul Internațional ”Lacrimi 
pentru nemurire”, antologie 
literară, ediția a II-a, în me-
moria fraților basarabeni 
Doina și Ion Aldea Teodoro-
vici (București, 2017); ”Sim-
pozionul Național Dimitrie 
Leonida. Învățământul româ-
nesc în anul Centenarului” 
(Iași, 2018) etc.

”Prin cuvânt și muzică, 
poeta retrăiește înțelesuri 
străvechi. Pe care le-a trecut 
prin inimă și sufl et, cu dorul 
de a pătrunde nesfârșitul. E 
o încercare îndrăzneață, care 
o descoperă pe Raisa Plăieșu 
ca pe o poetă creștină, în care 
misticismul nu e doar un pre-
cept fi losofi c, ci și unul moral. 
Raisa Plăieșu crede că poezia 
îl poate face pe cel mic și pe 
cel mare un om mai bun, că 
poezia purifi că, fi ind și spo-

vedanie și dragoste, și bunăta-
te. În aceste lucrări ale poetei 
sufl etul ei coboară în inimă și 
bate în ritmul de poem care, 
însoțit de melodie, devine 
psalm, adică rugă – cântec – 
poem” (acad. Nicolae Dabija)

Pe parcursul anilor, prin in-
termediul Cenaclului ”Auraș-
Păcuraș” și a Cenaclului literar-
creștin ”Cuvântul”, a lucrat 
cu mulți copii din republică, 
stimulându-le aptitudinile cre-
atoare în domeniul literatu-
rii, teatrului, muzicii, picturii. 
Astfel, în domeniul literaturii 
a susținut tineri condeieri prin 
redactarea, selecția și edita-
rea diferitor antologii și peste 
15 cărți de poezie și proză ale 
copiilor și adolescenților. Tot 
prin intermediul Cenaclului 
literar-creștin ”Cuvântul”, prin 
redactare, selecție și editare, a 
susținut și mulți autori în eta-
te, ajutându-le să scoată de sub 
tipar peste 17 cărți de poezie și 
proză.

Ca redactor ce activează 
în prezent în Centrul edito-
rial-poligrafi c al Bibliotecii 
Naționale a Republicii Mol-
dova, redactează articole de 
specialitate pentru revista 
„Magazin bibliologic” și zia-
rele „Gazeta bibliotecarului”; 
„Salon expres”. Redactează 
și lucrări, precum „Biblio-
teca Națională a Republicii 
Moldova – meridianul zero 
al Sistemului Național de 
Biblioteci (1991-2016)”, bi-
bliografi i: „Bibliografi a Naţi-
onală a Moldovei. Publicaţii 
ofi ciale”, „Cronica vieții po-
litico-administrative, social-
economice și culturale a Mol-
dovei”, „Biblioteca Națională 
a Republicii Moldova – 180 
de ani”, colecţia „Plasticienii 
Moldovei”, biobibliografi i ale 
diferitor personalități: prot. 
Petru Buburuz, Al. Colâbne-
ac, Nina Soroceanu, academi-
cianul Gheorghe Mustea, Va-
leriu Gagiu, Gheorghe Oprea, 
Ludmila Toma etc., publicaţii 

metodologice: „Biblioteco-
nomia Moldovei. Cadru de 
reglementare”; „Buletin bibli-
ologic”; „Imaginea Bibliotecii 
Naţionale a Republicii Mol-
dova în mass-media din străi-
nătate (1991-2011)”, Osoianu, 
Vera. „Biblioteca în căuta-
rea identității”, „Bibliotecarii 
renumiți din istoria culturii 
mondiale” etc., publicații de 
sinteză: „Imaginea Republi-
cii Moldova în străinătate. 
Almanah”, „Basarabenii în 
lume: materialele Polipticu-
lui cultural-istoric și știinţifi c 
organizat de BNRM”, „Bibli-
otecile publice din Republica 
Moldova. Situaţii statistice” 
etc., materiale promoționale: 
„O retrospectivă a ediţiilor 
Salonului Internaţional de 
Carte”; „Gala Laureaţilor Pre-
miilor Naţionale GALEX”, 
„Valori bibliofi le”, „Salonul 
Internațional de Carte. Pro-
gram-catalog” etc. Membru 
al Uniunii Scriitorilor din 
Moldova, membru al Uniu-
nii Ziariștilor Profesioniști 
din România, membru al 
Asociației Bibliotecarilor din 
Republica Moldova.

Premii: Premiul pentru 
eseu al ziarului „Viaţa satului”, 
(Chișinău, 1996); Premiul 
Mare cu titlul de onoare „Pe-
dagogul Anului” (Gimnaziul 
nr. 64, Chișinău, 1998, 2001); 
Premiul special pentru reîn-
tregirea culturală a neamului 
la Concursul Național de Po-
ezie Creștină ”Vasile Milita-
ru” și recital de poezie religi-
oasă (Ocnele Mari, România, 
2012); Diplomă de excelență 
pentru întreaga activitate și 
promovarea valorilor cultu-
rale în slujba neamului ro-
mânesc (București, Asociația 
Culturală Română „Ideal”, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017); Premiul „Apollon” – 
poezie creștină, 2014, pentru 
păstrarea și promovarea valo-
rilor culturale românești prin 
poezia creștin-ortodoxă (So-
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cietatea Culturală ”Apollon”, 
România, 2014); laureată a 
Premiului săptămânalului 
„Literatura și arta”, poezie 
(cu desemnarea personalită-
ţilor notorii ale vieţii publice 
și culturale ale anilor 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019); Di-
plomă de vrednicie pentru 
mărturisirea credinței prin 
cuvânt la editarea ziarului 
”Izvorul credinței” și pro-
movarea literaturii, culturii 
românești naționale creștine 
prin intermediul conduce-
rii Cenaclului literar-creștin 
„Cuvântul” al Mănăstirii ”Sf. 
Ap. Andrei”, pentru parti-
ciparea activă în Comitetul 
organizatoric, contribuind 
la desfășurarea Conferinței: 
”75 de ani de la participarea 
Armatei Române în bătă-
lia de la Cotul Donului” și 
sfi nțirea Troiței monumen-
tale, înălțată în memoria 
eroilor români căzuți la Co-
tul Donului, or. Chișinău, 
Mănăstirea ”Sf. Ap. Andrei”, 
2017; Diplomă de excelență 
pentru promovarea tematicii 
creștine în publicistică, Uni-
unea Ziariștilor Profesioniști 
din România, fi liala Chișinău, 
2016, 2017; Diplomă de 
excelență ca simbol al grati-
tudinii pentru meritele de-
osebite în implementarea 
activității Asociației Cultura-
le „V. Militaru” și promovarea 
culturii naționale (în cadrul 
Festivalului Internațional de 
Poezie ”V. Militaru”, ediția a 
VIII-a, 2019).

Bibliografi e selectivă:
Plăieșu, Raisa. Candela din 

ochi: Versuri, eseuri, aforisme 
creștine / Raisa Plăieșu; prez. 
graf.: Viorica Didic. – Chișinău: 
Tipocart Print, 2013. – 134 p.

Plăieșu, Raisa. Credința-i 
calea sufl etului: [versuri dedica-
te aniversării a 100 de ani de la 
fondarea Bisericii „Adormirea 
Maicii Domnului” din s. Valea 

Rusului, raionul Fălești] / Raisa 
Plăieșu; pref.: prot. Ioan Ciuntu 
și Gh. Ciocoi. – Chișinău: Iulian, 
2012. – 40 p. – (Seria „Îngerașe, 
îngeraș”).

Plăieșu, Raisa. Cu ochii la 
cer: versuri și aforisme creștine 
/ Raisa Plăieșu; cop.: Viorica Di-
dic; pref.: Viorel Cojocaru, pr. și 
Tudor Palladi. – Chișinău: Tipo-
grafi a ”Reclama”, 2018. – 128 p.

Plăieșu, Raisa. De la șapte ani 
încoace: versuri creștine / Rai-
sa Plăieșu; prez. graf.: Viorica 
Didic Vlas; foto.: Raisa Plăieșu; 
pref.: prot. Petru Buburuz, 
prot. Valeriu Potoroacă ș. a. – 
Chișinău: Tipografi a „Reclama”, 
[S. a.] – 117 p.

Plăieșu, Raisa. Făclii de cântec 
și de dor: poezii dedicate celor 
doi martiri naționali, Doinei și 
Ion Aldea Teodorovici / Raisa 
Plăieșu; prez. graf.: Viorica Didic; 
pref.: Tudor Palladi. – Chișinău: 
Cetatea de Sus, 2012. – 28 p.

Plăieșu, Raisa. Poetul cântă 
CD: Cântece și versuri creștine 
/ Raisa Plăieșu; design: Viorica 
Didic; pref.: acad. Nicolae Da-
bija, Andrei Caramalău, Andrei 
Tamazlâcaru. – Chișinău: Tipo-
cart Print, 2014.

Plăieșu, Raisa. Templul 
Cărții: dedicată Aniversării a 
180 de ani a fondării Bibliotecii 
Naționale a Republicii Moldova 
(1832-2012): [în vol.]. Vol. 1 / 
Raisa Plăieșu; pref.: Tudor Palla-
di. – Chișinău: Tipocart Print, 
2012. – 86 p.

Plăieșu, Raisa. Timpul din 
noi: Poezii creștine / Raisa 
Plăieșu; prez. graf.: Viorica Di-
dic; pref.: M. Gligor.- Chișinău: 
Universul, 2015. – 84 p.

Plăieșu, Raisa. Trăirea în 
cuvânt: Biobibliografi e / Raisa 
Plăieșu; alcăt.: Aliona Tostogan ; 
fot.: Raisa Plăieșu; pref.: Aliona 
Tostogan, Tudor Palladi, Ni-
colae Dabija, Lidia Hlib, Nina 
Cotorobai, membrii Atelierului 
literar-artistic ”Cuvântul”. – Ch. : 
Labirint-Cutasevici, 2012. – 204 p.

***
Plăieșu, Raisa. Artiști români 

sub destin european // Literatu-
ra și arta. – 2012. – 26 apr. – P. 8.

Plăieșu, Raisa. Concursul 
literar-creștin ”Hristos a Învi-
at!” // Unitatea de credință și 
de neam: două proiecte trans-
frontaliere Chișinău-Iași. – 
Chișinău, 2018. – P. 97-99.

Plăieșu, Raisa. O carte de 
excepție în biblioteconomie // 
Literatura și arta. – 2015. – 10 
sept. – P. 8.

Plăieșu, Raisa. Omul Cuvân-
tului, omul Bibliotecii // Maga-
zin bibliologic. – 2017. – Nr 1-2. 
– P. 130-134.

Plăieșu, Raisa. Roua ce sca-
pără licăre de lumină în sufl ete-
le copiilor // Carp, Nina. Roua 
dimineții: poezii și cântece 
creștine / Nina Carp; pref.: Raisa 
Plăieșu. – Chișinău, 2019. – P. 4.

Plăieșu, Raisa. Să-i ajutăm 
pe cei mai triști ca noi: despre 
Acțiunea de caritate „Dăruind 
vei dobândi” al Mănăstirii „Sf. 
Ap. Andrei” (4 martie-20 mai 
2019) // Izvorul credinței. – 
2019. – Nr. 5/6 (57). – P. 2.

Plăieșu, Raisa. Slavă Ție, 
Doamne, pentru această carte! 
// Carp, Nina. În fața Răstigni-
rii Tale: versuri creștine / Nina 
Carp; pref. : Raisa Plăieșu. – 
Chișinău, 2013. – P. 3-5.

Plăieșu, Raisa. Un acord de 
parteneriat cu frații de peste 
Prut // Învățământul românesc 
în anul centenarului: [Simpo-
zionul National „Dimitrie Leo-
nida”, 26 oct. 2018, Iași]. – Iași, 
2018. – P. 154-155.

***
Cojocaru, Viorel, pr. Cu dra-

goste pentru cuvânt // Plăieșu, 
Raisa. Cu ochii la cer: versuri 
și aforisme creștine / Raisa 
Plăieșu; pref. : Viorel Cojocaru, 
pr. – Chișinău, 2018. – P. 5-7.

Gligor, Mihai. Omul, care 
nu poate fi  uitat niciodată // 
Plăieșu, Raisa. Timpul din noi: 
poezii creștine / Raisa Plăieșu; 
pref. : Mihai Gligor. – Chișinău, 
2015. – P. 5-6.

Mustea, Gheorghe. Muzica 
semnată de Raisa Plăieșu este 
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un apel, o adresare a valorilor 
supreme, întru salvarea divi-
nului… // Plăieșu, Raisa. De 
la șapte ani încoace: versuri 
creștine / Raisa Plăieșu; pref.: 
Gheorghe Mustea. – Chișinău, 
2019. – P. 7-8.

Negară, Ecaterina. Referințe 
critice. Problema vieții, veșniciei 
și iubirii // Cu ochii la cer: ver-
suri și aforisme creștine / Raisa 
Plăieșu; pref.: Ecaterina Negară. 
– Chișinău, 2018. – P. 12-14.

Palladi, Tudor. Necesitatea 
fundamentală și netrecătoare a 
cărții… // Raisa Plăieșu. Tem-
plul cărții: dedicată Aniversării 
a 180 de ani ai fondării Biblio-
tecii Naționale a Rep. Moldo-
va (1832-2012). Vol. 1. / Raisa 
Plăieșu; pref. : Tudor Palladi. – 
Chișinău, 2012. – P. 4-5.

Palladi, Tudor. Onestitatea și 
fi abilitatea sentimentului creștin 
// Plăieșu, Raisa. Cu ochii la cer: 
versuri și aforisme creștine / 
Raisa Plăieșu; pref.: Tudor Palla-
di. – Chișinău, 2018. – P. 8-11.

Tamazlâcaru, Andrei. De 
ce poeții mai cântă? // Plăieșu, 
Raisa. De la șapte ani încoace: 
versuri creștine / Raisa Plăieșu; 
pref.: Andrei Tamazlâcaru. – 
Chișinău, 2019. – P. 6-7.

V.M.

Olga CĂPĂȚÂNĂ
1955

Scriitoare și jurnalistă, ori-
ginară din Republica Moldo-
va, de mai mulţi ani stabilită 
la Paris (Franţa).

S-a născut în anul 1955 
(după unele surse în 1954) 
la 30 iunie, în satul Lencăuți, 
raionul Ocnița. A absol-

Transnistria.
A creat în Franța Clubul 

C’ARTE, cu scopul de a sus-
ţine tinerii scriitori și artiști 
din Basarabia care, la solici-
tarea reprezentanţilor dias-
porei de acolo, sunt invitați la 
întâlniri.

În anul 2018 a lansat la Chi-
șinău (Biblioteca Națională) 
trei volume de cărți. Este vor-
ba despre ,,Dobrenii”, ,,Agent 
dublu” și ,,Lilith”. Cărţile au 
fost editate la București în 
250 de exemplare fi ecare.

,,Dobrenii” este despre cel 
de-al Doilea Război Mondi-
al, despre războiul din Af-
ganistan și cel de pe Nistru. 
În „Dobrenii”, printre altele, 
autoarea face dezvăluiri le-
gate de prezenţa și rolul Ar-
matei a 14-a în războiul din 
stânga Nistrului. E și despre 
dragostea din timpul războ-
iului, iubirea de țară, păstra-
rea familiei în aceste condiții. 
Aici este redată povestea unei 
familii de moldoveni, care 
trăiește momentele foametei 
și ale deportărilor. Chiar din 
spusele scriitoarei, în carte 
se regăsește spiritul și ex-
perienţa de viaţă a buneilor 
și părinţilor săi. Se descriu 
oameni marcaţi de cel de-al 
Doilea Război Mondial, dar 
și destine distruse de războ-
iul de la Nistru. Este o carte 
dedicată celor care și-au iubit 
și apărat țara cu sacrifi ciu și 
devotament.

Cartea ,,Agent dublu” in-
clude opt povestiri despre 
militarii moldoveni care au 
făcut armata în timpul răz-
boiului din Afganistan, des-
pre medicii care s-au afl at la 
datorie în acea perioadă și 
despre faptul că, întorși aca-
să, nu le-a fost deloc ușor să 
treacă de la război la viaţa 
pașnică.

”Lilith” este o carte de ver-
suri, cântate de mult timp de 
mai mulţi interpreţi din Re-
publica Moldova, unele de-

vit Facultatea de Filologie a 
Universității de Stat „Alecu 
Russo” din Bălți. A activat în 
calitate de ofi țer în armata so-
vietică, iar după destrămarea 
URSS – în Armata Națională. 
A participat la războiul din 
Afganistan și la cel pentru 
apărarea integrității terito-
riale și a independenței Re-
publicii Moldova. După ce 
a revenit de la război, Olga 
Căpăţână a început a scrie 
versuri, romane, cărţi pentru 
copii. Impresiile din timpul 
confl ictelor armate și le-a 
expus în cărțile „Memoriile 
celor căzuţi în Afganistan” 
și „Memoriile celor căzuţi 
în Transnistria”. Acestea au 
fost traduse în limbile rusă și 
franceză.

A lucrat la Radio „Actuali-
tăţi”. Lăsându-și serviciul din 
cauza greutăților materiale, 
s-a înrolat în Armata Sovie-
tică, plecând la Kabul, unde 
a luat parte, nemijlocit, la 
operațiunile militare. După 
destrămarea URSS, a revenit 
acasă, în noiembrie 1991, și 
tot atunci a mers la Tiraspol, 
pentru a apăra independența 
Republicii Moldova, fi ind 
agentă a Chișinăului în Ar-
mata a 14-a.

În anul 2004 a emigrat în 
Franța, unde activează până 
în prezent ca jurnalist de 
investigație.

A făcut caritate. Până a 
ajunge în Franţa a fost pre-
ședintele Asociaţiei Mamelor 
Ostașilor, ajutând mamele 
ostașilor căzuţi la datorie. În 
Franţa, la fel, a făcut serate 
de caritate. A dedicat unul 
dintre evenimente unor oa-
meni grav bolnavi. Astfel, 
a decis să ajute doi conaţio-
nali, cunoscuți în țară: Viorel 
Mardare, regizor și Liliana 
Șaragov, medic cardiolog.

A fost printre primii scrii-
tori din Moldova, invitaţi la 
Salonul de Carte de la Pa-
ris (2000), cu cărţile despre 
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venite șlagăre.
În toamna lui 2018 a lansat 

aceleași cărți la Paris, anume 
la Ambasada Republicii Mol-
dova în Franţa.

La 8 februarie 2019, în in-
cinta Bibliotecii Naționale 
a R. M., a avut loc lansarea 
cărții ”Mireasa din Kabul”. 
Este un roman pe o temă 
delicată și sensibilă: situația 
dramatică și experiența ama-
ră a femeilor care au lucrat 
în armată, în special a ce-
lor participante la războiul 
din Afganistan. Situaţia lor 
la război a fost de multe ori 
mult mai dură decât a solda-
ţilor bărbaţi. Explicația ne-o 
dă chiar scriitoarea: ”Pen-
tru că o femeie afl ată într-o 
zonă de confl ict dintr-un 
motiv sau altul se confrunta 
cu două pericole: primul e 
pericolul morţii și al doilea, 
hărţuirea sexuală din partea 
superiorilor și a soldaţilor. 
Culmea e că mai există și un 
al treilea pericol: să treci în 
ochii societății printr-o de-
preciere morală”. Este o carte 
în care aventura se îmbină 
cu dragostea, iar cruzimile 
războiului cu eticul și căl-
dura umană. E de menționat 
că subiectul romanului este 
o poveste adevărată pe care 
autoarea a afl at-o de la o fe-
meie întâlnită la Paris. Cităm 
voci de la lansarea cărții: ”O 
carte care te duce în trecutul 
trist beligerant, este vorba 
de cei zece ani sovietici în 
Afganistan. Și totuși e o car-
te despre dragoste, omenie” 
(Maria Pilchin, critic literar). 
„În Mireasa din Kabul, Olga 
Căpăţână apără cauza feme-
ilor, dreptul lor la demnitate 
și fericire” (Călina Trifan în 
prefața cărții).

În 2019 a mai avut loc o 
lansare de carte, de această 
dată la Biblioteca Municipală 
”B. P. Hasdeu”, în cadrul că-
reia a fost prezentat volumul 
intitulat „Mintea satului cea 

de pe urmă”, moderatoare – 
Maria Pilchin.

Este un roman despre satul 
moldovenesc care întârzie să 
se salveze.

M. Pilchin: ”Romanul este 
al unor generaţii și este des-
pre drumurile neasfaltate, 
pline de noroi ale satelor mol-
dovenești, unde copiii cresc, 
unii pleacă, dar satul rămâne 
a fi  un ADN al existenţei ce-
lor care au rămas în sat. Tot-
odată, romanul e despre acel 
sat care trăiește, dar e și plin 
de vicii: băutură, bătăi, bârfe 
etc.” Maria Pilchin opinează 
că tema satului moldovenesc 
la moment este abandonată 
de scriitorii autohtoni, însă 
nu și de cei plecaţi de acasă.

Aliona Grati, critic lite-
rar, vorbind despre roman, 
a menţionat că acesta este o 
avertizare asupra unui peri-
col iminent. În cazul satului 
descris în carte, mintea lui 
este prea întârziată ca să mai 
salveze ceva, iar ca rezultat – 
moare. „Romanul este o che-
mare la îndreptarea lucruri-
lor”, conclude Aliona Grati.

Ludmila Șimanschi, critic 
literar: „Satul vorbește, satul 
judecă, trecând prin lecţii 
dureroase obţine mintea cea 
de pe urmă. Este un roman 
unde satul ne cheamă să-l ac-
ceptăm așa cum este, cu min-
tea cea de pe urmă.”

Spre deosebire de cele trei 
romane apărute în 2018 la 
București, ultimele două au 
fost editate la Chișinău.

Autoarea este membru al 
Uniunii Scriitorilor din Mol-
dova și membru al Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din 
România.

A fost decorată cu Me-
dalia de Aur a Academiei 
Internaționale Franceze. Are 
în palmares și un premiu ofe-
rit de Fondul Literar al USM, 
o apreciere pentru cartea 
„Dobrenii”.

A se vedea și articolul din 
„Calendar Național 2015”. – 
Chișinău, 2015. – P. 230.

Bibliografi e:
Căpățână, Olga. Afghanis-

tan– raza mea sălbatică de soa-
re. Vol. 1. – Chișinău: Pontos, 
2014. – 274 p.: il., fotogr.

Căpățână, Olga. Génocide 
et déportations des moldaves / 
Olga Căpătână // Dialogica. – 
2019. – Nr 2. – P. 95-100.

Căpățână, Olga. Mintea sa-
tului cea de pe urmă: roman. – 
Chișinău: Arc, 2019. – 189 p.

Căpățână, Olga. Mireasa din 
Kabul: roman. – Chișinău: Arc, 
2019. – 272 p.

Capatina, Olga. Afghanistan – 
mon rayon de soleil sauvage. – 
Paris: 7 écrit, 2012. – 353 p.

Capatina, Olga. Buburuza = 
La bête à bon Dieu. – [Chișinău]: 
[S.n.], [2019]. – 16 p.

***
Monica Babuc a participat la 

lansarea a trei cărți ale scriitoa-
rei din diasporă, Olga Căpățână 
[Resursă electronică] // https://
mecc.gov.md/ro/content/mo-
nica-babuc-participat-la-lan-
sarea-trei-carti-ale-scriitoarei-
din-diaspora-olga-capatana 
(accesat : 6.09.2019).

O scriitoare originară din 
Moldova, stabilită în Franța, și-a 
lansat trei cărți la Chișinău [Re-
sursă electronică] // http://gzt.
md/article/actualitate/24423/ 
(accesat : 6.09.2019).

Țurcan Hacina, Ecaterina.
Olga Căpăţână, femeia-soldat, 
și-a lansat cărţile la Paris [Re-
sursă electronică] // www.zdg.
md/editia-print/social/diaspo-
ra/olga-capatana-femeia... (ac-
cesat : 6.09.2019).

T. L.
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Iulie

125 de ani de la nașterea lui 
Constantin Romanov, pianist, 
compozitor (2 iulie 1895 – 1961).

170 de ani de la nașterea lui 
Dimitrie Moruzi, poet, prozator, 
publicist, dramaturg, folclorist și 
compozitor român (2 iulie 1850 – 
9 octombrie 1914). A se vedea și 
art. din CN 2000, p. 195; CN 2005, 
p. 187-188; CN 2014, p. 311.

170 de ani de la apariția la Iași, 
a ziarului ,,Zimbru”, primul ziar 
politic cu foileton literar (3 iulie 
1850 – 10 septembrie 1856). A se 
vedea și art. din CN 2005, p. 188.

230 de ani de la nașterea lui Sir 
George Everest, explorator, ge-
odez și geograf britanic; numele 
lui a fost atribuit celui mai înalt 
vârf de pe  Pământ (din  Munții 
Himalaya) (4 iulie 1790 – 1 de-
cembrie 1866).

140 de ani de la nașterea lui 
Constantin Tănase, actor  de 
teratru, regizor, cineast român (5 
iulie 1880 – 29 august 1945). A se 
vedea și art. din CN 2005, p. 189; 
CN 2015, p. 234-235.

200 de ani de la nașterea lui 
William John Macquorn Ran-
kine, fi zician și inginer britanic 
de origine scoțiană, unul dintre 
fondatorii termotehnicii (5 iulie 
1820 – 24 decembrie 1872).

90 de ani de la nașterea lui 
Klaus Heitmann, fi lolog, roma-
nist german, profesor universi-
tar, membru de onoare al Acade-
miei Române (5 iulie 1930 – 25 
decembrie 2017).  A se vedea și 
art. din CN 2015, p. 235-237.  

50 de ani de la nașterea lui 
Iulian Fruntașu, poet, prozator, 
prezentator TV și ambasador (5 
iulie 1970).

90 de ani de la nașterea lui Va-
leriu Mușinschi, fi zician, doctor 
habilitat în științe fi zico-mate-
matice, profesor universitar (6 
iulie 1930). A se vedea și art. din 
CN 2005, p. 206.

70 de ani de la nașterea lui Ni-
colae Bujoreanu, specialist în 
domeniul horticulturii, doctor 

habilitat în științe agricole, pro-
fesor, cercetător științifi c (6 iulie 
1950).

100  de ani de la nașterea lui 
Dragoș Vicol, poet, prozator și 
dramaturg român (6 iulie 1920 – 
21 decembrie 1981). A se vedea și 
art. din CN 2015, p. 237-238.

80 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Hâncu, medic, doctor 
în medicină, profesor universi-
tar, cercetător științifi c român, 
membru de onoare al Academiei 
Române (6 iulie 1940). 

70 de ani de la nașterea lui Li-
viu Papuc, istoric literar, publi-
cist, doctor în științe fi lologice, 
profesor, bibliotecar, traducător, 
cercetător român (6 iulie 1950).   

85 de ani de la nașterea lui 
Dalai Lama, liderul spiritual al 
poporului tibetan și al tuturor 
budiștilor-lamaiști din lume, la-
ureat al Premiului Nobel pentru 
Pace (6 iulie 1935). A se vedea și 
art. din CN 2015, p. 238-239.

85 de ani de la nașterea Mariei 
Stratan, profesoară de matema-
tică (7 iulie 1935). A se vedea 
și art. din CN 2010, p. 153; CN 
2015, p. 239-240.

135 de ani de la nașterea lui 
Enric Otelișanu, fi zician, me-
teorolog, doctor în științe fi zice, 
profesor universitar și cercetător 
științifi c român (7 iulie 1885 – 26 
martie 1928). 

160 de ani de la nașterea lui 
Gustav Mahler, compozitor 
și dirijor austriac, unul dintre 
cei mai importanți dirijori ai 
generației sale (7 iulie 1860 – 18 
mai 1911). 

75 de ani de la nașterea lui Ion 
Cvasniuc, cântăreț de operă (ba-
riton) (8 iulie 1945).

60 de ani de la naștertea lui 
Dumitru Bolboceanu, pictor (8 
iulie 1960).

135 de ani de la stingerea din 
viață a lui Mihail Obedenaru 
(Gheorghiad), profesor, medic, 
doctor în medicină, publicist și 
diplomat român, membru co-
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respondent al Academiei Româ-
ne (5 noiembrie 1839 – 8 iulie 
1885).

120 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Graur, lingvist, doc-
tor în litere, profesor universitar 
român, membru titular al Aca-
demiei Române (9 iulie 1900 – 9 
iulie 1988). 

85 de ani de la nașterea lui An-
ton Spânu, medic chirurg, doc-
tor habilitat în științe medicale, 
profesor universitar (10 iulie 
1935 – 1 noiembrie 2008).

60 de ani de la stingerea  din 
viață a lui Horia Igiroșanu, sce-
narist, regizor de fi lm, publicist și 
pedagog român (4 august 1896 – 
10 iulie 1960).

190 de ani de la nașterea lui 
Camille  Pissarro, pictor fran-
cez (10 iulie 1830 – 13 noiembrie 
1903).

100 de ani de la nașterea  lui 
Owen Chamberlain, fi zician 
și radiolog american, laureat al 
Premiului Nobel pentru Fizică 
(împreună cu Emilio Sergé) (10 
iulie 1920 – 28 februarie 2006).

75 de ani de la nașterea lui 
Mihail Maniuc, medic, doctor 
habilitat în științe medicale, pro-
fesor universitar, cercetător (11 
iulie 1945). A se vedea și art. din 
CN 2015, p. 241.

60 de ani de la nașterea lui Pe-
tru Vutcărău, regizor, actor de 
teatru și fi lm, director artistic al 
Teatrului ,,Eugene Ionesco” (11 
iulie 1960).  A se vedea și art. din 
CN 2010, p. 153-155.

90 de ani de la nașterea lui 
Anatol Pușneac, chimist, cer-
cetător, doctor în chimie, 
conferențiar universitar (12 iulie 
1930). A se vedea și art. din CN 
2015, p. 241-242.

125 de ani de la nașterea lui 
Vasile Harea, profesor, fi losof, 
sociolog și istoric literar român, 
originar din Basarabia (13 iulie 
1895 – 30 ianuarie 1987). A se 
vedea și art. din CB 1995, p. 136-
137.

85 de ani de la naștertea lui 
Petru Patron, specialist în do-
meniul legumiculturii, doctor 
habilitat în științe agricole, pro-
fesor universitar, membru cores-
pondent al Academiei de Științe 
a Moldovei (13 iulie 1935 – 31 
iulie 2018). A se vedea și art. din 

CN 2005, p. 170-171.
55 de ani de la nașterea lui An-

drei Langa, poet, critic de istorie 
literară, doctor în fi lologie, cer-
cetător (14 iulie 1965). A se vedea 
și art. din CN 2015, p. 242-243.

220 de ani de la nașterea lui 
Jean-Baptiste Dumas, chimist, 
cercetător științifi c francez, a for-
mat teoria substituției și a intro-
dus noțiunea de funcție chimică 
(14 iulie 1800 – 10 aprilie 1884).

130 de ani de la nașterea lui 
Osip Zadkine, sculptor francez, 
de origine rusă (14 iulie 1890 – 
25 noiembrie 1967). A se vedea și 
art. din CN 2015, p. 243-244.

110 ani de la nașterea lui An-
ton Iegundievici Mater, pictor-
scenograf și regizor de fi lme de 
animaţie la studioul „Moldova-
fi lm”, Maestru Emerit al Artei (15 
iulie 1910 – 15 mai 1984). A se 
vedea și art. din CN 2010, p. 155.

75 de ani de la nașterea lui 
Constantin Rădulescu, pictor, 
sculptor român (15 iulie 1945). 

65 de ani de la nașterea lui Ilie 
Văluță, muzician, compozitor, 
interpret, orchestrator, maestru 
de sunet și textier (16 iulie 1955). 
A se vedea și art. din CN 2015, p. 
245-247.

75 de ani de la nașterea lui Vir-
gil Tănase, prozator, dramaturg, 
traducător, regizor de teatru 
franco-român, stabilit la Paris 
(16 iulie 1945). A se vedea și art. 
din CN 2015, p. 244-245.

85 de ani de la nașterea lui Pe-
tru Obuh, botanist, specialist în 
algologie, hidrobotanică, ecolo-
gie, biotehnologie, ocrotirea și 
folosirea rațională a resurselor 
vegetale, doctor habilitat în bi-
ologie, profesor universitar (17 
iulie 1935). A se vedea și art. din 
CN 2005, p. 197-198.

75 de ani de la nașterea Vero-
nicăi Mihai, interpretă de muzi-
că populară (17 iulie 1945). A se 
vedea și art. din CN 2005, p. 194.

145 de ani de la nașterea lui 
Pantelemon Sinadino, medic, a 
fost primar al Chișinăului, depu-
tat în Sfatul Țării (17 iulie 1875 
– 1944). A se vedea și art. din CN 
2010, p. 155-156.

130 de ani de la nașterea lui 
Ștefan Protopopescu, construc-
tor de avioane, ofi țer inginer 
pilot, primul aviator brevetat în 

România (17 iulie 1890 – octom-
brie 1929). A se vedea și art. din 
CN 2015, p. 247-248.

100 de ani de la nașterea lui 
Cristofor Simionescu, chimist, 
doctor în științe chimice, profe-
sor universitar, membru al Aca-
demiei Române, membru de 
onoare al Academiei de Științe a 
Moldovei (17 iulie 1920 – 6 au-
gust 2007). 

75 de ani de la nașterea lui 
Daniel Dimitrii, critic literar, 
pedagog, redactor de revistă, 
conferențiar universitar român 
(17 iulie 1945).

70 de ani de la nașterea lui Pe-
tre Velicu, pictor român (18 iulie 
1950).

175 de ani de la nașterea lui 
Édouard-Joachim Corbière, 
poet  francez,  considerat pre-
cursor al liricii moderne (18 iu-
lie 1845 – 1 martie 1875). 

100 de ani de la nașterea lui 
Boris Draganov, savant în do-
meniul termodinamicii, doc-
tor inginer habilitat, profesor 
universitar, membru titular al 
Academiei de Științe a Ucrainei, 
originar din Basarabia (19 iulie 
1920 – ?).

100 de ani de la stingerea din 
viață a lui Gheorghe Heraru, lă-
utar, viorist, violonist (1853 – 19 
iulie 1920).

100 de ani de la nașterea lui 
Gleb Drăgan, doctor inginer, 
cercetător științifi c român, ori-
ginar din Basarabia, membru 
titular al Academiei Române și 
membru de onoare al Academi-
ei de Științe a Moldovei (19 iulie 
1920 – 24 octombrie 2014).  A se 
vedea și art. din CN 2010, p. 156-
157.

90 de ani de la nașterea lui 
Pompiliu Teodor, istoric, cerce-
tător, bibliograf, profesor univer-
sitar, doctor în istorie, membru 
corespondent al Academiei Ro-
mâne (19 iulie 1930 – 7 septem-
brie 2001).

65 de ani de la nașterea lui Leo 
Bordeianu, poet, publicist, mate-
matician și editor (19 iulie 1955). 
A se vedea și art. din CN 2005, p. 
194-195; 2015, p. 248-249.

85 de ani de la nașterea lui Ilie 
Untilă, specialist în domeniul 
ameliorării plantelor spicoase, a 
geneticii aplicative, seminologiei 
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și fi totehnicii aplicative, profesor 
universitar, membru titular al 
Academiei de Științe a Moldovei 
(20 iulie 1935 – 27 iulie 2000). A 
se vedea și art. din CN 2005, p. 
196-197; CN 20010, p. 157-158.

80 de ani de la nașterea lui Va-
sile Brescanu, regizor, actor de 
teatru și cinema (20 iulie 1940 
– 3 ianuarie 2010). A se vedea și 
art. din CN 2000, p. 196-198; CN 
2015, p. 250.

160 de ani de la nașterea lui 
Alexandru A. Obreja, medic 
psihiatru, profesor universitar, 
doctor în medicină, cercetător 
științifi c român (20 iulie 1860 – 
24 iulie 1937). 

80 de ani de la nașterea lui 
Dan Voiculescu, compozitor, 
muzicolog, doctor în muzicolo-
gie, pianist și profesor universitar 
român (20 iulie 1940 – 29 august 
2009).

130 de ani de la nașterea lui 
Grigorio Morandi, pictor și pro-
fesor italian (20 iulie 1890 – 18 
iunie 1964). 

130 de ani de la nașterea lui 
Constantin Pârvulescu, astro-
nom, astrofi zician, profesor uni-
versitar român, membru post-
mortem al Academiei Române 
(21 iulie 1890 – 2 iulie 1945). 

400 de ani de la nașterea lui 
Jean Picard, astronom, fi zician, 
pedagog francez, primul care a 
calculat cu precizie raza Pămân-
tului; părintele astronomiei mo-
derne (21 iulie 1620 – 12 iulie 
1682). 

135 de ani de la nașterea lui 
Th eofi l Ioncu, economist, peda-
gog, organizator al Băncii Basa-
rabiei, deputat în Sfatul Țării (22 
iulie 1885 – 16 ianuarie 1953). A 
se vedea și art. din CN 2013, p. 
47-48.

80 de ani de la nașterea Lud-
milei Scalnâi, activistă pe tă-
râm social și politic, fruntașă a 
mișcării feministe din Moldo-
va (22 iulie 1940). A se vedea și 
art. din CN 2005, p. 199-200; CN 
2015, p. 252.

60 de ani de la nașterea lui Ion 
Lazăr, pictor, pedagog, restau-
rator, expert în artă, doctor în 
arte vizuale, desenator și scriitor 
român (22 iulie 1960 – august 
2014).

125 de ani de la nașterea Mari-

ei Dumitrescu-Usinevici, profe-
soară și autoare de studii istorice 
(23 iulie 1895- ?). A se vedea și 
art. din CN 2015, p. 252.

100 de ani de la stingerea din 
viață a lui Teodor V. Ștefanelli, 
istoric, poet, prozator, jurist, 
doctor în drept, membru titular 
al Academiei Române (18 august 
1849 – 23 iulie 1920).

95 de ani de la nașterea lui Ni-
colae Boșcaiu, biolog, botanist, 
muzeograf, cercetător științifi c, 
bibliotecar român, membru ti-
tular al Academiei Române (23 
iulie 1925 – 22 octombrie 2008). 
A se vedea și art. din CN 2015, p. 
252-253.

75 de ani de la nașterea lui 
Mircea Nicolae Goția, pictor și 
pedagog român (23 iulie 1945).

180 de ani de la stingerea din 
viață a lui Carl Blechen, pictor, 
grafi cian, scenograf, pedagog 
german (29 iulie 1798 – 23 iulie 
1840). 

70 de ani de la nașterea lui Va-
sile Iovu, naist, fl autist, profesor 
universitar (24 iulie 1950). A se 
vedea și art. din CN 2000, p. 199-
202; CN 2010, p. 158-159; CN 
2015, p. 253-254.

90 de ani de la nașterea Adri-
anei Ștefania Mihailescu, 
pictoriță română (24 iulie 1930 
– 14 august 1997).

180 de ani de la nașterea lui 
Abraham Goldfaden (numele 
la naștere Avrum Goldnfoden), 
poet, dramaturg, regizor și actor 
evreu de limba idiș si ebraică, 
originar din Ucraina; este consi-
derat părintele teatrului evreiesc 
modern (24 iulie 1840 – 9 ianu-
arie 1908). 

160 de ani de la nașterea lui 
Emile Charles Achard, me-
dic, doctor în medicină, profe-
sor, cercetător științifi c francez, 
membru de onoare străin al Aca-
demiei României (24 iulie 1860 
– 8 august 1944).

65 de ani de la nașterea Lud-
milei Crivov, specialist în dome-
niul fi ziologiei plantelor, doctor 
în biologie, conferențiar univer-
sitar (25 iulie 1955).

75 de ani de la stingerea din 
viață a lui Enea Hodoș, folclorist, 
profesor,  redactor de reviste, au-
tor de manuale și scriitor român, 
membru corespondent al Aca-

demiei Române (31 decembrie 
1858 – 25 iulie 1945).

100 de ani de la nașterea lui 
Constantin Reabțov, pedagog, 
manager, alcătuitor de programe 
de predare a literaturii române și 
autor de manuale (26 iulie 1920 – 
29 martie 1997).

90 de ani de la nașterea lui 
Neculai Hilohi, pictor, grafi cian 
român (26 iulie 1930). 

50 de ani de la nașterea lui Ser-
giu Botezatu, economist și poet 
(26 iulie 1970).

70 de ani de la nașterea lui 
Anatoli A. Mazaraki, doctor în 
științe economice, economist, 
profesor, cercetător științifi c 
ucrainean, rector al Universității 
Naționale de Economie și 
Comerț din Kiev, doctor honoris 
causa al ASEM (27 iulie 1950).

90 de ani de la nașterea lui Va-
lentin Mândâcanu, fi lolog, tra-
ducător, lingvist și publicist (27 
iulie 1930 – 29 octombrie 2012).  
A se vedea și art. din CN 2000, p. 
204-206; CN 2005, p. 201-202; 
CN 2015, p. 254-256.

125 de ani de la nașterea lui 
Victor Ion Popa, dramaturg și 
prozator român (29 iulie 1895 – 
30 martie 1946). 

65 de ani de la nașterea Ecate-
rinei Ceban, specialist în horti-
cultură și viticultură, cercetător 
științifi c și inventator, doctor în 
științe agricole (30 iulie 1955).

     100 de ani de la nașterea 
lui Peter Balogh, sculptor român 
(30 iulie 1920 – 4 martie 1994).

     165 de ani de la nașterea 
lui Polihronie Sârcu, istoric, is-
toric literar, slavist rus, originar 
din Basarabia (30 iulie 1855 – 23 
iunie 1905). A se vedea și art. din 
CN 2005, p. 203-204.

     125 de ani de la nașterea 
lui Pavel Bacinin, violoncelist, 
dirijor. Maestru emerit al artei 
din Republica Moldova (31 iulie 
1895 – 6 iunie 1976). A se vedea 
și art. din CN 2015, p. 258.

     90 de ani de la nașterea lui 
Valentin Tanasiev, specialist în 
domeniul pomiculturii, doctor 
în agricultură, profesor univer-
sitar (31 iulie 1930 – 1998). A se 
vedea și art. din CN 2010, p. 159-
160.
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Constantin ROMANOV
1895-1961

Compozitor, pianist și di-
rijor.

S-a născut la 2 iulie 1895 
la Chișinău. Se stinge din 
viață în 1961. După absolvi-
rea gimnaziului din capitală 
(1905-1914) urmează cursu-
rile juridice ale Universității 
din Kiev. Aceasta este suc-
cedată de Conservatorul din 
același oraș (1914-1919) sub 
îndrumarea lui Teinhold 
Glier (compoziţie) și a A.I. 
Râba (pian). Astfel, între 
anii 1919-1929 este profesor 
de pian la Școala de muzică 
din Chișinău. Îl afl ăm ulte-
rior în funcția de dirijor al 
Orchestrei Simfonice a C. F. 
R. București (1930-1935). 
Se stinge din viață în 1961 și 
este înmormântat la cimitirul 
Bellu din București.

Este membru al Societă-
ţii Muzicale din Chișinău 
(1919). A avut turnee artisti-
ce la Brașov, Galaţi, Ploiești, 
Chișinău, Bălţi, Kerci, Cluj, 
București. A compus creaţii 
simfonice (concerte instru-
mentale), de cameră, voca-
le. A evoluat cu T. Rogalski, 
M. Cobilovici, L. Babici, L. 
Lipkovski, C. Zaporojeţ, Z. 
Radzivilovschi, A. Pavlov ș.a. 

Distinsul compositor avea 
o educaţie englezească, pen-
tru că genealogia sa descin-
dea din Marea Britanie, stră-
moșii fi indu-i englezi.

A fost rudă și prieten apro-

piat cu astronomul Nicolae 
Donici, în a cărui casă a lo-
cuit mai mulţi ani.

Angajat de prietenul său Ni-
colae Bosie-Codreanu la Di-
recţia Căilor Ferate Române, 
pentru a organiza fanfare ale 
ceferiștilor, a excelat ca un bun 
organizator muzical. Fiind pa-
sionat de călătorii și turnee, a 
făcut înconjurul lumii, în ca-
litate de acompaniator al cele-
brei cântăreţe Lidia Lipkovski.

În ultimii ani și-a scris în 
tihnă operele sale muzicale 
și, lucru la fel de important, a 
lăsat posterităţii un manuscris 
de memorii, care prezintă de-
taliat viaţa muzicală a Basara-
biei, văzută din interior.

Un detaliu dintre cele cu-
rioase e faptul că a locuit la 
Chișinău pe str. Livezilor 32 
(actuala A. Mateevici).

Bibliografi e:
**[Constantin Romanov] // 

Bessarabia. – 1919. – Nr 47; 
1920. – Nr 24.

**[Constantin Romanov] // 
Radiofonia. – 1933. – 7 noiem.

**[Constantin Romanov] // 
Radiofonia. – 1934. – 9 oct.

**[Constantin Romanov] // 
Radiofonia. – 1945. – 22 mai.

**[Constantin Romanov] // 
Radiofonia. – 1947. – 1 noiem.

Buzilă, Serafi m. Constan-
tin Romanov // Enciclopedia 
interpreților din Moldova. – 
Chișinău: Arc, 1999. – P. 375-376.

Romanov Constantin // 
Chișinău: Enciclopedie / editor: 
Iurie Colesnic. – Chișinău: Mu-
seum, 1997. – P. 400.

Colesnic, Iurie. Constantin 
Romanov, compozitor / Iurie 
Colesnic // Natura. – 2007. – 
Apr. – P. 10.

Colesnic, Iurie. Un compo-
zitor și un pianist de excepţie 
- Constantin Romanov: [1895-
1961] / Iurie Colesnic // Flux. – 
3003. – 21 mar. – P. 12.

T. L.

Iulian FRUNTAȘU
1970

Poet, prozator, diplomat, 
prezentator TV.

S-a născut la 5 iulie 1970, la 
Chișinău.

După absolvirea școlii ge-
nerale, și-a continuat studiile 
la Facultatea de Filologie a 
Universității de Stat din Mol-
dova.

În 1999 a susținut teza de 
doctor în științe politice la 
Institutul de Filosofi e, Socio-
logie și Științe Politice al Aca-
demiei de Științe a Moldovei, 
la tema ,,Tranziția democra-
tică în Republica Moldova în 
contextul evoluției etnopoli-
tice”.

Din 1992 a fost angajat la 
Ministerul Afacerilor Exter-
ne. În 1997-1998 a activat 
în Georgia, pentru Misiunea 
OSCE, după care la Viena, 
pentru Delegația Perma-
nentă a Republicii Moldova 
pe lângă OSCE și Grupul 
Consultativ Comun, preo-
cupându-se de negocierea 
Tratatului FACE, adaptat și a 
Deciziilor Summit-lui OSCE 
de la Istanbul. 

Din 2001 a lucrat pentru Mi-
siunile OSCE în mai multe țări 
din Balcani, precum Bosnia 
(2001-2002), Croația (2002-
2004), Serbia (2008-2010).

În 2011 a fost numit în 
funcția de consilier principal 
de stat al prim-ministrului, 
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pentru politică externă și 
relații cu diaspora.

Ulterior a fost Ambasador 
al Republicii Moldova în Re-
gatul Unit al Marii Britanii 
și a Irlandei de Nord (2012-
2016).

Este prezentatorul emisiunii 
TVR Moldova ,,Conexiuni”.

Este autor a patru cărți de 
fi cțiune și una de istorie. A 
debutat în arta scrisului în 
1996, cu placheta ,,Beata în 
marsupiu”. În 2006 a editat 
a doua plachetă, bilingvă, în 
română și engleză ,,St. Bos-
nia Blues”. În 2016 a semnat 
ediția ,,Să fi  fost totul o mare 
păcăleală?”. În 2002 a editat 
cartea de istoire ,,O istorie 
etnopolitică a Basarabiei: 
1812-2002”. 

Premiul Uniunii Scriito-
rilor din Republica Moldo-
va pentru debut, (volumul 
,,Beata în marsupiu” 1996); 
Premiul Uniunii Scriitorilor 
din Republica Moldova pen-
tru cea mai bună carte de is-
torie (2002).

Bibliografi e:
De la implementarea PAUEM 

la elaborarea de politici / coord.: 
Iulian Fruntașu, Olesea Kovali. – 
Chișinău : Cartier, 2006. – 140 p.

From EUMAP Implimentati-
on To Policy Making: European 
Initiatives Program Soros Foun-
dation - Moldova / ed.: Ghe-
orghe Erizanu; coord.: Iulian 
Fruntașu, Olesea Covali. – Chi-
șinău : Cartier, 2006. – 132 p.

Fruntașu, Iulian. Beata în 
marsupiu / Iulian Fruntașu. – 
Chișinău : Cartier, 1996. – 48 p.

Fruntașu, Iulian. St. BB: St. 
Bosnia Blues / Iulian Fruntașu. – 
Chișinău : Cartier, 2006. – 82 p. 

Fruntașu, Iulian. O istorie 
etnopolitică a Basarabiei: 1812-
2002 / Iulian Fruntașu. – Chiși-
nău : Cartier, 2002. – 592 p.

Fruntașu, Iulian. Tranzi-
ţia democratică în Republica 

Moldova în contextul evoluţi-
ei etnopolitice: Teză de doctor 
(23.00.01) / Iulian Fruntașu. – 
Chișinău. – [S. n.], 1999. – 142 
p.

Fruntașu, Iulian. Să fi  fost to-
tul o mare păcăleală? : Antologie 
de versuri / Iulian Fruntașu. – 
Chișinău : Cartier, 2016. – 138 p.

Moldova pe calea demo-
craţiei și stabilităţii: Din spa-
ţiul post-sovietic în lumea 
valorilor democratice / Igor 
Munteanu, Iulian Chifu, Iuli-
an Fruntașu, [et al.]; Institutul 
pentru Dezvoltare și Iniţiative 
Sociale ,,Viitorul”. – Chișinău : 
Cartier, 2005. – 260 p.

***
Ţurcanu, Lucia. Iulian Frun-

tașu. Poezia revoltată / Lucia 
Ţurcanu // Sud-Est cultural. – 
2017. – Nr 2. – P. 44-48.

M. C.

Valeriu MUȘINSCHI
1930

Fizician, doctor habilitat 
în științe fi zico-matematice, 
profesor universitar. 

S-a născut la 6 iulie 1930 în 
orașul Rezina, județul Orhei. 
După absolvirea școlii din sa-
tul natal, și-a continuat studi-
ile la Universitatea de Stat din 
Moldova, Facultatea de Fizi-
că (1949-1954). Specializări: 
în domeniul spectroscopiei 
corpului solid, Universitatea 
de Stat ,,M. Lomonosov” din 
Moscova, Secția electronica 
cuantică (1972); în domeniul 
laserilor și opticii cuantice la 
Institutul de Optică și Meca-
nică Fină din Sankt Peters-

burg (1980).
După absolvirea facultății, 

este angajat ca profesor de 
matematică și fi zică la Școala 
Medie din Rezina. Din 1955 
până în 1957 face studii de 
doctorat la Catedra de fi zică 
experimentală, Universitatea 
de Stat din Moldova. Este 
asistent la Catedra optică 
și spectroscopie la aceeași 
instituție (1957-1962). În 
1960 a susținut teza de doc-
tor în fi zică la Universitatea 
de Stat din Lvov, Ucraina cu 
tema ,,Proprietăți electrice și 
fotoelectrice ale sistemului 
Al-Se”.

Din 1961 a fost angajat 
cu titlul de conferențiar ad-
interim, între 1962-1964 – 
conferențiar la Catedra opti-
că și spectroscopie la USM. 
Ulterior exercită funcția de 
șef al catedrei respective.

În 1972 a susținut teza de 
doctor habilitat în științe fi -
zico-matematice cu tema 
,,Cercetarea proprietăților 
optice și fotoelectrice ale 
calcogenurilor de galiu și 
indiu”, Universitatea de Stat 
din Lvov, Ucraina. În 1974 i 
s-a conferit titlul științifi co-
didactic de profesor universi-
tar la Catedra optică și spec-
troscopie.

În anii 1964-1995 a activat 
în calitate de profesor, șef Ca-
tedră optică și spectroscopie 
a Universității de Stat din 
Moldova.

Ulterior a exercitat funcția 
de profesor asociat în diver-
se universități și instituții 
de cercetare de peste hota-
re (Universitatea din Praga, 
Universitatea din Sofi a ș. a.). 
Din 1998 a activat la Univer-
sitatea ,,Vasile Alecsandri” 
din Bacău, România.

Din 2004 este profesor la 
Universitatea Liberă Interna-
țională din Moldova.

Pe parcursul întregii activi-
tăți didactice a ținut mai mul-
te cursuri: Fizica: mecanica, 



218

I u l i e
termodinamica și elemente 
de statistică; Electricitate și 
magnetism; Optica; Fizica 
atomului și nucleului; Optica 
fi zică; Spectroscopia molecu-
lei; Spectroscopia corpului 
solid; Electronica fi zică; Fizi-
ca laserilor; Optica neliniară; 
Electro-optica; Optica elec-
tronică ș. a.

Concomitent a desfășurat 
și activitate de cercetare 
științifi că pe mai multe direcți: 
investigații și elaborarea meto-
delor de cercetare a spectrelor 
energetice ale materialelor se-
miconductoare; spectroscopia 
cu fascicule modulate a soli-
dului; convertizoare optoelec-
tronice de imagini; transmisia 
optică a informației.

A pregătit 8 doctori în do-
meniul opticii și spectrosco-
piei, fi ind și consultant a trei 
teze de doctor habilitat.

Studiile și rezultatele cerce-
tărilor se regăsesc în cele peste 
300 de publicații, dintre care 
5 monografi i, 17 brevete de 
invenții în domeniul opticii, 
spectroscopiei materialelor 
semiconductoare, converti-
zoarelor de imagini și trans-
misii optice a informației.

Laureat al Premiului de 
Stat al Republicii Moldova 
(1983); Diploma de onoare 
pentru activitate în cadrul 
Universității ,,Vasile Alec-
sandri” din Bacău (2011).

A se vedea și articolul din ,,Ca-
lendar Național 2005”. – Chișinău : 
BNRM, 2004. – P. 206.

Bibliografi e:
Mușinschi, Camelia. Optica 

ondulatorie: curs de prelegeri 
/ Camelia Mușinschi, Valeriu 
Mușinschi. – Chișinău : ULIM, 
2006. – 204 p.

Mușinschi, Valeriu. Îndru-
mar de laborator la fi zică: [lu-
crări practice de fi zică] / Valeriu 
Mușinschi. – Chișinău : ULIM, 
2009. – 296 p.

Mușinschi, V. Optica : Feno-
mene și explicaţii / V. Mușin-

schi. – Bacău : Tipogr. ,,Recla-
ma”, 2003. – 380 p.

Mușinschi, Valeriu P. Optica : 
Curs de lecţii pentru facultatea 
de fi zică / Valeriu P. Mușinschi. 
– Chișinău : [S. n.], 1990. – 150 p.

Mușinschi, Valeriu. Optică. 
Partea 1: Lucrări practice / Va-
leriu Mușinschi, Iuliana Lazăr, 
Gabriel Lazăr. – Bacău : Editura 
Universităţii din Bacău, 1996. – 
82 p.

Mușinschi, Valeriu. Principii 
și legi în mecanică: [curs de pre-
legeri] / Valeriu Mușinschi; Uni-
versitatea Liberă Internațională 
din Moldova. – Chișinău : 
ULIM, 2006. – 123 p.

***
Absorption and photocon-

ductivity of PbMoO4 crystals 
/ Valeriu Mușinschi, Camelia 
Mușinschi, Mihail Caraman [et 
al.] // Moldavian Journal of the 
Physical Sciences. – 2011. – Nr 
1 (10). – P. 65-74.

Mușinschi, Valeriu. Some 
features of absorption and pho-
toluminescence of wulfenite 
(PbMoO4) crystals // Valeriu 
Mușinschi, Camelia Mușinschi 
// Moldavian journal of the phy-
sical sciences. – 2012. – Nr 3 
(11). – P. 163-169.

Optical properties of signifi -
cation acousto-optic crystals / 
Valeriu Mușinschi , Mihail Ca-
raman, Camelia Mușinschi [et 
al.] // Moldavian journal of the 
physical sciences. – 2009. – Nr 2 
(8). – P. 186-194.

***
Rusnac, Gheorghe. 

Mușinschi, Valeriu // Rus-
nac, Gheorghe. Profesorii 
Universității de Stat din Mol-
dova: (1946-2001): Dicț. isto-
rico-biogr. / Gheorghe Rusnac. 
– Chișinău: USM, 2001. – P. 
141-142.

Ţarălungă, Ecaterina. 
Mușinschi, Valeriu // Ţarălungă, 
Ecaterina. Enciclopedia identităţii 
românești. Personalităţi / Ecateri-
na Ţarălungă. – București : Litera 
Internaţional, 2011. – P. 536.

M. C.

Nicolae BUJOREANU
1950

Specialist în domeniul hor-
ticulturii, doctor habilitat în 
agricultură, profesor cerce-
tător.

S-a născut la 6 iulie (după 
alte surse 6 iunie) 1950 în sa-
tul Coteala, raionul Briceni. 
A absolvit Școala Medie-In-
ternat Nr.1 din Chișinău, 
după care și-a continuat stu-
diile la Institutul Agricol ,,M. 
Frunze”, Facultatea de Hor-
ticultură (azi Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova) 
(1973). În 1987 a susținut 
teza de doctor în științe agri-
cole în cadrul Institutului de 
Economie Națională ,,Gh. 
Plehanov” din Moscova, cu 
tema: ,,Infl uența termenelor 
de recoltare și condițiilor de 
creștere asupra capacității de 
păstrare a fructelor de pere” 
la specialitatea ,,Prelucrarea 
primară și păstrarea pro-
duselor vegetale”. În 2003 a 
suținut teza de doctor habili-
tat în științe agricole cu tema: 
,,Formarea condiționată a 
fructelor destinate păstrării”.

Activitatea de muncă a 
început-o în calitate de spe-
cialist superior, ulterior spe-
cialist principal în Asociația 
Științifi că de Producere 
,,Varnița”, subordonată Minis-
terului Gospodăriei Fructelor 
și Legumelor al Republicii 
Moldova.

Din 1979 a început activi-
tatea în cadrul Institutului 
de Fiziologie și Biochimie a 
plantelor al AȘM, în prezent 
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Institutul de Genetică, Fizio-
logie și Protecție a Plantelor. 
De mai bine de 20 de ani co-
ordonează cercetările și con-
duce colectivul Laboratorului 
fi ziologia maturării fructelor, 
azi Fiziologia plantelor pomi-
cole și maturării fructelor.

S-a consacrat cercetării 
științifi ce fundamentale, în 
baza căreia a elaborat noi 
metode, remedii și proce-
dee de formare condiționată 
a fructelor pentru păstra-
rea îndelungată, de sporire a 
rezistenței lor la acțiunea fac-
torilor nefavorabili de mediu 
prin utilizarea substanțelor 
biologic active de proveniență 
naturală, micro- și macroele-
mentelor, factorilor biotici și 
abiotici în reglarea procese-
lor fi ziologo-biochimice de 
creștere, formare și maturiza-
re a fructelor ș. a. În baza ar-
gumentelor  științifi ce formu-
late de savant, a fost obținută 
aprobarea și fi nanțarea mai 
multor proiecte din cadrul 
programelor de stat, de trans-
fer tehnologic și procurarea 
echipamentului, printre care: 
,,Procedee tehnologice de 
sporire a rezistenței pomilor 
și fructelor de măr la acțiunea 
negativă a calamităților na-
turii”, ,,Cercetarea acțiunii 
substanțelor biologic active 
cu acțiune stimulatoare și a 
microîngrășămintelor în sco-
pul sporirii calității și volu-
mului de producție la speciile 
sâmburoase”, ,,Implementa-
rea sistemului de obținere a 
producției ecologice de coa-
căz și păstrarea ei”, ,,Asambla-
rea instalației experimentale 
pentru cercetarea regimurilor 
de gaze privind păstrarea de 
lungă durată a fructelor de so-
iurile noi de măr cultivate în 
Moldova” ș. a.

Argumentele științifi ce în-
aintate de savant au servit 
drept reper pentru elaborarea 
mai multor tehnologii: ,,Teh-
nologia formării direcționate 

a fructelor destinate păstrării 
îndelungate”, ,,Tehnologia de 
creștere a zmeurului pe baze 
ecologice”, ,,Sistemul de re-
ducere a pierderilor, produse 
de dereglările funcționale, 
agenții bolilor fungice și pe-
risabilitatea naturală la fructe 
în perioada postrecoltă”.

Rezultatele obținute în 
cercetarea științifi că sunt 
refl ectate în peste 220 de lu-
crări științifi ce, inclusiv 3 
monografi i, un ghid practic, 
7 broșuri, 3 tehnologii, 41 
brevete de invenție, multe 
dintre care se implementează 
cu succes în complexul agro-
industrial.

A participat activ la pregă-
tirea cadrelor tinere de cer-
cetători, deținând dreptul de 
pregătire a tezelor de docto-
rat la specialitatea Fiziologia 
vegetală. Este expert al Con-
silului Național pentru Acre-
ditare și Atestare pentru eva-
luarea dosarelor de atestare la 
specialitățile din agricultură.

A participat la multiple 
întruniri profesionale din 
străinătate, la Saloanele 
Internaționale de Inventi-
că în orașe, precum: Iași, 
București, Cluj-Napoca (Ro-
mânia); Geneva (Elveția); 
Bruxelles (Belgia); Pittsburg 
(SUA); Varșovia (Polonia).

Rezultatele muncii sale au 
fost apreciate și menționate 
cu mai multe distincții și 
premii: Marele Premiu la 
Salonul Internațional pentru 
tineret ,,Inventică-Creativita-
te-Inovare”, Chișinău (1997); 
medalii de aur la Salonul 
Internațional de Inventică 
,,Modele, Desene”, București 
(1997, 1999, 2001); medalii 
de argint și bronz la Salonul 
Internațional de Inventică, 
Geneva (2000, 2001); Premi-
ile I și II la concursul ,,Inven-
tatorul anului 1997 și 2000”, 
organizat de Academia de 
Științe a Moldovei.

Bibliografi e:
Bujoreanu, Nicolae. Forma-

rea condiţionată a fructelor des-
tinate păstrării: Teză de doctor 
habilitat (05.18.03) / Bujoreanu 
Nicolae. – Chișinău : [S. n.], 
2003. – 280 p.

Bujoreanu, Nicolae. Forma-
rea direcţionată a fructelor pen-
tru păstrare îndelungată : Mo-
nografi e / Nicolae Bujoreanu; 
Academia de Știinţe a Moldovei 
Institutul de Genetică și Fizi-
ologie a Plantelor. – Chișinău : 
Princeps Magna, 2010. – 256 p.

***
Лежкоспособность плодов 

и факторы, снижающие их 
потери при длительном хра-
нении  / Н. С. Бажуряну, И. С. 
Попушой, Э. Д. Коган [et al.]. – 
Кишинев : Штиинца, 1993. – 
93 p.

***
Bujoreanu, N. Modifi carea 

în conținutul substanțelor plas-
tice la fructele de măr pe par-
cursul perioadei postrecoltare 
de particularitățile biologice 
ale soiului / N. Bujoreanu, M. 
Marinescu // Buletinul AȘM. 
Științele vieții – 2007. – Nr 1 
(301). – P. 53-61.

Chihai, Marcela. Gradul de 
modifi care a valorii unor indici 
biochimici la fructele de măr în 
funcţie de temperatura de păs-
trare aplicată / Marcela Chihai, 
Nicolae Bujoreanu // Știința agri-
colă. – 2015. – Nr 1. – P. 56-60.

Evaluation of photosynthetic 
activity in pear trees depending 
on the action of biological acti-
ve substances / Gh. Scurtu, N. 
Bujoreanu, I. Harea [et al.] // 
Revista botanică. – 2017. – Nr 2 
(15). – P. 105-108.

Infl uența preparatului Fito-
mag asupra intensității proce-
selor de maturare la fructele de 
măr și prun pe durata perioadei 
post-recoltare / Nicolae Bujorea-
nu, Ivan Harea, Nina Bejan [et 
al.] // Știința agricolă. – 2014. – 
Nr 2. – P. 32-37.

Modifi carea unor indici de ca-
litate la fructele de păr pe perioa-
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da postrecoltă, în funcție de me-
toda de păstrare aplicată / Nicolae 
Bujoreanu, Ludmila Gaviuc, 
Nina Bejan [et al.] // ,,Dezvol-
tarea relațiilor comerciale din 
perspectiva integrării economi-
ce a Republicii Moldova în cir-
cuitul economic internațional”, 
Conferință Științifi co-Practică 
Internațională (21-22 septem-
brie 2017, Chișinău). Vol. 1. – 
Chișinău : UCCM : UNCE, 2017. – 
P. 211-213.

Th e infl uence of „Phytomag” 
preparation on the intensity 
ofapple and plum fruits ripe-
ning processes in the post-har-
vest period / Nicolae Bujoreanu, 
Ion Harea, Nina Bejan [et al.] // 
Știința agricolă. – 2014. – Nr 2. – 
P. 38- 41.

***
Оценка состояния поверх-

ностных структур плодов 
яблони в период хранения в 
зависимости от концентра-
ции кислорода и углекисло-
го газа / Марина Маринеску, 
Николай Бужоряну, Людмила 
Колесникова [et al.] // Studia 
Universitatis Moldaviae. Ser.: 
Științe reale și ale naturii. – 
2014. – Nr 1 (71). – P. 73-75.

M. C.

Ion CVASNIUC
1945

Interpret de operă (bari-
ton).

S-a născut la 8 iulie 1945 în 
satul Pășcăuți, județul Bălți.

După absolvirea școlii ge-
nerale și-a continuat studiile 
la Institutul de Arte ,,G. Mu-
sicescu” din Chișinău (1969-

Bibliografi e:
Cvasniuc, I. Crestomaţie pen-

tru canto-coral (Bariton, mezzo 
soprano): Pentru vоcе și аcomp. 
/ alcăt.: I. Cvasniuc. – Chișinău , 
2003. – 1598 p.

***
Buzilă, Serafi m. Cvasniuc 

Ion // Buzilă, Serafi m. Enciclo-
pedia interpreţilor din Moldova 
/ Serafi m Buzilă. – Ed. a 2-a, rev. 
și ad. – Chișinău : ARC, 1999. – 
P. 153-154.

Ivan Cvasniuc: [bariton, Ma-
estru în Artă, Artist al Poporu-
lui] // Realităţi culturale. – 2014. 
– Nr 7. – P. 5.

M. C.

Dumitru BOLBOCEANU
1960

Artist plastic.
S-a născut la 8 iulie 1960 

în satul Colicăuți, raionul 
Edineț.

În 1975-1979 și-a făcut stu-
diile la Colegiul Republican 
de Arte Plastice ,,Al. Plămă-
deală” din Chișinău, unde i-a 
avut profesori pe Igor Vieru 
și Valeriu Pușcaș. Ulterior a 
studiat la Universitatea Pe-
dagogică de Stat ,,I. Creangă” 
(1983-1986).

Activitatea profesională a 
început-o în calitate de lec-
tor la Catedra de arte plasti-
ce a Institutului de Arte din 
Moldova, azi Academia de 
Muzică, Teatru și Arte Plas-
tice  (1986-1997), profesor la 
Școala de Pictură pentru Co-
pii ,,A. Șciusev” (1997-1998).

A debutat în cadrul Expo-
ziției ,,Tinerii plasticieni din 

1974) (azi Academia de Mu-
zică, Teatru și Arte Plastice). 
A studiat canto cu Nicolae 
Chiosa.

Între anii 1972-1974 a fost 
ca solist la Radio Moldova, ul-
terior a activat solist la Opera 
Națională din Chișinău (din 
1974). A fost director al trupei 
de operă. A interpretat piese 
muzicale atât din muzica cla-
sică, cât și romanțe, cum ar 
fi : patru romanțe pe versurile 
lui Mihai Eminescu: ,,Apari 
să dai lumină”, ,,Între nouri 
și-între mare”, ,,Să fi e seară-
asfi nțit”, ,,Dona Sol”, scrise de 
T. Zgureanu. A înregistrat al-
bumul ,,Mamma” cu Orches-
tra Prezidențială a Republicii 
Moldova. Concomitent cu ac-
tivitatea artistică, a desfășurat 
și activitate pedagogică la Ca-
tedra canto academic la Aca-
demia de Muzică, Teatru și 
Arte Plastice.

A interpretat roluri: One-
ghin (,,Evghenii Oneghin”), 
Robert (,,Iolanta”), Figaro 
(,,Bărbierul din Sevilla”), 
Valentin (,,Faust”), Germont 
(,,Traviata”), Morales (,,Car-
men”), Chitaristul (,,Aici e 
liniște în zori”), Almaviva 
(,,Nunta lui Figaro”) ș. a.

A înregistrat la Radio 
Chișinău lucrări semnatre de 
compozitorii: T. Zgureanu, 
O. Negruța, V. Rotaru, B. Du-
bosarschi, S. Lungu, E. Doga, 
D. Gherșfeld, D. Kitenko ș. a.

A colaborat cu interpreți 
consacrați din Republica 
Moldova: M. Bieșu,A. Vase-
cikin, V. Dragoș, V. Cojocaru, 
Gh. Mustea, V. Cheptănaru, 
L. Oprea, I. Stamati, L. Șulga, 
D. Dumbrăveanu, M. Mun-
teanu, V. Calestru, I. Paulen-
cu, V. Savițchi, A. Jarikov ș. a.

Discografi e: ,,Cântare Mol-
dovei”.

Maestru în Artă (1995), 
Artist al Poporului.



221

I u l i e
Chișinău, 1998, 2000 ș. a.

Lucrările sale întregesc 
colecția permanentă a Mu-
zeului Național de Artă din 
Chișinău, colecția Galeriei ,,C. 
Brâncuși”, colecția Uniunii 
Artiștilor Plastici din Moldo-
va, precum și colecțiile private 
din Belgia, Franța, Germania, 
Italia, Olanda, Portugalia, Ro-
mânia, SUA ș. a.

Membru al Uniunii 
Artiștilor Plastici din Republi-
ca Moldova, 1993; președinte 
al Uniunii Artiștilor Plastici 
din Moldova.

Premii: laureat al Premiului 
Ministerului Tineretului și 
Sportului din Republica Mol-
dova, 1995; Premiul Firmei 
,,BICONEX” din Bacău, Ro-
mânia, Expoziția ,,Saloanele 
Moldovei”, ed. VII-a, 1997; 
Premiul Ministerului Cultu-
rii din Republica Moldova, 
2007; Diploma de Eminență 
a Uniunii Artiștilor Plastici 
din Moldova, 2007, Premiul 
Muzeului de Artă ,,Iulian 
Antonescu”, Bacău, 2008.

Bibliografi e:
Bolboceanu, Dumitru. Pic-

tură / Dumitru Bolboceanu. – 
Chișinău : Litera, 1992. – 20 p.

***
Bolboceanu, Dumitru. Arca 

lui Noe, 2019 = Noah’s Ark, 2019 : 
[Grafi că] / Dumitru Bolboceanu 
// Bienala Internațională de Pic-
tură, Chișinău 2019 = Interna-
tional Painting Biennial; autor 
concepţie și coord.: Tudor Zbâr-
nea; trad.: Maria Bilașevschi, 
Elena Casiadi; Muzeul Naţional 
de Artă al Moldovei; Uniunea 
Artiștilor Plastici din Moldova; 
Centrul de Artă ,,Amprente”. – 
Chișinău : [S. n.], 2019. – P. 64.

Bolboceanu, Dumitru: ,,Arta 
este verticala pe care omenirea 
se poate menţine și înălţa” / Du-
mitru Bolboceanu: [interviu cu 
artistul plastic Dumitru Bolbo-
ceanu] / consemnare: Anastasia 

Rusu-Haraba // Moldova. – 2016. – 
Ian.-Febr. – P. 31-43.

Bolboceanu, Dumitru. Blue 
bird’s nest : [Grafi că] / Dumitru 
Bolboceanu // Art exhibition 
,,Eternal Colours” = Expoziția 
de Artă ,,Culori Eterne”. – 
Chișinău : [S. n.], 2016. – P. 10.

Bolboceanu, Dumitru. Că-
lăuze : [Grafi că] / Dumitru 
Bolboceanu // Evoluţia picturii 
de gen din Republica Moldova 
(1945-2000) / Eleonora Brigal-
da-Barbas. – Chișinău : [S. n.], 
2002. – P. 94.

Bolboceanu, Dumitru. Di-
alog, 2015 : [Grafi că] / Du-
mitru Bolboceanu  // Bienala 
Internațională de Pictură, Chi-
șinău 2015 = International Pain-
ting Biennial, Chisinau 2015 / 
coord.: Tudor Zbârnea; Muze-
ul Naţional de Artă al Moldo-
vei; Uniunea Artiștilor Plastici 
din Moldova; Centrul de Artă 
,,Amprente”. – Chișinău : [S. n.], 
2015. – P. 119.

Bolboceanu, Dumitru. Floa-
rea soarelui = Sunfl ower : [Gra-
fi că] / Dumitru Bolboceanu // 
Conexiuni convergente = Con-
nections converged: Contem-
porary Art Exhibition / Ecate-
rina Ajder [et al.]; autor proiect: 
Tudor Zbârnea. – Chișinău : [S. 
n.], 2019. – P. 12.

Bolboceanu, Dumitru. Lu-
mina și umbra confi gurează 
relieful vieții / Dumitru Bolbo-
ceanu // Limba română. – 2009. – 
Nr 11-12. – P. 190-192.

***
Colesnic, Iurie. Bolbocea-

nu, Dumitru / Colesnic, Iurie 
// Colegiul Republican de Arte 
Plastice ,,Al. Plămădeală”: Ghid 
enciclopedic. – Chișinău: Muse-
um, 2008. – P. 50.

Dumitru Bolboceanu: [pictor] 
// Timpul. – 2013. – 5 iul. – P. 4.

Spânu, Constantin. Dumi-
tru Bolboceanu – între real și 
imaginar / Constantin Spânu // 
Limba română. – 2009. – Nr 11-
12. – P. 187-189.

M. C.

Moldova” la Moscova și 
Chișinău (1986).

A semnat numeroase lu-
crări artistice, printre care: 
,,Câmpie în toamnă”, ,,Pla-
nare”, ,,Miriște”, ,,Margine 
de sat”, ,,Lac”, ,,Spațiu aeri-
an”, ,,Deșteptare”, ,,Lumini în 
adâncime”, ,,Baladă”, ,,Umbre”, 
,,Trec norii”, ,,Floarea soare-
lui”, „Dialog”, ,,Călăuze” ș. a.

A organizat numeroase 
expoziții și prezentări indivi-
duale atât în Moldova, cât și 
în alte țări: Italia, România, 
Grecia, Germania, Rusia. Prin-
tre acestea sunt: Casa Centrală 
a Pictorului, Moscova, Ru-
sia (1989); Galeria ,,Sidonia”, 
Monte-Giorgio, Italia (1993); 
ART-EXPO, București, Româ-
nia (1994); Centrul de Cultură 
și Artă Dusseldorf, Germania 
(1998) ș. a.

 Începând cu 1986 și până 
în prezent, a participat la 
expoziții colective atât în 
țară, cât și peste hotare: 
,,Expoziția tinerilor plasti-
cieni moldoveni”, Chișinău, 
1987; Expoziția republica-
nă ,,M. Eminescu în arta 
plastică”, Chișinău, 1989; 
Expoziția ,,Plasticieni din 
Moldova”, Aachen, Republi-
ca Federală Germană, 1990; 
expoziție de artă plastică a 
artiștilor plastici din Mol-
dova, Centrul de Cultură și 
Artă Dusseldorf, Germania, 
1996; Saloanele de primă-
vară și de toamnă, Centrul 
Expozițional ,,C. Brâncuși”, 
Chișinău, 1988 - prezent; 
Expoziția ,,Saloanele Moldo-
vei Chișinău-Bacău”, Republi-
ca Moldova-România, 1992- 
prezent; Expoziţia “Grupul 
ZECE”,1992, 1993; Expoziția 
de Artă Internațională ART-
MIF, Moscova, 1993; Salonul 
Internațional de Artă, Mos-
cova, 1999; Expoziția ,,Limba 
noastră cea Română”, Centrul 
Expozițional ,,C. Brâncuși”, 
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Anton SPÂNU
1935-2008

Medic chirurg, doctor ha-
bilitat în medicină, profesor 
universitar.

S-a născut la 10 iulie 1935 
în comuna Baraboi, plasa 
Râșcani, județul Bălți. A de-
cedat la 31 octombrie 2008 la 
Chișinău.

După absolvirea școlii ge-
nerale din satul natal, și-a 
continuat studiile la Faculta-
tea de Medicină Generală a 
Institutului de Stat de Medici-
nă din Chișinău (azi Univer-
sitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie ,,N. Testemițanu”). 
A făcut studii de doctorat la 
Catedra chirurgie, a USMF 
,,N. Testemițanu”, condusă 
de Nicolae Anestiadi, fonda-
torul chirurgiei moderne. În 
1964 a susținut teza de doctor 
în medicină. Perfecționându-
și măiestria pe lângă profeso-
rii C. Țâbârnă, E. Semeniuc, 
conferențiarii I. Gonțov, I. 
Cuțarov, a devenit un iscusit 
operator în chirurgia stoma-
cului și, drept rezultat, al pro-
fesionalismului performant. 
În 1980 a susținut teza de 
doctor habilitat în medicină 
la Centrul Științifi c de Chi-
rurgie din Moscova la tema: 
,,Dereglările homostazei și 
metodele de corecție în chi-
rurgia maladiei ulceroase”.

Din anul IV de studii a 
început activitatea în cali-

tate de asistent în Secția de 
chirurgie a Spitalului Clinic 
Republican. A absolvit facul-
tatea cu Diplomă de merit și 
a fost angajat la Spitalul de 
circumscripție Pârjota, r-nul 
Râșcani, unde a fost promo-
torul fondării unui spital de 
circumscripție dotat cu ser-
viciile farmaceutic, de labo-
rator, radiologic, ginecologic 
și chirurgical.

Concomitent cu activita-
tea profesională, a desfășurat 
și activitate didactică, fi ind 
promovat asistent prin con-
curs. Ulterior a activat în 
secția didactică în calitate 
de prodecan (1965-1967). 
În 1967 a fost transferat ca și 
conferențiar la Catedra chi-
rurgie a Facultății Stomato-
logie și Sanitărie. A exercitat 
funcția de curartor consul-
tant în diferite raioane ale re-
publicii. Timp de trei decenii 
a fost consultant titular pe 
linia aviației sanitare.

În 1986, prin concurs, a 
fost promovat în funcția 
de șef Catedră chirurgie a 
Facultății de Pediatrie. Din 
1991 a exercitat funcția de 
șef Catedră chirurgie, ulteri-
or a fost director al Clinicii 
Chirurgie Nr. 2, Catedra chi-
rurgie ,,Nicolae Anestiadi” 
(2000).

S-a dedicat cercetărilor 
științifi ce, ce țin de etiopato-
genia ulcerului hepatogen, 
care a fost elucidat în toate 
aspectele evolutive prin deter-
minarea factorilor primordi-
ali condiționați de fenomenul 
de stagnare a microcirculației 
viscerale și a factorilor de hi-
poxie în sistemul portal.

Rezultatele activității de 
cercetare se regăsesc  în 
cele peste 300 de lucrări 

științifi ce, tratate, culegeri de 
specialitate, 3 monografi i, 2 
manuale, 5 elaborări meto-
dice și 35 inovații. A semnat 
numeroase articole dedicate 
unor personalități marcante 
ale învățământului medical, 
unor colegi de școală ș. a.

Savantul a prezentat știința 
medicală la multiple întru-
niri profesionale, la congrese, 
conferințe naționale și inter-
naționale din Iași, București, 
Cluj-Napoca, Timișoara, Con-
stanța, Sinaia (România), Riga 
(Letonia), Viena (Austria), 
Moscova, Sankt Petersburg, 
Kazan (Rusia) ș. a.

A fost membru al Senatului 
USMF, al Consiliului științifi c 
universitar, președinte al 
Comisiei de admitere în 
rezidențiat și al Comisiei de 
licență a rezidenților chi-
rurgi, membru al Comisiei 
de atestare a chirurgilor din 
RM, membru al Societății 
de Chirurgie din Republica 
Moldova, membru de onoare 
al numeroaselor asociații din 
străinătate.

S-a manifestat activ în anii 
deșteptării și mișcării de eli-
berare națională 1989-1990. A 
militat pentru independență, 
suveranitate, limbă și alfabet 
latin, tricolor ș. a. A fost ales 
deputat în primul Parlament  
(1990-1994), a votat procla-
marea independenței Repu-
blicii Moldova, adoptarea 
simbolurilor naționale.

Pentru activitatea sa fructu-
oasă a fost onorat cu distincții: 
Medalia Societății de Chirur-
gie ,,Toma Ionescu” (Româ-
nia), titlul onorifi c Lucrător 
Emerit al învățământului 
public din R. Moldova, Om 
Emerit al Republicii Moldova. 
Decorat cu Medalia ,,Meritul 
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Civic”, laureat al Premiului 
Național în domeniul științei 
și tehnicii.

Bibliografi e:
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trală, 2000. – 736 p.
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Gheorghe Baciu. – Chișinău : [S. 
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M. C.

Petru VUTCĂRĂU
1960

Actor de teatru și fi lm, re-
gizor de teatru, fondator și 
director artistic al Teatrului 
Național „Eugène Ionesco” 
din Chișinău.

S-a născut la 11 iulie 1960, 
la Bardar, Ialoveni.

După absolvirea școlii, de-
vine student la Facultatea de 

sediul temporar în incinta 
Palatului Republicii).

La 11 septembrie 1991 tea-
trul își lansează activitatea cu 
spectacolul ,,Așteptându-l pe 
Godot” de Samuel Beckett, 
montat împreună cu Mihai 
Fusu, în maniera teatrului ab-
surdului. Acest spectacol s-a 
înscris pentru mulți ani înain-
te în repertoriul teatrului.

La 19 octombrie 1991, la 
Casa Actorului de pe lângă 
Uniunea Teatrală din Moldo-
va, în regia sa, este prezentat 
spectacolul ,,Cântăreața chea-
lă” de Eugène Ionesco, aceas-
ta fi ind prima reprezentație 
nouă a teatrului.

Până în 1995 au mai fost 
montate spectacole, pre-
zentate în turnee și premi-
ate în mai multe țări: ,,Iosif 
și amanta sa”, ,,Pescărușul”, 
,,Chirița în provincie”, ,,Voci 
în lumina orbitoare” ș. a.

În 1994 teatrul a fost invitat 
să participe la Festivalul de 
teatru de la Avignon (Franța) 
cu trei spectacole. De atunci 
datează și colaborarea tea-
trului cu regizorii din SUA 
Kenneth Kampbell și Moshe 
Yassur.

În 1994 a fost unul dintre 
organizatorii primului Fes-
tival Internațional de Teatru 
– Bienala Teatrului ,,Eugène 
Ionesco”, un eveniment tea-
tral și cultural unic în țară. 
Până în anul 2016 au fost 
desfășurate 12 ediții ale BI-
TEI.

A montat, ca regizor, peste 
o sută de spectacole atât în 
Republica Moldova, cât și în 
străinătate (în cca 20 de țări, 
inclusiv Italia, Franța, Româ-
nia, Rusia, Japonia, Turcia). 
La diverse școli de teatru din 
câteva țări, a predat și cursuri 
de arta actorului (Franța, Ita-

Actorie a Institutului de Stat al 
Artelor ,,Gavriil Musicescu” 
din Chișinău (1979-1980), 
clasa actorului Petru Baracci. 
A absolvit Școala Superioară 
de Teatru ,,Boris Șciukin” din 
Moscova, Facultatea de Acto-
rie, clasa lui Anatoli Borisov 
(1980-1985).

În 1985 intră în trupa 
Teatrului ,,Luceafărul” din 
Chișinău.

A urmat și Facultatea Re-
gie Teatru de la Institutul 
de Teatru ,,Shota Rustaveli” 
din Tbilisi (Georgia), clasa 
lui Nugzar Lordkipanidze 
(1987-1989). În perioada 
1988-1989 a fost regizor-re-
zident la Teatrul Armatei 
din Moscova (conducător și 
regizor-șef – Ion Ungurea-
nu).

În anul 1990, împreună cu 
alți colegi actori, părăsește 
Teatrul ,,Luceafărul” și fon-
dează, la Chișinău, o trupă 
nouă, numită Teatrul „Eugène 
Ionesco”, primul teatru inde-
pendent și care își stabilește 
sediu temporar în România, 
în cadrul Teatrului ,,Anton 
Pann” din Râmnicu-Vâlcea. 
Doar după 5 luni, teatrul va 
întreprinde primul turneu 
prin România (Târgu-Mureș, 
Cluj, Oradea, Timișoara, 
Arad și București), obținând 
premii la diverse festivaluri 
de teatru și înregistrează 
două spectacole din reperto-
riul său la Televiziunea Ro-
mână.

După ce revine la Chișinău, 
devine prim-regizor (1991) 
și director artistic (1995) al 
Teatrului „Eugène Ionesco”. 
(Teatrul a fost ofi cializat ca 
instituție de stat, printr-un 
ordin semnat la 9 septembrie 
1991 de Ministrul Culturii și 
Cultelor Ion Ungureanu, cu 
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lia, Rusia și Japonia).

În prezent, în regia sa, la 
Teatrul „Eugène Ionesco” se 
joacă spectacolele: ,,Ioana și 
focul” după piesa cu același 
nume de Matei Vișniec; ,,Și 
cu violoncelul ce facem?” de 
Matei Vișniec; ,,Elisabeta I” 
după Paul Foster și cronici is-
torice; ,,Revizorul” de Niko-
lai Gogol; ,,Chirița în provin-
cie” de Vasile Alecsandri.

Încă din primii ani de 
existență a Republicii Mol-
dova, a făcut parte din 
componența nominală a Co-
mitetului pentru decernarea 
Premiului Național al Repu-
blicii Moldova în domeniul 
literaturii, artei și arhitecturii.

În calitate de actor de fi lm, 
s-a produs în roluri principa-
le în fi lmele: Sandu (frizerul), 
,,Strada felinarelor stinse” 
(,,Moldova-Film”, regia – 
Valeriu Gagiu, 1990); soțul, 
,,Spune ceva” (,,Moldova-
Film”, regia – Sergiu Plămă-
deală, 1991); necunoscutul, 
,,Copiii măcelarului” (după 
Jurnalul lui Kafk a, Studioul 
,,Flux-fi lm”, Chișinău, regia – 
Viorica Meșină, 1992); Fred 
Vasilescu, ,,Patul lui Procust” 
(după romanul lui Camil Pe-
trescu, Studioul ,,Flux-fi lm”, 
Chișinău, regia – Sergiu Pro-
dan și Viorica Meșină, 2001).

Titluri onorifi ce: Artist al 
Poporului (2011).

Premii și distincții: Premiul 
Național al Republicii Moldo-
va în domeniul literaturii, artei 
și arhitecturii (pentru inter-
pretarea rolului lui Estragon 
în spectacolul „Așteptându-l 
pe Godot” de Samuel Beckett, 
1994); Premiul „Interferențe”, 
acordat de către Fundația 
Culturală Română (pentru 
integrarea valorilor culturii 
românești în circuitul univer-

sal, 1998); laureat al Bursei de 
Excelență al Fundației Soros 
Moldova (2001); Premiul anu-
al VIP ,,Teatru fără frontiere” 
(pentru organizarea Festiva-
lului Internațional de Teatru 
,,Bienala Teatrului Eugène 
Ionesco” (2006); Premiul de 
Excelență, acordat de Amba-
sada României în Republi-
ca Moldova, în cadrul Galei 
Premiilor UNITEM  (2006); 
Premiul pentru cel mai reușit 
proiect teatral și manifestare 
artistică de talent la Gala Pre-
miilor ,,Inima de Aur” (2006) 
etc.

A se vedea și articolul din 
„Calendar Național 2010”. – 
Chișinău, 2009. – P. 153-155.
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Petru Vutcărău, dir. al Teatrului 
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Vutcărău, Petru. „Suntem 
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onal. – 2016. – 5 febr. – P. 17 ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
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Vutcărău, Petru. „Un festival 
internaţional lucrează pentru 
imaginea ţării în lume, la noi 
acest efort nu valorează nimic”: 
[interviu cu directorul artistic 
al Bienalei Teatrului „Eugène 
Ionesco” (BITEI), ed. a 9-a] / 
Petru Vutcărău ; interviu de Li-
liana Popușoi // Flux : ed. de vi-
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milioane de lei pentru o are-
nă sportivă, dar ce facem cu 
instituțiile de cultură?” [Resur-
să electronică] / Petru Vutcărău 
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200-de-milioane-de-lei-pen-
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(accesat : 9.09.2019).

Deși politica e spectacol, poli-
ticienii nu merg la teatru : [son-
daj cu participarea lui Anatol 
Chiricu, vicedirectorul Teatru-
lui Naţional Dramatic Rus „A. 
P. Cehov” ; Boris Focșa, directo-
rul Teatrului „Luceafărul” ; Zi-
naida Ţărnă, Teatrul de Revistă 
„Ginta Latină” ; Petru Vutcărău, 
directorul Teatrului Naţional 
„Eugène Ionesco” ; Sandu Gre-
cu, Teatrul Naţional „Satiricus – 
I. L. Caragiale”] / sondaj realizat 
de Ana Marchitan // Timpul. – 
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30-31 mai 2017 / Institutul Pa-
trimoniului Cultural al AȘM. – 
Chișinău: ,,Notograf Prim” SRL, 
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/ Elfrida Coroliov // Coroliov, 
Elfrida. Regizor. Actor. Specta-
col. Anii 1930-2010. – Chișinău : 
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235-238.
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Proca, Pavel. Continuitatea 
riscului : [activitatea regizora-
lă a lui Petru Vutcărău] / Pavel 
Proca // Literatura și arta. – 
2005. – 13 mar. – P. 6. 

[Referire și la Petru Vutcărău] 
[Resursă electronică] // http://
arhiva.vipmagazin.md/top/50_
cei_mai_populari_actori_basa-
rabeni/ (accesat : 9.09.2019).
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Вуткэрэу, Петру. И театр, 

и время, и мечты... такая не-
обходимая бесполезность : 
[интервью с Петру Вуткэрэу, 
режиссером и худ. рук. Театра 
„Eugene Ionesco”] / беседова-
ла Марина Иримчук // Новое 
время : Республиканская со-
циально-аналитическая газе-
та. – 2010. – 25 июня. – Р. 7.

***
Катерева Ирина. Актер-

ская выразительность: фи-
зическое действие как язык 
архетипов : [cu referire la Petru 
Vutcărău, Teatrul „Eugene 
Ionesco” din Chişinău] / Ири-
на Катерева // Studiul artelor și 
culturologie / Academia de Mu-
zică, Teatru și Arte Plastice. – 
2016. – Nr 2 (29). – P. 158-163.

V. M.

Vasile HAREA
1895-1987

Profesor, fi losof și publicist 
român, orginar din Basara-
bia.

A fost considerat un căr-
turar de elită al Iașului care 
a ilustrat atât fi losofi a, critica 
literară și pedagogia, cât și 

doi ani obține o bursă de la 
Directoratul Învățământului 
din Basarabia, pentru a 
studia istoria și slavisti-
ca la Universitatea din Iași 
(1919). În același an publică 
un studiu despre ,,Legislația 
școlară rusească în legătură 
cu învățământul din Basa-
rabia”, lucrare remarcată de 
D. Gusti, care îl convinge să 
urmeze Secția de fi losofi e. În 
1926 și-a luat licența în fi lo-
sofi e cu mențiunea ,,Magna 
cum laude”, la Universitatea 
din Iași. În paralel cu studii-
le, s-a ocupat și de traducere. 
A publicat în presă opere be-
letristice de V. Korolenko, A. 
Kuprin ș. a.

După o perioadă de acti-
vitate în calitate de bibliote-
car la Universitatea din Iași 
(1923-1928), profesor de 
fi losofi e în învățământul se-
cundar la Huși (Seminarul 
Teologic, Liceul de Fete ,,Ele-
na Doamna”, apoi și la Liceul 
de Baieți „Al. I. Cuza”, unde 
a fost numit director) (1927-
1929), asistent la Universita-
tea din Iași (1929), obține o 
bursă de studii la Paris. Timp 
de doi ani, a urmat cursuri de 
sociologie la Școala Norma-
lă Superioară și la Sorbona 
(1930-1931).

Revenind în țară, a fost 
profesor (și director) la 
Școala Normală ,,Vasile 
Lupu” din Iași (1932-1936), 
profesor (și director) la Lice-
ul ,,Al. Donici” din Chișinău 
și la Universitatea Populară 
de aici (1936-1940), pro-
fesor la Liceul ,,Gh. Lazăr” 
din București (1940-1941), 
din nou profesor la Chișinău 
(1941-1944) și profesor la 
Liceul ,,Aurel Vlaicu” din 
București (1944-1946).

În 1942, la Universitatea 

sociologia, etnografi a, etica 
etc.

S-a născut la 13 iulie 1895 
la Susleni, ținutul Orhei. A 
decedat la 30 ianuarie 1987 
la Iași.

După absolvirea școlii 
elementare (1906), timp de 
trei ani, urmează cursurile 
Liceului Real din Chișinău 
(1909), după care a studiat 
la Seminarului Teologic de la 
Chișinău (1909-1917). Fiind 
încă în ultimul an de seminar 
(1916), devine colaborator al 
ziarului ,,Cuvântul moldove-
nesc”.

A desfășurat o activita-
te publicistică intensă fi ind 
redactor la revista ,,Știri 
ale cooperației din Basara-
bia” (1917-1918), ,,România 
nouă”, ziar editat de Onisifor 
Ghibu (1918-1919). În para-
lel, fi ind ales membru în Sfa-
tul Țării, funcționează în ca-
litate de redactor și secretar 
de redacție la cotidianul ,,Sfa-
tul Țării”. Va publica în timp, 
articole, foiletoane, recenzii, 
traduceri, studii și în ziarele 
și revistele ,,Luminătorul”, 
,,Adevărul”, ,,Glasul țării”, 
,,Lumea”, ,,Școala Basarabiei”, 
,,Arhiva pentru știință și re-
forma socială”, ,,Viața Basa-
rabiei”, ,,Școala basarabeană”, 
,,Viața românească”, ,,Iașul 
literar”, ,,Revista Fundaţii-
lor Regale”, ,,Minerva” etc. 
În revista ,,Viața Basarabiei” 
(1933), a dedicat mai multe 
pagini poetului Alexe Ma-
teevici și a descris procesul 
de creație a poeziei ,,Limba 
noastră”. A publicat, de ase-
menea, și în ziarele rusești 
din Basarabia.

În 1917, pentru a amâna 
înrolarea în armata rusă, se 
înscrie la Universitatea ,,Sf. 
Vladimir” din Kiev. Peste 
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din București, a susținut teza 
,,Filosofi a lui Tolstoi”, fi ind 
declarat, cu „Magna cum 
laude”, doctor în fi losofi e și 
litere (lucrarea a fost tipări-
tă ca monografi e în 1944). 
Din 1947 a funcționat în 
învățământul universitar din 
Iași, ținând cursuri de istoria 
literaturii ruse. După pensio-
nare, a fost profesor consul-
tant, conducător de docto-
rat la Universitatea din Iași 
(1965-1978) și a desfășurat 
o intensă muncă științifi că și 
publicistică.

Alte lucrări elaborate: 
,,Gândirea și formarea ei prin 
instrucție” (1920), ,,Avântul 
învățământului superior în 
România întregită” (1922), 
studiul ,,Românii de peste 
Nistru” (1923, reeditată în 
1934), ,,Rolul cultural al ti-
nerimii basarabene” (1926), 
,,Mesianismul rusesc din sec. 
XV și XVI” (1927), ,,Idei-
le gnoseologice ale lui L. N. 
Tolstoi” (1930), ,,Metafi zica 
lui Tolstoi” (1930), ,,Datoriile 
învățătorului pentru școlile 
normale” (1935), ,,Manual de 
sociologie pentru licee și șco-
li normale” (în colaborare cu 
P. Andrei, 1938), ,,L. N. Tol-
stoi despre poporul român” 
(1960, republicat în 1981), 
,,I. Turgheniev și M. Sado-
veanu” (1960), ,,Infl uența lui 
Dimitrie Cantemir asupra lui 
Antioh Cantemir” (1967) etc.

Numeroase lucrări 
științifi ce au rămas în manus-
cris, inclusiv ,,Alecu Matee-
vici. Viaţa și opera” (1986).

Între anii 1975 și 1985 și-a 
redactat memoriile privitoare 
la evenimentele petrecute în 
Basarabia anilor 1917-1918. 
O parte din aceste evocări au 
văzut lumina tiparului în vo-
lumul ,,Basarabia pe drumul 

unirii: amintiri ș i comenta-
rii” (1995) și ,,Amintiri din 
primăvara reîntregirii : (Din 
istoria amănunţită a unirii 
Basarabiei)” (1998).

Distins cu Medalia „Ferdi-
nand I” cu panglici și spadă.
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Nistru / V. Harea. – București : 
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Nistru / V. Harea // Românita-
tea transnistriană : Antologie. 
– București : Semne, 1996. – P. 
186-202.

Harea, Vasile. Sufl etul Ba-
sarabiei / Vasile Harea // Viața 
Basarabiei. –1941. – Nr 6-7. – P. 
13-18.

Harea, Vasile. Tolstoi în Ro-
mânia / Vasile Harea // Viața 
Basarabiei. –1932. – Nr 7. – P. 
1-6.

Harea, V. Unire sau anexiu-
ne / V. Harea // România nouă 
(Chișinău). – 1918. – 26 mar. – 
P. 1 ; Ziarele românești despre 
Unirea Basarabiei, Bucovinei și 
Transilvaniei. Vol. 2. – București : 
Ars Historica, 2018. – P. 480-
481.

***
Bârsa, Grigore. Vasile Harea 

(1895-1987) : Istoria neamului 
în denumirile străzilor / Grigo-
re Bârsa // Curierul de seară. – 
1998. – 16 apr.

Bejan, Vlad. [Referire și la Va-
sile Harea] // Bejan, Vlad. Per-
manenţa Basarabiei românești / 
Vlad Bejan. – Iași : PIM, 2005. – 
168 p. : il. – Bibliogr. : p. 140-
141.

Chiriac, Vlad. Alexe Ma-
teevici în amintirile lui Vasile 
Harea: [conţine arborele genea-
logic a familiei Mateevici și Ne-
aga-Mateevici] / Vlad Chiriac // 
Literatura și arta. – 1998. – 26 
mar. – P. 4.

Colesnic, Iurie. Ca și cum nu 
ar fi  plecat dintre noi... Vasile 
Harea / Iurie Colesnic // Tim-
pul. – 2013. – 29 noiem. – P. 21 ; 
Colesnic, Iurie. Chișinăul din 
inima noastră / Iurie Colesnic. – 
Chișinău : [S. n.], 2014. – P. 
278-291 ; [Resursă electro-
nica]. – URL : https://www.
t i m p u l . m d / a r t i c o l / c a - i -
cum-nu-ar-fi-plecat-dintre-
noi%E2%80%A6-51902.html 
(accesat : 11.09.2019).

Colesnic, Iurie. Vasile Harea 
// Colesnic, Iurie. Basarabia ne-
cunoscută. Vol. 10. – Chișinău : 
Epigraf SRL, 2015. – P. 227-242, 
fot.

Colesnic, Iurie. Vasile Harea 
// Colesnic, Iurie. Timp și isto-
rie. Autori de la ,,Viața Basarabi-
ei” / Iurie Colesnic. – Chișinău : 
Grafema Libris ; Ulysse, 2011. – 
P.174-179.

Harea Vasile // Basarabia – pă-
mânt românesc : Antologie. Vol. 
2. – Chișinău : Serebia, 2018. – 
P. 769. – (Col. ,,100 de cărți des-
pre Basarabia la 100 de ani de la 
Unire”) ; Prezențe basarabene 
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în spiritualitatea românească : 
(sec. al XIX-lea – prima jumăta-
te a secolului al XX-lea) : Dicț. – 
Chișinău : Civitas, 2007. – P. 
149-151.

Harea Vasile // Figuri con-
temporane din Basarabia. – 
Chișinău, 1939. – P. 70, fot.

Lozbă, Mihai. In memoriam – 
Vasile Harea (1895-l987) / Mi-
hai Lozbă // Anuar de lingvis-
tică și istorie literară. Seria B. 
Istorie literară. Tom XXXII. – 
1988-1991. – P. 246-248.

Malanețchi, Vasile. Ostatic 
al unui destin ingrat : [Vasile 
Harea, pedagog și fi losof (1895-
1987)] / Vasile Malaneţchi  // 
Limba română. – 1997. – Nr 
3-4. – P. 54-55.

Stan, Constantin I. Activitatea 
lui Vasile Harea în sprijinul înfăp-
tuirii Unirii Basarabiei cu Româ-
nia (1917-1918) / Constantin I. 
Stan // Destin românesc. – 1999. 
– Nr 1. – P. 15-27.

V. M.

Petru PATRON
1935-2018

Specialist în domeniul le-
gumiculturii, doctor habilitat 
în științe agricole, profesor 
universitar, membru cores-
pondent al Academiei de 
Științe a Moldovei.

S-a născut la 13 iulie 1935 
în satul Chișcăreni, județul 
Bălți, (azi raionul Sângerei). 
A decedat la 31 iulie 2018 la 
Chișinău.

După absolvirea școlii in-
complete din satul natal, și-a 

învățământ superior agrar.
A desfășurat activita-

te didactică și de cercetare 
în Franța (1999-2000); din 
2001 a fost ales academici-
an coordonator al Secției de 
științe biologice, chimice și 
agricole, iar din 2004 a ocu-
pat aceeași funcție la Secția 
de științe agricole a Acade-
miei de Științe a Moldovei. 
Din 2009 a fost consultant 
în legumicultură la Institutul 
Științifi co-Practic de Hor-
ticultură și Tehnologii Ali-
mentare.

În activitatea sa de cerceta-
re, a studiat bazele biologice 
ale productivității plante-
lor legumicole și a elaborat 
tehnologii intensive de cul-
tivare a acestora. A efectu-
at experiențe polifactoriale 
de lungă durată în câmp cu 
principalele culturi legumi-
cole și a propus o nouă me-
todă complexă de optimizare 
a factorilor productivității 
plantelor legumicole, bazată 
pe studierea proceselor de 
sinteză a biomasei în agrofi -
tocenoze: formarea suprafeței 
foliare și repartizarea aces-
teia pe verticală, utilizarea 
metaboliților la formarea 
produsului valoros econo-
mic, captarea energiei solare 
sub infl uența a numeroși fac-
tori. În baza studierii indici-
lor productivității, a elaborat 
formula structurală a recoltei 
pentru diferite specii legumi-
cole, care este utilizată la pro-
gramarea recoltei.

Rezultatele cercetărilor 
științifi ce și ale activității di-
dactice pe parcursul a 46 de 
ani, se regăsesc în cele peste 
300 de lucrări științifi ce pu-
blicate, inclusiv 10 mono-
grafi i, dintre care: ,,Acțiunea 
complexă a practicilor agri-

continuat studiile la Cole-
giul Agricol din Cucuruzeni, 
jud. Orhei, apoi la Institutul 
Agricol din Chișinău (azi 
Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova), Facultatea de 
Horticultură. În anii 1964-
1967 a urmat studiile de doc-
torat la Catedra de legumi-
cultură a aceleiași instituții, 
fi nisate cu susținerea tezei de 
doctor în științe agricole. În 
1982 a susținut teza de doc-
tor habilitat în științe agri-
cole, iar în 1984 i s-a atribuit 
titlul de profesor universitar.

Din 1956 până în 1964 și-a 
început activitatea profesio-
nală în calitate de agronom și 
conducător de gospodărie în 
r-nul Râșcani. După fi nisa-
rea studiilor de doctorat, și-a 
început activitatea în calitate 
de lector și conferențiar, apoi 
șef al Catedrei de legumi-
cultură la Institutul Agricol 
din Chișinău (1967-1973). 
Ulterior a fost promovat în 
funcția de director al Insti-
tutului Moldovenesc de Cer-
cetări Științifi ce în domeniul 
agricultuii irigate și legumi-
culturii, concomitent exerci-
tă și funcția de director ge-
neral al Asociației Științifi ce 
de Producere ,,Dnestr” din 
Tiraspol (1977-1984).

Între 1986-1999 se afl a la 
Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova în calitate de 
șef catedră și, concomitent, 
prorector pentru activitatea 
științifi că (1989-1995), unde 
peste 30 de ani a ținut prele-
geri la Specialitatea legumi-
cultură. Concomitent a ținut 
prelegeri și la Institutul de 
Perfecționare a Specialiștilor 
din complexul agroindustrial 
al Republicii Moldova. A ela-
borat materiale didactice și 
manuale pentru procesul de 
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cole în legumicultură” (1980), 
,,Legumicultura intensivă a 
Moldovei” (1985), ,,Legu-
micultura intensivă” (1989), 
,,Cultura legumelor” (2000), 
,,Producerea semințelor de le-
gume (2000), manualul ,,Le-
gumicultură” (1992) ș. a.

A contribuit substanţial la 
pregătirea cadrelor știinţifi ce. 
A fost conducător știinţifi c a 
27 de doctori în știinţe, din-
tre care 6 din ţări străine.

A participat la multi-
ple întruniri profesionale: 
conferințe, simpozioane 
naționale și internaționale 
în mai multe țări: România, 
Italia, Franța, Suedia, Olan-
da, Bulgaria, Marea Britanie, 
Japonia, Rusia ș. a.

Este membru de onoare al 
Academiei de Științe Agri-
cole și Silvice din România; 
membru corespondent al 
Academiei de Științe a Mol-
dovei (1993).

Pentru merite deosebite 
și contribuții remarcabile în 
dezvoltarea științei agricole, 
a fost apreciat cu multiple 
distincții de stat: Om Emerit, 
,,Insigna de onoare”, ,,Drape-
lul Roșu de Muncă”, Medalia 
AȘM ,,Dimitrie Cantemir”, 
Cavaler al ,,Ordinului Repu-
blicii”.

A se vedea și articolul din 
,,Calendar Național 2005”. – 
Chișinău : BNRM, 2004. – P. 
170-171.

Bibliografi e:
Afaceri în legumicultură / 

red.: Petru Patron; Agenţia Na-
ţională de Dezvoltare Rurală. – 
Chișinău : ,,Tipografi a Centra-
lă”, 2006. – 160 p.

Patron, Petru. Producerea 
seminţelor de legume / Petru 
Patron. – Chișinău : Tipogr.  
UASM, 2000. – 240 p.

Patron, Petru. Cultura legu-

melor / Petru Patron. – Chișinău : 
Tipogr. UASM, 2000. – 399 p.

Tarife de costuri în agricultu-
ră / Petru Patron, Tudor Bajura, 
Sergiu Chilimar [et al.]; Acade-
mia de Știinţe a Moldovei, Mi-
nisterul Economiei al Republi-
cii Moldova. – Chișinău : IEFS, 
2010. – 142 p.

Tarife de costuri în agricultu-
ră: Ghid practic / Tudor Bajura, 
Petru Patron, Ion Vasilașcu [et 
al.]; Academia de Știinţe a Mol-
dovei, Institutul de Economie, 
Finanţe și Statistică. – Chișinău : 
CEP al IEFS, 2012. – 142 p.

***
Găină, Boris. Un remarcabil 

savant legumicultor, membru 
corespondent al AȘM, Petru Pa-
tron la 80 de ani / Boris Găină, 
Vasile Botnari // Akademos. – 
2015. – Nr 3. – P. 179-180.

Patron, Petru // Sângerei: 
Oameni, istorie, spiritualitate / 
Anatol Eremia, Vitalie Cioba-
nu, Alexandru Furtună [et al.]. 
– Chișinău : Institutul de Studii 
Enciclopedice, 2012. – P. 101-102.

Turiță, Sava. Patron, Petru // 
Turiță, Sava. Profesorii univer-
sitari ai Universităţii Agrare de 
Stat din Moldova : 1933-2008 : 
Dicţionar istorico-biografi c / 
Sava Turiţă. – Chișinău : Cen-
trul Editorial al UASM, 2008. – 
P. 125.

Ţopa, Tudor.  Grei sunt pașii 
în urcuș: [savantul Petru Pa-
tron] / Tudor Ţopa // Voievozii 
inspiraţiei. – Chișinău : [S. n.], 
2007. – P. 105-112.

M. C.

Anton I. MATER
1910-1984

Scenograf de teatru și cine-
ma.

S-a născut la 15 iulie 1910, la 
Hasaviurt, Daghestan. A dece-
dat la 15 mai 1984, la Chișinău.

Absolvent al Institutului de 
Pictură, Sculptură și Arhi-
tectură „I. Repin” din Sankt 
Petersburg (1941). A lucrat 
ca pictor scenograf la Tea-
trul Moldovenesc Academic 
Muzical-Dramatic de Stat 
„A. Pușkin”, unde a realizat 
decorații pentru spectacolele: 
„Lumina” (1949), „Trembita” 
(1950), „Natalia-Poltavka” 
(1951) ș. a. De asemenea, 
este scenograful primului 
fi lm din RSS Moldoveneas-
că, intitulat „Balada  haidu-
cească” (1958). La Studioul 
„Moldova-Film” semnează 
scenografi a următoarelor pe-
licule: „Eu vă scriu” (1959), 
„Călătorie în april” (1962), 
„Ultima noapte de toam-
nă” (1965), „Gustul pâinii” 
(1966), „Podurile” (1973), la 
fel și pentru fi lmele televizate 
„Pădurea în care n-ai să intri 
niciodată” (1978), „Pregătire 
de examen” (1979) etc.

A participat la realizarea 
primelor fi lme de animație 
din RSS Moldovenească: 
„Capra cu trei iezi” (1968), 
„Punguța cu doi bani” (1969).

Maestru Emerit al Artei 
din RSSM (1972).
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A se vedea și articolul din 

,,Calendar Național 2010”. – 
Chișinău : BNRM, 2009. – P. 155.

Bibliografi e:
Mater Anton // Chișinău: En-

ciclopedie. ‒ Chișinău: Muse-
um, 1997. ‒ P. 305.

*Mater, Anton // Literatura și 
arta Moldovei: Encicl. Vol. 2. ‒ 
Chișinău: Redacţia Principală a 
Enciclopediei Sovietice Moldo-
venești, 1986. ‒ P. 9.

*Din viaţa și creaţia renumiţi-
lor pictori și sculptori / alcăt.: N. 
F. Tatocico. ‒ Chișinău: Cartea 
Moldovenească, 1964. ‒ 122 p.

Mater Anton Iegundievici 
– 108 de ani de la naștere. ‒ 
[Resursă electronică] // http://
moldovenii.md/md/news/view/
section/543/id/17082/from/viza 
(accesat : 11.04.2019).

Антон Матер. ‒ [Resursă elec-
tronică] // https://megogo.net/
ru/name/1504641-anton-mater.
html (accesat : 11.04.2019).

Антон Матер. ‒ [Resursă 
electronică] // https://www.
kino-teatr.ru/kino/painter/
sov/22624/works/ (accesat : 
11.04.2019).

Jana  Badan

Ilie VĂLUȚĂ
1955

Muzician, compozitor, in-
terpret, orchestrator, maestru 
de sunet și textier.

S-a născut la  16 iulie 1955, 
la Chișinău.

A absolvit Institutul de Stat 
al Artelor „G. Musicescu” 
(astăzi Academia de Muzică, 
Teatru și Arte Plastice), Spe-
cialitatea dirijat cor academic 

românilor din Praga, cu un 
spectacol organizat de Am-
basadele Republicii Moldova 
și a României în Republica 
Cehă.

A compus muzică la pes-
te 100 de spectacole pentru 
teatrele de păpuși și dramă 
din ţară și de peste hotare. 
Colaborează cu teatre și regi-
zori din Republica Moldova, 
România și Ucraina : Teatrul 
de animaţie „Bacovia”, Ionel 
Tănase și Laurenţiu Budău 
(Bacău), Constantin Breh-
nescu, Toma Hogea, Aurelian 
Bălăiță (Iași), Maria Mierluţ 
(Târgu-Mureș), Vasile Ha-
riton (Constanţa), Valentin 
Dobrescu (Botoșani), Mihail 
Urițki (Kiev).

Este autorul muzicii pen-
tru fi lmele: „Cucurigu!” 
(fi lm muzical, reg. Elena Ili-
aș, 1988);  „Mircea Snegur 
la Putna” (fi lm documentar, 
reg. Ion Buzilă, 1991); „Pros-
tia omenească” după Ion 
Creangă (fi lm artistic, reg. 
Ion Popescu, 1992); „Când 
ard păpușile” (Transnistria 
1992, fi lm documentar, reg. 
Elena Iliaș, 1992).

A scris romanţe și cânte-
ce pe versuri de Mihai Emi-
nescu, Alexandru Macedon-
schi, Vasile Alecsandri, M. 
Rădulescu, Octavian Goga, 
Grigore Vieru, Nichita Stă-
nescu, Dumitru Matcovschi, 
Nicolae Dabija, Valeriu Ma-
tei, Leonida Lari, Iulian Filip, 
Ion Diviza, Claudia Partole, 
Gheorghe Bâlici, Ionel Căpi-
ţă, Andrei Strâmbeanu, Va-
sile Căpăţână, Anatol Cioca-
nu, Victor Soţchi-Voinicescu 
(Paris), Vasile Groza, Geor-
ge Călin, Corin Bianu, Ion 
Andreiţă, Paula Romanescu 
(București), Maria Chirtoacă 
(Câmpulung Muscel), Vasile 

(1987).
Din anul 1985 își desfășoa-

ră activitatea la IPNA Com-
pania TeleRadio Moldova, în 
calitate de maestru de sunet 
TV. A creat compoziţii mu-
zicale la spectacole TV, mu-
zică vocală și instrumentală 
în emisiunile și concursurile 
televizate. Autor al viniete-
lor muzicale pentru  emisi-
unile „Actualităţi”, „Pano-
rama”, „Mesager”, „Baștina”, 
„Olymp”, „MiniVideo Salon”, 
„Povestea de seară”, „Teatrul 
de miniaturi” etc.

O pagină aparte din bio-
grafi a compozitorului o con-
stituie lucrul cu copiii. Este 
concertmaistru și creator de 
aranjamente muzicale pentru 
emisiunea copiilor talentați 
„De la 5 la 10”, contribuie la 
formarea artistică a multor 
interpreţi, deja consacraţi, 
din  Moldova. Frecvent apare 
pe scena Filarmonicii Naţio-
nale „S. Lunchevici”, acom-
paniat de Orchestra de Muzi-
că Populară „Folclor”, dirijată 
de maestrul Petre Neamţu.

A realizat spectacole în 
care se manifestă atât în rol 
de interpret, în duet cu fi i-
ca Diana, cu fi ica Veronica, 
cât și compozitor de muzică 
ușoară, romanţe și muzică de 
petrecere: „M-am amestecat 
cu cântul, / M-am ameste-
cat cu dorul...” – spectacol în 
memoria lui Grigore Vieru 
(29 martie 2009), „Astă seară 
să petrecem iar” (22 decem-
brie 2012), „Dinastii muzica-
le” (17 octombrie 2013) - îm-
preună cu familia sa ș. a.

În anul 2000 a pus bazele 
unui grup muzical – „Di-
nastia Văluţă”, format din 
șase persoane. În septembrie 
2013, împreună cu alţi artiști, 
a participat la Sărbătoarea 
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Tărâţeanu (Cernăuți), Lidia 
Grosu, Elena Tamazlâcaru, 
Tudor Gorgos, Galina Fur-
dui, Mihai Morăraș, Vladi-
mir Halipli, Alexe Rău, Nina 
Josu, Steliana Grama, Ion 
Vatamanu, Radmila Popovici 
Paraschiv, Nina Slutu-Soro-
ceanu, Victor Ladaniuc ș. a.

A editat două volume de 
cântece, intitulate „Dor de 
lume” (vol. 1 – 2013, vol. 2 
– 2015), care reunesc creaţii  
muzicale pe versurile poeţi-
lor din Republica Moldova 
și România, volumele fi ind 
lansate în cadrul Cenaclului 
Literar-Artistic „Ideal” de la 
Biblioteca Naţională. Sem-
nează și texte pentru muzică.

Creaţiile sale instrumenta-
le sunt interpretate de Vasile 
Iovu, Marin Gheras, Alexei 
Litvin, Ion Spătaru, Anatol 
Nunu, Sergiu Bantaș și de 
alţi artiști-instrumentiști. 
De asemenea, a realizat mu-
zică pentru imnuri: Imnul 
UNITEM, versuri de Ion Di-
viza (2009); Imnul Pădurii 
„MoldSilva”, versuri de Ionel 
Căpiţă (2011), Imnul Socie-
tăţii Culturale Apollon – Ro-
mânia, pe versurile poetului 
George Călin (2014), Imnul 
Societății Culturale ,,Lacrimi 
de nemurire” pe versuri de 
Vasile Căpățână (Urziceni – 
2016).

În calitate de membru-fon-
dator al Cenaclului literar-
artistic IDEAL (președinte 
Vasile Căpăţână, scriitor și 
regizor), în colaborare cu 
Biblioteca Naţională și Uni-
unea Scriitorilor, Uniunea 
Artiștilor Plastici, Uniunea 
Teatrală din Moldova coor-
donează un șir de proiecte și 
manifestări în domeniul cul-
turii, învaţământului și edu-
caţiei. Realizează ședinţe ale 

cenaclului cu acelasi nume, 
IDEAL, unde se desfășoară 
evenimente la care participa 
ONG-uri, academicieni, scri-
itori, pictori, compozitori, 
actori, interpreţi, medici, pe-
dagogi. Omagiază, în cadrul 
serilor de creaţie, oameni de 
știinţă și cultură dar și perso-
nalităţi din diverse domenii. 
Este responsabil de compar-
timentul muzical-artistic, 
sonorizare, aranjamentul și 
acompaniamentul muzical la 
toate manifestările pe care le 
coordonează.

Este corespondent netitu-
lar al săptămânalului „Litera-
tura și arta”, publicând eseuri 
și portrete ale oamenilor de 
cultură din Moldova.

Membru al Uniunii Teatra-
le din Moldova (1996); mem-
bru al Uniunii Muzicienilor 
din Moldova (2014), mem-
bru al Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România 
(2014).

Menţiuni și distincţii: 
Premiul Concursului anual  
„Antena de aur”, TV Moldo-
va 1 (1993); Diplomă pen-
tru muzică la spectacolul 
,,Pinocchio”, de C. Collodi, 
montat la Teatrul de Pă-
puși „Licurici”, la Festivalul 
Internațional al Teatrelor 
de Papuși din Torino, Italia 
(1994); Premiul UNITEM 
„Cel mai bun compozitor al 
anului” (2002); Premiul „Cea 
mai bună creaţie muzicală în 
teatru”, pentru spectacolul 
„Vârcolacii au furat luna” de 
E. Plugaru, montat la Teatrul 
Republican de păpuși „Licu-
rici” în cadrul Galei Premi-
ilor UNITEM (ediţia a V-a, 
2003); Premiul pentru „Cea 
mai originală muzică la Festi-
valul Naţional de Teatru pen-
tru spectacolul ,,Facă-se voia 

voastră” de Nicolae Rusu, 
montat la Teatrul Municipal 
de Păpuși „Guguţă” (2004); 
Premiul pentru muzica de 
scenă la Festivalul Internaţi-
onal de Animaţie „Gulliver”, 
ed. XIX, spectacolul ,,Cobora 
un căţeluș din cer” de Iulian 
Filip, montat la Teatrul Mu-
nicipal de Păpuși „Guguţă” 
(2011); Diploma de Excelen-
ţă a Asociaţiei Culturale Ro-
mâne „Ideal”, pentru întreaga 
activitate și promovarea va-
lorilor culturale (București); 
Premiul săptămânalului 
„Literatura și arta” (2012); 
Premiul Mare „Cel mai bun 
compozitor”, la Festivalul 
Internaţional al Teatrelor de 
Păpuși „Подільська лялька”, 
ed. VIII (Viniţa, Ucraina, 
2013); Titlul de Excelenţă 
pentru contribuţie esenţială 
în dezvoltarea culturii, sus-
ţinerea și promovarea talen-
telor, pentru receptivitate, 
fi delitate și aportul conside-
rabil în susţinerea și desfă-
șurarea Cenaclului „Ideal”/
AO „Două inimi gemene” 
(Chișinău, 2013); Premiul 
UNESCO pentru promova-
rea valorilor culturale fără 
frontiere, pentru bogăţia și 
temeinicia zestrei de sufl et, 
așezată la temelia realizărilor 
Domniei voastre / Asocia-
ţia „Moldova și minorităţile 
sale”, Club UNESCO (Chiși-
nău, 2013); Medalia jubilia-
ră „Eparhia Chișinăului”, în 
semn de recunoștinţă pentru 
activitatea sârguincioasă spre 
binele și întru mărirea Bise-
ricii Ortodoxe din Moldova 
(2013); Diplomă de mulţu-
mire în semn de recunoștinţă 
pentru conlucrare și aportul 
depus la promovarea valori-
lor culturale în rândul uni-
tăţii militare 1002 a DTC al 
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MAI (februarie 2014); Tro-
feul pentru Muzică la Gala 
Premiilor pentru poezie și 
muzică de dragoste / Asoci-
aţia Culturală „Andromeda” 
(2014); Diplomă de Excelen-
ţă în Cultură pentru păstra-
rea și promovarea valorilor 
culturale românești la Festi-
valul Internaţional de Poe-
zie „Zilele Nichita Stănescu”, 
ediţia a VIII-a / Societatea 
Culturală Apollon-România 
(2014); Diplomă de mulţu-
mire în semn de recunoș-
tinţă pentru conlucrare și 
aportul depus la promovarea 
valorilor artistice și cultu-
rale în rândurile militarilor, 
implicare și sprijinul acor-
dat în desfășurarea activită-
ţilor artistice și în legătură 
cu aniversarea a XXII-a de 
la formarea unităţii militare 
1002 a DTC al MAI (martie 
2014); Diplomă de laureat al 
săptămânalului „Literatura 
și arta-2013”, pentru publi-
cistică (mai 2014); Trofeul 
APOLLON pentru păstrarea 
și promovarea patrimoniului 
care ne reprezintă ca naţiune 
de sine stătătoare prin cultu-
ră, artă și civilizaţie / Societa-
tea Culturală Apollon (iunie 
2014); Menţiune la Festivalul 
Naţional de Romanţe și Po-
ezie „Rapsodii de toamnă”, 
ed. a IX-a, secţiunea romanţe 
(Câmpulung-Muscel, 2014); 
Diplomă de mulţumire pen-
tru contribuţie substanţială 
la realizarea Festivalului de 
Poezie și Cântec „Dumitru 
Matcovschi”, pentru valorifi -
carea patrimoniului cultural 
naţional, pentru susţinerea 
oamenilor cu talent, pentru 
entuziasmul, perseverenţa 
și dăruirea cu care se dedică 
activităţilor de sufl et / Festi-
valul Internaţional de Poezie 

și Cântec „Dumitru Matco-
vschi”, ed. a IV-a (Vadul-Raș-
cov, octombrie 2014), titlul 
onorifi c Om Emerit (2015).

Bibliografi e selectivă:
Văluţă, Ilie. Dor de lume. Vol 

1 : Antologie de cântece / Ilie 
Văluţă ; red: acad. Mihai Cim-
poi, acad. Nicolae Dabija, Radu 
Cârneci. – București: Biodova, 
2013. – 138 p., fot.

Văluţă, Ilie. Dor de lume. Vol 
2 : Antologie de cântece ; red: 
acad. Mihai Cimpoi, acad. Ni-
colae Dabija, Radu Cârneci. – 
București: Biodova, 2015. – 126 
p., fot.

***
Văluţă, Ilie. Cifra șapte 

,,Luceafărul...” – 70 de ani de 
la nașterea artistului Victor 
Ștefaniuc / Ilie Văluță // Litera-
tura și arta. – 2017. – 7 apr.

Văluţă, Ilie. In memoriam 
cineastul Vasile Pascaru – 80 de 
ani de la naștere / Ilie Văluță // 
Literatura și arta. – 2017. – 26 
ian.

Văluţă, Ilie. In memoriam 
Mircea Oțel. 70 de ani de la 
naștere / Ilie Văluță // Literatura 
și arta. – 2016. – 1 sept.

Văluţă, Ilie. „Îmi place să 
interpretez numai muzică live” 
/ Ilie Văluţă // Timpul. – 2013. 
– 10 apr. ; [Resursă electroni-
că]. – URL : http://www.timpul.
md/articol/-ilie-valua-imi-pla-
ce-sa-interpretez-numai-mu-
zica-live-42676.html (accesat : 
7.11.2019).

Văluţă, Ilie. La mulţi ani, Ma-
estre Petre Neamţu / Ilie Văluță 
// Literatura și arta. – 2010. – 4 
febr. – P. 6.

Văluţă, Ilie. Nicolae Sulac – 
legenda și înțelepciunea popo-
rului / Ilie Văluță // Literatura și 
arta. – 2016. – 22 sept.

Văluţă, Ilie. Proiecte și reali-
zări – Cenaclul ,,Ideal” la 10 ani 
/ Ilie Văluță // Literatura și arta. 
– 2016. – 27 oct.

Văluţă, Ilie. Tribut legenda-
rului compozitor Valentin Dân-
ga / Ilie Văluță // Literatura și 

arta. – 2016. – 14 iul.
Văluţă, Ilie. Visul a devenit 

realizat. Victor Ștefaniuc – 60 / 
Ilie Văluță // Literatura și arta. – 
2007. – 7 apr.

***
Boldișor, Veronica. Dacă su-

fl etul cântă mereu. Ilie Văluţă / 
Veronica Boldișor // Literatura 
și arta. – 2002. – 26 dec.

Butnaru, Valentina. [„Di-
nastia Văluţă a fost cea mai 
numeroasă...”: Impresii de la 
spectacolul „Dinastii muzicale”, 
17 oct. 2013] / Valentina But-
naru // http://apropomagazin.
md/2013/10/25/cu-folclor (ac-
cesat : 7.11.2019).

Compozitorul Ilie Văluţă și-a 
lansat cartea „Dor de lume” : 
[în cadrul Cenaclului Literar-
Artistic „Ideal” de la BNRM] // 
Moldova suverană. – 2013. – 19 
iul. – P. 4.

Cuzuioc, Ion. Ilie Văluţă și 
crizantemele sale / Ion Cuzuioc 
// Literatura și arta. – 2013. – 9 
mar. – P. 8 ; [Resursă electronică]. 
– URL : http://basarabialiterara.
com.md/?p=15468 (accesat : 
7.11.2019).

Grosu, Lidia. Compozitorul 
Ilie Văluţă: splendorile anotim-
pului poezie [Resursă electro-
nică] / Lidia Grosu // https://
bibl iorebreanu.wordpress .
com/2015/07/21/compozito-
rul-ilie-valuta-splendorile-
anotimpului-poezie/ (accesat : 
7.11.2019).

Ilie Văluţă [Resursă electroni-
că] // https://ro.wikipedia.org/
wikivIlie_V%C4%83lu%C8%9
B%C4%83 (accesat : 7.11.2019).

Ilie Văluță [Resursă electro-
nică] // https://peoplepill.com/
people/ilie-valuta/ (accesat : 
7.11.2019).

Ilie Văluţă : [laureat al Trofeu-
lui „Apollon 2014”] // Apollon : 
Rev. de cultură, artă și civiliza-
ţie (Urziceni, Ialomiţa). –  2014. 
–  Nr 8 (Iul.). – P. 5-6 ; [Resursă 
electronică]. – URL : http://ft p.
revistaapollon.ro/apollon%20
51%20iulie%20PDF.pdf (accesat : 
7.11.2019).

Proca, Pavel. Sufl etul jocului 
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și sufl etul locului: [creaţia lui 
Ilie Văluţă] / Pavel Proca // Tea-
tru. – 2011. – Nr 6. – P. 6-7.

Roibu, Nicolae. Ilie Văluţă: 
„Îmi place să interpretez numai 
muzică live” / Nicolae Roibu // 
Timpul. – 2013. – 10 apr. – P. 8;  
[Resursă electronică]. – URL : 
http://timpul.md/articol/-ilie-
valua-imi-place-sa-interpretez-
numai-muzica-live-42676.html 
(accesat : 7.11.2019).

Roibu, Nicolae. O seară de 
creaţie a muzicianului Ilie Vă-
luţă a avut loc la Biblioteca Na-
ţională [Resursă electronică] 
// https://www.moldpres.md/
news/2015/07/17/15004809 
(accesat : 7.11.2019).

Rusalina Russu – o seară 
în familie cu familia lui Ilie 
Văluță [Resursă electronică] 
// https://www.youtube.com/
watch?v=-vBFNh1YkO8 (acce-
sat : 7.11.2019).

Tamazlâcaru, Elena. Ilie Vă-
luţă și metafora „pată de lumină 
care cântă” : [omagierea com-
pozitorului în cadrul Cenaclu-
lui Literar-Artistic „Ideal” de la 
BNRM] / Elena Tamazlâcaru // 
Literatura și arta. – 2013. – 25 
iul. – P. 6.

V. M.

Petru OBUH
1935

Botanist, specialist în al-
gologie, hidrobotanică, eco-
logie, biotehnologie, ocro-
tirea și folosirea rațională a 
resurselor vegetale, doctor 
habilitat în biologie, profesor 

plantelor), cursurile speciale 
fi tofi logenie, micologie cu 
bazele fi topatologiei, siste-
matica microorganismelor 
fototrofe, biostatice, introdu-
cere în botanică. Pe parcursul 
activității didactice, a elabo-
rat principii noi în vederea 
organizării cursului de bo-
tanică în școala superioară, 
expus în 1968, în cartea ,,In-
troducere în sistemul fi loge-
netic al plantelor inferioare”, 
aplicate de specialiști în dife-
rite țări. A publicat mai multe 
manuale și lucrări metodice, 
printre care: ,,Curs de plante 
inferioare” (1990); ,,Introdu-
cere în sistemul fi logenetic al 
plantelor inferioare” (1968); 
,,Lucrări practice la siste-
matica plantelor inferioare” 
(1998) ș. a.

A pregătit 11 doctori în 
biologie din Moldova, Ger-
mania, Columbia, Guineea, 
Vietnam.

Concomitent cu activitatea 
didactică, a desfășurat și acti-
vitatea de cercetare științifi că 
în domeniile: ecologie; siste-
matică; fi logenia plantelor; 
biodiversitatea și rolul ei în 
procesele de autoepurare a 
mediului acvatic; biotehno-
logii de obținere și cultivare 
a tulpinilor de alge. Rezulta-
tele cercetărilor și studiilor 
se regăsesc în peste 200 de 
publicații științifi ce, inclusiv 
2 monografi i, manuale, prin-
tre care: ,,Algele clorococo-
fi cee ale Moldovei” (1978); 
,,Fitoplanctonul lacurilor 
din orașul Chișinău” (1984); 
,,Clorococofi ceele interfl u-
viului Nistru-Prut” (1995) ș. 
a.; 11 brevete de invenție: 1-6 
tulpini de alge; 7-10 tehno-
logii de cultivare a algelor și 
de aplicare a lor la purifi carea 
apei. În lucrarea ,,Introduce-
re în sisitemul fi logenetic al 
plantelor inferioare” (1968) a 
prezentat pentru prima dată 
sistemul plantelor în baza 
primordialității nutriției or-

universitar.
S-a născut la 17 iulie 1935 

în satul Ghidirim, raionul 
Kotovsk, regiunea Odesa, 
Ucraina.

După absolvirea școlii din 
satul natal cu instruire în 
limba română, și-a continu-
at studiile la Școala Peda-
gogică din or. Bălți (1950-
1954); ulterior la Facultatea 
de Biologie și Pedologie a 
Universității de Stat din Mol-
dova (1954-1959). În anii 
studenției a activat în calita-
te de laborant la Academia 
de Științe a Moldovei. Face 
studii de doctorat la Catedra 
Botanică a USM în anii 1959-
1962. În 1963 a susținut teza 
de doctor în biologie pe tema: 
,,Algofl ora bazinului râului 
Prut”. În 1966 susține teza de 
doctor habilitat în biologie 
pe tema ,,Clorococofi ceele 
interfl uviului Nistru-Prut: 
fl ora, răspândirea, ecologia, 
principiile de clasifi care, sis-
temul și utilitate”.

A făcut stagiere și 
perfecționare la Universita-
tea din Leningrad (azi Sankt 
Petersburg, Rusia) (1961-
1961); Institutul de Botanică 
al AȘ URSS (Moscova, 1960-
1962, 1985); Universitatea 
,,M. Lomonosov” din Mos-
cova (1970, 1975, 1980); Uni-
versitatea din Praga (1987); 
Institutul de Botanică al 
Academiei de Științe din Ce-
hoslovacia (Trjebon, 1987); 
Universitatea din Plovdiv, 
Bulgaria.

După fi nisarea studiilor de 
doctorat, și-a început activi-
tatea didactică și de cercetare 
științifi că la Universitatea de 
Stat din Moldova, Catedra 
botanică (1962), în calita-
te de asistent (1962-1965), 
lector superior (1965-1968), 
conferențiar (1968-1998), 
profesor universitar (din 
1998). A ținut cursul de bo-
tanică (plantele inferioa-
re, anatomia și morfologia 
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ganotrofe, defi nitivând locul 
ciupercilor și algelor în siste-
mul plantelor. Sistemul pro-
pus a fost aplicat în lucrarea 
fundamentală ,,Viața plante-
lor” în 6 volume (1972-1983).

Membru al Societăților 
Botaniștilor, Hidrobiologilor 
și Geneticienilor din Moldo-
va.

Este laureat al Premiului de 
Stat al Moldovei în domeniul 
științei, tehnicii și producerii 
(1998).

A se vedea și articolul din 
,,Calendar Național 2005”. – 
Chișinău : BNRM, 2004. – P. 
197-198.

Bibliografi e:
Algolitocenozele pe suprafața 

construcțiilor pietroase și calce-
roase și activitatea lor distruc-
tivă / P. Obuh, N. Grabco, C. 
Grabco [et al.] // Probleme ale 
agrochimiei în agricultura con-
temporană. – Chișinău, 1997. – 
P. 66-68.

Biologie: Manual pentru cl. a 
X-a / Petru Obuh, Oleg Botnaru, 
Vasile Grati [et al.]. – Chișinău : 
Prometeu, 2004. – 152 p.

Mârza, Corneliu. Licheno-
fl ora din Rezervația ,,Pădurea 
Domnească” / Corneliu Mîrza, 
Petru Obuh // Buletin știinţifi c 
: Serie nouă. Vol. 1 (14). – 2004. 
– P. 227-236.

Obuh, Petru. Biologie: Com-
pendiu pentru cl. a X-a / Petru 
Obuh, Vasile Grati, Oleg Botna-
ru. – Chișinău : Lumina, 2002. 
– 72 p.

Obuh, Petru. Estimarea di-
versităţii vegetaţiei erbacee din 
complexele locative ale muni-
cipiului Chișinău / Petru Obuh, 
Nadejda Grabco, Constantin 
Bulmaga // Studia Universitas. 
Seria: Științe ale naturii. Biolo-
gie. – 2009. Nr 6 (26). – P. 85-88.

Strategia națională în dome-
niul conservării biodiversității / 
coalcăt.: Petru Obuh. – Chișinău : 
Știința, 2001, 108 p.

***
Obuh, Petru // Cercetători și 

inventatori din Republica Mol-
dova. P. I. – Chișinău : AGEPI, 
2001. – P. 112-113.

Rusnac, Gheorghe. Obuh, 
Petru // Rusnac, Gheorghe. Pro-
fesorii Universității de Stat din 
Moldova (1946-2001): Dicț. ist.-
biogr. / Gheorghe Rusnac, Vale-
riu Cozma. – Chișinău : 2001. 
– P. 146.

M. C.

Veronica MIHAI
1945

Interpretă de muzică popu-
lară.

S-a născut la 17 iulie 1945 
în satul Voroteț, raionul Or-
hei.

După absolvirea școlii in-
complete din satul natal, s-a 
înscris la Școala Profesional-
Tehnică Nr. 3 din Chișinău, 
după care și-a continuat stu-
diile la Școala de Muzică 
,,Ștefan Neaga” (1966-1971). 
Concomitent cu studiile, este 
solistă a Orchestrei de Muzică 
Populară ,,Veselia”. A urmat 
stdiile la Institutul de Arte ,,G. 
Musicescu” din Chișinău (azi 
Academia de Muzică, Teatru și 
Arte Plastice) (1980-1985).

Activitatea artistică a în-
ceput-o ca interpretă de 
muzică populară a trustului 
,,Kișinevstroi” din 1963. Ul-
terior a fost regizor secund 
la televiziunea din Chișinău 
(1968-1970), solistă a Or-
chestrei de Muzică Popula-
ră ,,Folclor” a RadioTV din 
Chișinău (1970-1995).

Debutul în scena artistică 
l-a făcut cu melodii popula-

re, preluate de la rapsozii din 
ținutul codrilor orheieni, în 
mare parte de la consătenii 
săi din Voroteț. Înregistră-
rile lucrărilor le-a făcut cu 
Orchestra ,,Folclor”, unde a 
activat și s-a afi rmat ca in-
terpretă. Printre acestea sunt: 
„Așa-i viața omului”, ,,Dă-mi 
bărbate cheile”, ,,Măi bădiță, 
Păvălaș”, ,,Tu, lăută, zi-i din 
strună” ș. a.

În activitatea sa artistică 
a defi nit un repertoriu vast, 
care abordează mai multe 
genuri muzicale: doine, ba-
lade, melodii lirice de dor și 
dragoste, strigături, romanțe, 
cântece de petrecere ș. a. Pie-
sele ,,Jocul mare”, ,,Cântecul 
miresei” sunt realizările de 
vârf ale interpretei.

A interpretat piese semnate 
de Dumitru Blajinu, Serghei 
Ciuhrii, Serghei Crețu, Gav-
ril Gronic ș. a.

A înregistrat peste 80 de 
melodii, care completează fo-
noteca de aur a Casei Radio 
și TV din Chișinău.

Laureată a Festivalului de 
Creație Populară (Moscova, 
1967); diplomantă a Festi-
valului ,,Toamna de Aur” 
(Tașkent, 1982).

Artistă Emerită a Republi-
cii Moldova (1991).

A se vedea și articolul din 
,,Calendar Național 2005”. – 
Chișinău : BNRM, 2004. – P. 
194.

Bibliografi e:
Mihai, Veronica. Mă-ntreba 

o fl oricică: [interviu cu interpre-
ta Veronica Mihai] / consemna-
re: Veta Ghimpu Munteanu // 
Realităţi culturale. – 2019. – Nr 
5. – P. 17-21.

***
Buzilă, Serafi m. Mihai Vero-

nica // Buzilă, Serafi m. Enciclo-
pedia interpreților din Moldova 
/ Serafi m Buzilă. – Chișinău : 
ARC; Museum, 1999. – P. 292-
293.

Caciuc, Anatol. Anii vin, 
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anii trec... : [interpreta de mu-
zică populară Veronica Mihai] / 
Anatol Caciuc // Moldova suve-
rană. – 2000. – 25 iul. – P. 4.

Chirilescu, Carolina. „Dacă 
aș lua-o de la început, nu aș mai 
cânta muzică populară” : [inter-
preta de muzică populară Vero-
nica Mihai] / Carolina Chiriles-
cu // Jurnal de Chișinău. – 2011. 
– 18 oct. – P. 11.

Ungureanu, Petre. Așa-i 
mama cu copii: Selecție de muzi-
că populară / Petre Ungureanu; 
Orchestra de Muzică Populară 
,,Hora Moldovei” a Ministerului 
de Interne; interpreți: Zinaida 
Julea, Arseni Botnaru, Valenti-
na Cojocaru, Veronica Mihai. – 
Chișinău : Music Master, 2000. 1 
casetă audio STEREO HX-PRO.

M. C.

Leo BORDEIANU
1955

Poet, publicist, matemati-
cian și editor.

S-a născut la 19 iulie 1955 
în satul Coșnița, raionul Du-
băsari, Republica Moldova.

A absolvit Facultatea de 
Matematică și Cibernetică a 
Universității de Stat din Mol-
dova (1977). A urmat studii 
de doctorat la Academia de 
Științe a Uniunii Sovietice 
(1982-1985).

Activitatea profesională a 
început-o în calitate de in-
giner-matematician la Cen-
trul de Calcul din Chișinău, 
ulterior, stagiar la Institutul 
de Cercetări Nucleare din 
Moscova, inginer superior 
la Universitatea de Stat din 

2015”. – Chișinău, 2015. – P. 
248-249.

Bibliografi e:
Alb-negru asimetric : An-

tologie de versuri publicate în 
revista „Noi” / selecţie și prefa-
ţă: Leo Bordeianu. – Chișinău : 
Moldpress, 2010. – 80 p.

Bordeianu, Leo. Aripi pentru 
înălțare / Leo Bordeianu. – Chi-
șinău : Scara spre Cer, 2019. – 
112 p.

Bordeianu, Leo. Harta : Poe-
zie / Leo Bordeianu. – Chișinău : 
Prut Internațional, 2017. – 220 p.

Bordeaianu, Leo. Nimeni să 
nu se teamă de moarte / Leo 
Bordeianu. – Chișinău : Axios, 
2011. – 74 p.

Catargele luminii: Antologie 
de versuri publicate în revis-
ta „Noi” / selecţie, prefaţă: Leo 
Bordeianu. – Chișinău : [S. n.], 
2004. – 87 p.

Cea mai frumoasă zi : Antolo-
gie de versuri ale copiilor și ado-
lescenţilor publicate în revista 
,,Noi” / selecţie și prefaţă : Leo 
Bordeianu. – Chișinău : Revista 
,,Noi”; Editura Tipocrat Print, 
2016. – 62 p.

***
Bordeianu, Leo. Limpezi 

prospeţimi de frumuseţe: [car-
tea ,,Revelațiile scribului de 
Gheorghe Doni”, Chișinău, 
Pontos, 2018] / Leo Bordeianu 
// Viaţa Basarabiei. – 2019. – Nr 
1. – P. 135-137.

Boredeianu, Leo. Poezia ba-
sarabeană în engleză / Leo Bor-
deianu // Capitala. – 2000. – 5 
aug. – P. 8.

***
Moldoveanu, Anastasia. Di-

mensiunea creștin-ortodoxă a 
poetului Leo Bordeianu / Ana-
stasia Moldoveanu // Literatura 
și arta. – 2011. – 4 aug. – P. 5.

Moroșanu, Andrei. Cornul 
de vânătoare : [Leo Bordeianu 
la 60 de ani] / Andrei Moroșanu 
// Literatura și arta. – 2015. – 23 
iul. – P. 4.

Rachieru, Adrian. Leo Bor-
deianu și ,,Pantoful de aur” al 

Moldova.
Fiind pasionat de poezie, a 

debutat cu poeme în revista 
,,Moldova” în 1984.

Debutul editorial s-a pro-
dus în 1989, cu placheta de 
versuri ,,Mai multă dragoste 
decât ură”.

Din 1991 deține funcțiile 
de secretar de redacție, apoi 
redactor-șef adjunct al revis-
tei ,,Limba română”, Chișinău 
(1991-2002); concomitent 
este șef de redacție literară la 
revista ,,Noi” (1992), ,,Mol-
dova” (2003-2009); ,,Florile 
dalbe” (2004-2011); șef sec-
tor la publicația ,,Monitorul 
Ofi cial al Republicii Moldo-
va” (2010-2017); redactor-șef 
la ziarul de cultură creștin-
ortodoxă pentru copii și 
adolescenți ,,Scara spre cer” 
(din 2010).

A publicat în periodice-
le de cultură din Republica 
Moldova și din alte țări, pre-
cum: România, Franța, Italia, 
Olanda, SUA ș. a.: ,,Con-
trafort”, ,,România literară”, 
,,Limba română”, ,,Convor-
biri literare”, ,,Cronica”, ,,Poe-
sis” ș. a.

Volume de versuri semna-
te de L. Bordeianu: ,,Linie de 
demarcație” (2005), ,,Nimeni 
să nu se teamă” (2011), ,,Har-
ta” (2017), ,,Aripi pentru 
înălțare” (2019) ș. a.

Este prezent în antologii 
editate atât în țară, cât și pes-
te hotare: România, Macedo-
nia, Italia: ,,Portret de grup” 
(2015), ,,Poeți basarabeni 
contemporani” (2016), ,,Cea 
mai frumoasă zi” (2016), 
,,Literatura din Basarabia. 
Început de secol XXI. Poezie” 
(2017) ș. a.

Membru al Uniunii Scrii-
torilor din Moldova (1990); 
Membru al Uniunii Scriitori-
lor din România (1994).

A se vedea și articolele din 
,,Calendar Național 2005”. – 
Chișinău : BNRM, 2004. – P. 
194-195; ,,Calendar Național 
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poeziei // Rachieru, Adrian. 
Poeți din Basarabia: Un veac de 
poezie românească / Adrian Ra-
chieru. – București : Ed. Acade-
miei Române; Chișinău : Știința, 
2010. – P. 462-471.

Trifan, Călina. Bordeia-
nu, Leo // Dicționarul scrii-
torilor români din Basarabia: 
1812-2010. – Chișinău : Prut 
Internațional, 2010. – P. 64-65.

M. C.

Constantin REABȚOV
1920-1997

Pedagog, manager, publi-
cist, om de cultură, coautor 
de manuale, alcătuitor de 
programe de predare a limbii 
și literaturii române.

S-a născut la 26 iulie 1920 
la Cahul, părinții fi ind de ori-
gine rusă și grecească.

Se stinge din viață la 29 
martie 1997, la Cahul.

Studiile liceale le-a urmat 
la Liceul ,,Ioan Voievod” din 
Cahul (1937) și la Bolgrad 
(1939). (Peste ani despre 
Liceul ,,Ioan Voievod” din 
Cahul în publicația ,,Crai-
nou”, reinaugurată aici, în 
1990, profesorul va menționa 
că ,,... numai el ne-a încăr-
cat pe noi, foștii lui elevi, cu 
acele cunoștințe pe care, la 
rându-ne, le-am transmis 
generațiilor ce au venit după 
noi; numai el ne-a format 
deprinderea de a munci, nu-
mai el ne-a educat cea mai 
frumoasă trăsătură: stima 
față de om, indiferent de 
naționalitate, credință, stare 
socială etc.”)

colae Corlăteanu, Anatol Cio-
banu, I. Mocreac, Ion Osa-
dcenco), a organizat, la Cahul, 
conferințe teoretico-practice 
privind cultivarea limbii.

Calitățile sale de pedagog 
au fost apreciate și de către 
Grigore Vieru, care spunea 
că ar fi  fost greu de imaginat 
,,creșterea limbii românești la 
Colegiul din Cahul fără oste-
neala acestui nobil spirit, de 
o mare dăruire pedagogică și 
o mare blândețe sufl etească”.

A fost membru în consilii-
le metodice ale Ministerului 
Învățământului din RSSM; 
președinte al Comisiei de sus-
ţinere a examenelor de stat, 
în școlile de același profi l din 
Călărași, Orhei, Soroca, Lip-
cani și a participat, în calitate 
de coautor, la elaborarea a 14 
manuale pentru școlile peda-
gogice. ,,C. Reabțov a fost un 
adevărat homo doctus, dar 
și ironicus. Doct în sensul 
că avea o deosebită pregăti-
re profesională, era un om al 
cărții, care nu numai consu-
ma ceea ce au scris alții, ci și 
scria el însuși manuale, arti-
cole și studii privind cele mai 
diverse probleme de limbă și 
literatură [...]” (A. Ciobanu).

A editat cărțile: ,,Din înţe-
lepciunea timpurilor” (1974), 
,,Înţelepciune și haz” (1989), 
,,În lumea gândurilor înţe-
lepte” (1996), ,,Cahul : Istorie, 
personalităţi, cultură” (1997) 
ș. a. În ediții periodice a pu-
blicat peste 300 de articole cu 
o tematică diversă: literatură, 
pedagogie, cultură, etică, artă, 
despre personalităţile din Ca-
hul etc.

La Școala Pedagogică din 
Cahul a organizat primul tea-
tru studențesc, unde a pus în 
scenă poveștile lui I. Crean-
gă, scenete de V. Alecsandri, 
Molière etc. și a condus un 
cenaclu literar. De aseme-
nea, a realizat traducerea mai 
multor piese pentru Teatrul 
,,B. P. Hasdeu” din Cahul.

A participat la al Doilea Răz-
boi Mondial, în armata sovie-
tică (iunie 1941-august 1942) 
și în armata română (decem-
brie 1942-septembrie 1944). 

În 1944 a absolvit cursuri-
le de învăţători din Chișinău. 
Mai târziu a studiat la Institu-
tul Învățătoresc ,,T. Șevcenko” 
din Tiraspol (1948-1951) și la 
Institutul Pedagogic din Bălți 
(1952-1954).

Timp de 55 de ani s-a de-
dicat pedagogiei. Inițial a fost 
învățător, șef de studii și di-
rector de școală în sate din 
raionul Cahul – Andrușul-
de-Jos, Roșu, Crihana Veche 
(1940-1959). În 1959 devine 
profesor de limba și litera-
tura română (moldoveneas-
că) la Școala Pedagogică din 
Cahul, unde timp de peste 
două decenii a fost ,,unul din 
pivoții acestei instituții de 
învățământ mediu de specia-
litate, dar și una din fi gurile 
proeminente ale instituțiilor 
de profi l similar din republi-
că, înalt apreciată și de mulți 
fi lologi din mediul științifi c” 
(Alexandru Manoil).

În 1957-1958, la Cahul, 
alături de savanți fi lologi de 
la Chișinău, a participat la 
discuțiile ofi ciale ale proiectu-
lui republican referitor la or-
tografi a limbii, fi ind apreciat 
pentru modul original și con-
vingător de a-și prezenta opi-
niile. Ulterior, academicianul 
Silviu Berejan va menționa că 
l-a cunoscut pe acest ,,profe-
sor prin vocație”, devenind 
,,un admirator al acestui cu-
noscător și iubitor de limbă, 
care, în plus, s-a dovedit a fi  
și un om de sufl et, cum rar 
întâlnești” și care ,,vorbea in-
spirat despre limbă și într-o 
limbă ce provoca o satisfacție 
estetică neobișnuită”. Mai 
târziu, cu participarea oame-
nilor de știință din domeniu 
de la Universitatea de Stat și 
de la Academia de Științe din 
Chișinău (academicianul Ni-
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Din 1946 a avut mai multe 

intervenţii la radio și televizi-
une, unde a susținut polemici 
în diverse probleme ale tim-
pului.

A fost membru de onoa-
re al juriului Festivalului 
Internațional ,,Nufărul Alb”, 
organizat la Cahul.

Mențiuni: cetăţean de onoa-
re al orașului Cahul (1992). 
Din 1997 o stradă din Cahul 
poartă numele lui Constantin 
Reabțov.

Distincții: Insigna „Emi-
nent al Învăţământului Pu-
blic” (1966), ,,Veteran al 
Muncii” (1980), Medalia 
,,Meritul Civic” (1995).

Bibliografi e selectivă:
*Ciornîi, I. P. Limba moldo-

venească : Manual pentru școli-
le pedagogice. Partea 2 : Sintaxa 
/ I. P. Ciornîi, I. V. Matcovschi, 
C. P. Reabţov ; sub red. prof. I. P. 
Ciornîi. – Ed. a 3-a. – Chișinău : 
Lumina, 1989. – 248 p.

*Înţelepciune și haz : Culegere 
de anecdote / selecţie și trad. din 
limba rusă și fr. de Constantin 
Reabţov. – Chișinău : Literatura 
Artistică, 1989. – 256 p.

*Limba moldovenească. Partea 
1: Generalități, vocabular, for-
me gramaticale : Manual pentru 
școlile pedagogice / S. Berejan, I. 
Matcovschi, C. Reabţov [et al.]. – 
Ediția a 3-a, revăzută. – Chișinău : 
Lumina, 1986. – 300 p.

*Limba moldovenească : Ma-
nual pentru școlile pedagogice. 
Partea 1: Vocabular, sunete, for-
me gramaticale / S. G. Berejan, 
I. Matcovschi, C. Reabțov [et 
al.] ; sub red. lui S. G. Berejan. – 
Ed. a 4-a. – Chișinău : Lumina, 
1989. – 304 p.

*Mazureac, S. Culegere de 
exerciţii la limba moldoveneas-
că : (Sintaxa) : Pentru școlile 
pedagogice / S. E. Mazureac, P. 
V. Tolocenco, C. P. Reabţov ; sub 
red. lui P. V. Tolocenco. – Chiși-
nău : Lumina, 1988. – 188 p.

Mazureac, Sergiu. Exerciţii la 
limba română : Sintaxa : Pentru 

școala normală / Sergiu Mazu-
reac, P. Tolocenco, C. Reabţov. – 
Ediția a 2-a, revăzută. – Chiși-
nău : Lumina, 1992. – 199 p.

Reabțov, Constantin. Cahul : 
Istorie, personalităţi, cultură / 
Constantin Reabţov. – Chișinău, 
1997. – 270 p. : il., 2 h.

*Reabțov, C. P. Din înţelep-
ciunea timpurilor : Culegere de 
aforisme și cuvinte înaripate / 
alcăt. : C. P. Reabţov. – Chișinău : 
Cartea Moldovenească, 1974. – 
160 p.

Reabțov, Constantin. În lu-
mea gândurilor înţelepte : Dic-
ţionar de aforisme. – Chișinău : 
[S. n.], 1996. – 194 p.

***
*Reabțov, Constantin. Bu-

jorul; Mormântul uriașului; Iz-
vorul strigoilor; Vadul lui Isac : 
[Legende] / Constantin Reabțov 
// Legende, tradiţii și povestiri 
orale / alcăt. : G. Botezatu; sub 
red. lui V. M. Gaţac ; AȘM. – 
Chișinău : Știinţa, 1975.

*Reabțov, Constantin. Ghi-
citori / Constantin Reabțov // 
Folclor din Bugeac / alcăt.: G. 
Botezatu, E. Junghietu. – Chiși-
nău : Știinţa, 1982. – P. 297-324.

***
Constantin Reabțov : Peda-

gogul, iluministul, patriotul / 
col. red. : Mihai Cimpoi, Ni-
colae Dabija, Radu Cârneci. – 
Chișinău : Ideal, 2016. – 134 p. : 
fot. – Bibliogr. : p. 109-116. – 
(Ideal ; 124).

***
Berejan, Silviu. Evocare la 80 

de ani de la naștere / Silviu Be-
rejan // Literatura și arta. – 2000. – 
27 iul. ; Constantin Reabțov : 
Pedagogul, iluministul, patri-
otul / col. red. : Mihai Cimpoi, 
Nicolae Dabija, Radu Cârneci. – 
Chișinău : Ideal, 2016. – P. 9-12.

Ciobanu, Anatol. Un ilus-
tru profesor cahulean / Anatol 
Ciobanu // Literatura și arta. – 
2000. – 27 iul.

Ciurunga, Andrei. Prin Ba-
sarabia de odinioară [referire și 
la C. Reabțov] / Andrei Ciurun-
ga // Patria tânără. – 1997. – 24 

mai. – P. 15.
Manoil, Alexandru. Con-

stantin Reabțov, un om cu o 
nesfârșită dragoste de școală // 
Manoil, Alexandru. 88 & 333 
copământeni / Alexandru Ma-
noil. – Cahul : Labirint, 2016. – 
P. 316-321.

Reabțov, Gheorghe. Con-
stantin Reabțov. Evocări des-
pre tata / Gheorghe Reabțov // 
Pedagogi români notorii (din 
Basarabia interbelică și postbe-
lică). – [S. l.: S. n.], 2015. – P. 
235-238.

Reabțov, Valentin. Bună 
ziua, tovarăș director / Valentin 
Reabțov // Făclia. – 2010. – 3 iul. – 
P. 3.

Reabțov, Valentin. Profesorul 
Constantin Reabţov, un nume 
care nu se uită / Valentin Reabțov 
// Timpul. – 2010. – 9 iul. ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
https://www.timpul.md/articol/
profesorul-constantin-reabtov-
un-nume-care-nu-se-uita-13054.
html (accesat : 12.08.2019).

Reabțov, Valentin. Cine a fost 
Constantin Reabțov / Valentin 
Reabțov // Ziua de azi. – 2015. – 
24 iul.

Tecuci, Alexandru. Din dra-
goste de baștină / Alexandru 
Tecuci // Reabțov, Constantin. 
Cahul : Istorie, personalităţi, 
cultură / Constantin Reabţov. – 
Chișinău, 1997. – P. 263.

Tetiuhin, Maria. Galeria 
personalităților basarabene [re-
ferire și la Constantin Reabțov] 
/ Maria Tetiuhin // Pedagogi 
români notorii (din Basarabia 
interbelică și postbelică). – [S. l.: 
S. n.], 2015. – P. 49-57.

Vieru, Grigore. Un om de 
care mi-i dor [Constantin 
Reabțov] / Grigore Vieru // Lite-
ratura și arta. – 2000. – 27 iul. – 
P. 1.

***
Оржаковский, Д. Учитель 

учителей / Д. Оржаковский // 
Красный октябрь. – 1984. – 7 
апр.

V. M.
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August

85 de ani de la nașterea Raisei 
Suveică, critic literar și de tea-
tru (1 august 1935 – 13 ianuarie 
2019). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 211-212.

70 de ani de la nașterea Va-
lentinei Pelin, fi lolog, istoric, 
doctor în științe istorice (1 au-
gust 1950 – 10 iulie 2006). A 
se vedea și art. din CN 2015, p. 
262-263.

160 de ani de la nașterea lui 
Bazil Assan, inginer și explo-
rator, primul român care a efec-
tuat o călătorie în jurul lumii (1 
august 1860 – 16 iunie 1918).

75 de ani de la nașterea lui Tu-
dor Gheorghe, actor de teatru, 
interpret, compozitor român (1 
august 1945). A se vedea și art. 
din CN 2015, p. 264.

90 de ani de la nașterea lui Ion 
Tăbârță, artist plastic, grafi cian, 
pedagog (2 august 1930 – 4 de-
cembrie 2012). A se vedea și art. 
din CN 2000, p. 211-213; CN 
2015, p. 268-269.

85 de ani de la nașterea lui 
Ion Ungureanu, regizor, actor 
de teatru și fi lm, profesor, publi-
cist, om de stat (2 august 1935 
– 28 ianuarie 2017). A se vedea 
și art. din CN 2005, p. 213-214; 
CN 2010, p. 164 ; CN 2015, p. 
264-266.

80 de ani de la nașterea Luciei 
Țibuleac, cântăreață de operă 
(soprană), operetă, lied (2 au-
gust 1940).

65 de ani de la nașterea Tatia-
nei Ischimji, specialist în bibli-
oteconomie (2 august 1955). A 
se vedea și art. din CN 2015, p. 
266-268.

75 de ani de la stingerea din 
viață a lui Pietro Mascagni, 
compozitor și dirijor italian, 
considerat creator al verismului 
(7 decembrie 1863 – 2 august 
1945).

85 de ani de la nașterea Ma-
riei Bieșu, interpretă de operă, 

membru de onoare al Acade-
miei de Științe a Moldovei (3 
august 1935 – 16 mai 2012). A 
se vedea și art. din CN 2005, p. 
214-216; CN 2010, p. 165-166; 
CN 2015, p. 269-270.

125 de ani de la stingerea din 
viață a lui Dimitrie Brândză, 
medic și naturalist român, doc-
tor în medicină, fondatorul 
Grădinii Botanice și a Institu-
tului de Botanică din București, 
membru titular al Academiei 
Române. A descris un număr 
mare de specii de plante din 
Moldova și Muntenia. 

125 de ani de la nașterea 
lui Eleft erie Sinicliu, om po-
litic, agronom, membru în 
Sfatul Țării (4 august 1895 – 
1979/1980). A se vedea și art. din 
CN 2015, p. 270.

90 de ani de la nașterea lui 
Eugeniu Platon, regizor de 
operă (4 august 1930 – 12 mai 
2003). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 216-217.

80 de ani de la nașterea lui Si-
mion Băncilă, doctor în științe 
fi zico-matematice, profesor uni-
versitar (4 august 1940).

150 de ani de la nașterea lui 
Simion  Sanielevici, matema-
tician, doctor în matematică, 
profesor român, membru titular 
onorifi c al Academiei Româ-
ne (4 august 1870 – 12 august 
1963). 

130 de ani de la nașterea 
Olgăi Greceanu, scriitoare și 
pictoriță română (4 august 1890 
– 16 noiembrie 1978). 

120 de ani de la nașterea lui 
Vasile Pavelcu, psiholog, doctor 
în fi losofi e,  profesor universitar, 
academician român, originar 
din Basarabia (4 august 1900 – 
21 februarie 1991). 

70 de ani de la nașterea lui 
Oleg Bulgaru, specialist în me-
canică, doctor în științe fi zico-
matematice, conferențiar (5 au-
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gust 1950).

130 de ani de la nașterea lui 
Jean Bobescu, violonist, dirijor, 
pedagog român (5 august 1890 
– 5 august 1981). 

120 de ani de la naștertea lui 
George Fernic, pilot, inginer 
constructor de avioane și inven-
tator român (5 august 1900 – 29 
august 1930).

170 de ani de la nașterea lui 
Henri René Albert  Guy de 
Maupassant, scriitor  francez,  
este unul dintre precursorii po-
vestirii moderne (5 august 1850 
– 6 iulie 1893). A se vedea și art. 
din CN 2003, p. 147-150.

75 de ani de la nașterea 
Svetlanei Burțev, biolog, doc-
tor habilitat în științe biologice, 
profesor universitar, cercetător 
științifi c, inventator (6 august 
1945). 

70 de ani de la nașterea Elenei 
Condrunina, muzeograf, cola-
borator științifi c (6 august 1950 
– 20 aprilie 2002).

125 de ani de la nașterea lui 
Iacob Botoșanschi, scriitor, 
jurnalist, editor și dramaturg 
argentinian, evreu originar din 
Basarabia (6 august 1895 – 26 
octombrie 1964).

90 de ani de la nașterea lui 
Adrian Ovidiu Moțiu, geochi-
mist, geofi zician, doctor în chi-
mie, profesor și cercetător ro-
mân (7 august 1930 – 25 martie 
2004).

90 de ani de la nașterea lui 
Marcel Chirnoagă, grafi cian și 
sculptor român (7 august 1930 
– 23 aprilie 2008). A se vedea și 
art. din CN 2015, p. 270-271.

80 de ani de la nașterea lui 
Vasile Niguleanu, medic, doc-
tor habilitat în științe medicale, 
profesor universitar (8 august 
1940 – 15 august 2018). 

70 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Enciu, poet, publicist și 
pedagog (8 august 1950 – 2001).

100 de ani de la nașterea lui 
Jean Leclant, istoric, egiptolog, 
arheolog, doctor în istorie, pro-
fesor, cercetător științifi c fran-
cez, membru din străinătate al 
Academiei Române (8 august 
1920 – 16 septembrie 2011).

140 de ani de la nașterea lui 
Ioan Lupaș, istoric, doctor în 
istorie, profesor și teolog ro-
mân, om politic, membru titular 
al Academiei Române (9 august 
1880 – 3 iulie 1967). A se vedea 
și art. din CN 2005, p. 218-219.

100 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Ranga, violonist și 
compozitor (10 august 1920 – 3 
ianuarie 1981). A se vedea și art. 
din CN 2005, p. 220-221.

145 de ani de la nașterea lui 
Axente Banciu, istoric literar, 
profesor, publicist, traducător 
român, profesor de limbă și li-
teratură română în Basarabia, 
membru de onoare al Academi-
ei Române (10 august 1875 – 13 
august 1959).

110 ani de la nașterea lui Vla-
dimir Cavarnali, poet, publi-
cist, pedagog, membru fonda-
tor al Societății Scriitorilor din 
Basarabia (10 august 1910 – 20 
iulie 1966). A se vedea și art. din 
CN 2000, p. 216-218.

70 de ani de la nașterea lui 
Leonid Culiuc, fi zician, ingi-
ner electronist, doctor habilitat 
în științe fi zico-matematice, 
profesor universitar, membru 
titular al Academiei de Științe 
a Moldovei (11 august 1950). A 
se vedea și art. din CN 2015, p. 
272-273.  

90 de ani de la nașterea lui 
Teodor Mazilu, dramaturg, 
prozator, poet, publicist român 
(11 august 1930 – 18 octombrie 
1980). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 221-222.

120 de ani de la nașterea 
lui Ștefan Lupașcu (Stéphane 
Lupasco), fi losof francez, de 
origine română, membru post-
mortem al  Academiei  Române 
(11 august 1900 – 7 octombrie 
1988). 

110 ani de la nașterea lui Mi-
hail Curicheru, scriitor și publi-
cist (12 august 1910 – 24 august 
1943). A se vedea și art. din CN 
2000, p. 219-221; 2010, p. 167.

65 de ani de la nașterea lui 
Iurie Colesnic, poet, prozator, 
editor, scenarist, istoric al vieții 
literare, culturale și sociale din 
Basarabia, publicist, om politic 
(12 august 1955). A se vedea și 

art. din CN 2005, p. 222-227; 
CN 2010, p. 167-169; CN 2005, 
p. 273-276.

85 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Cojocari, specialist 
în domeniul dreptului, doctor 
habilitat în drept, profesor uni-
versitar (13 august 1935).  A se 
vedea și art. din CN 2005, p. 169-
170.

140 de ani de la nașterea lui 
Dionisie I. Linția, ornitolog, 
pedagog, cercetător român (13 
august 1880 – 29 august 1952).

70 de ani de la nașterea lui 
Manole Neagu, fi lolog, scriitor, 
traducător, editor, cercetător (14 
august 1950).  A se vedea și art. 
din CN 2010, p. 170-171.

80 de ani de la fondarea 
Universității Pedagogice de Stat 
,,Ion Creangă” din Chișinău (16 
august 1940). A se vedea și art. 
din CN 2005, p. 171-172.

180 de ani de la nașterea lui 
Alexandru N. Lahovari, publi-
cist, orator, jurist, traducător, 
doctor în științe juridice, diplo-
mat român (16 august 1840 – 16 
martie 1897).

100 de ani de la nașterea lui 
Virgil Ierunca (Untaru), eseist, 
critic literar, poet, publicist ro-
mân, stabilit la Paris (16 august 
1920 – 28 septembrie 2006). 
A se vedea și art. din CN 2005, 
p. 231-232.

100 de ani de la stingerea din 
viață a lui Norman Lockyer, 
astronom, profesor universitar, 
cercetător științifi c englez (17 
mai 1836 – 16 august 1920).

90 de ani de la nașterea Anei 
Melnic (Vitiu), chimistă, acti-
vistă pe tărâm obștesc, doctor 
în biologie (17 august 1930). A 
se vedea și art. din CN 2010, p. 
173-174.

80 de ani de la nașterea Dinei 
Stici, doctor în științe fi lologice, 
conferențiar universitar (17 au-
gust 1940).

80 de ani de la nașterea lui 
Cornel Hațegan, fi zician, doc-
tor în fi zică nucleară, cercetător 
științifi c român, membru titular 
al Academiei Române (17 au-
gust 1940).

80 de ani de la nașterea lui 
George Corbu, poet, epigra-
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mist, eseist, istoric literar, bibli-
olog și bibliofi l român (17 au-
gust 1940).

160 de ani de la nașterea lui 
Dimitrie Popovici-Bayreuth, 
cântăreț de operă (bas-bariton), 
pedagog român (18 august 1860 
– 6 aprilie 1927).

270 de ani de la nașterea lui 
Antonio Salieri, compozitor, 
dirijor, pedagog italian, maestru 
al Capelei Imperiale din Viena 
(18 august 1750 – 7 mai 1825).

65 de ani  de la nașterea Lud-
milei Dobrogeanu, muzeograf, 
cercetător științifi c (19 august 
1955).

220 de ani de la nașterea lui 
Iacob Cristian Stanislau Cihac, 
medic și naturalist român, de 
origine cehă, membru de onoare 
al Societății Academice Române 
(19 august 1800 – 29 noiembrie 
1888). A se vedea și art. din CN 
2013, p. 295-296.

85 de ani de la nașterea lui 
Dumitru Radu Popescu, pro-
zator, dramaturg, scenarist, pu-
blicist, eseist, poet, membru ti-
tular al Academiei Române (19 
august 1935).  A se vedea și art. 
din CN 2005, p. 228-230.

440 de ani de la stingerea din 
viață a lui Andrea Palladio, 
arhitect italian (30 noiembrie 
1508 – 19 august 1580).

190 de ani de la nașterea lui 
Julius Lothar Meyer, chimist 
german; unul dintre pionierii în 
dezvoltarea primului tabel peri-
odic al elementelor chimice (19 
august 1830 – 1 aprilie 1895).

240 de ani de la nașterea lui 
Pierre-Jean de Béranger, poet 
și șansonetist francez (19 august 
1780 – 16 iulie 1857). 

425 de ani de la Bătălia de la 
Călugăreni, încheiată cu victo-
ria tactică a oastei munteano-
transilvane condusă de  Mihai 
Viteazul (13 august 1595).

550 de ani de la Bătălia de 
la Lipnic, încheiată cu victo-
ria oastei condusă de Ștefan cel 
Mare, asupra oștilor tătare (20 
august 1470). A se vedea și art. 
din CN 2000, p. 223-224.

80 de ani de la nașterea lui 
Alexei Cașu, matematician, 
doctor habilitat în științe fi zico-

matematice, profesor universi-
tar (20 august 1940). A se vedea 
și art. din CN 2010, p. 174-174.

70 de ani de la nașterea lui 
Boris Pângari, medic anes-
teziolog-reanimatolog, doctor 
habilitat în medicină, profesor 
universitar, inventator  (20 au-
gust 1950 – 30 august 2007). A 
se vedea și art. din CN 2010, p. 
175-176.

100 de ani de la nașterea Zoiei 
Dumitrescu-Bușulenga, critic 
și istoric literar, eseist, fi losof al 
culturii, pedagog, doctor în fi lo-
logie, politician român, mem-
bru al Academiei Române (20 
august 1920 – 5 mai 2006). A se 
vedea și art. din CN 2000, p. 225-
227; CN 2010, p. 176-177.

90 de ani de la nașterea lui 
Iuri Șibaev, pictor (21 august 
1930 – 23 octombrie 1986).

65 de ani de la nașterea lui 
Victor Bahcevan, pictor, grafi -
cian, pedagog (21 august 1955). 
A se vedea și art. din CN 2015, 
p. 277.

60 de ani de la nașterea Nata-
liei Guțu, specialist în pedago-
gia și psihologia preșcolară,  lec-
tor universitar (21 august 1960).

130 de ani de la stingerea 
din viață a lui Vasile Alecsan-
dri, poet, dramaturg, prozator, 
folclorist, fi lolog, om politic, 
ministru, membru titular al 
Ascademiei Române, creator al 
teatrului și al literaturii drama-
tice în România (14 iunie 1818 
– 22 august 1890).  A se vedea 
și art. din CN 2008, p. 196-198; 
2018, p. 134-135.

60 de ani de la nașterea Lud-
milei Cabac, doctor în științe 
fi lologice, lector superior (23 
august 1960).

80 de ani de la nașterea lui 
Nicanor Babără, doctor habili-
tat în științe fi lologice, profesor 
universitar (23 august 1940). A 
se vedea și art. din CN 2010, p. 
177-178.

80 de ani de la nașterea Eu-
geniei Glodariu, istoric moder-
nist, muzeograf, doctor în isto-
rie, pedagog român (23 august 
1940 – 11 decembrie 2016). 

140 de ani de la înălțarea, la 
Chișinău, a Bisericii Întâmpi-

narea Domnului (24 august 
1880). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 237-238.

120 de ani de la nașterea lui 
Th eodor Bușniță, hidrobiolog, 
ihtiolog și histolog român, ori-
ginar din Basarabia, membru 
corespondent al Academiei Ro-
mâne (24 august 1900 – 22 au-
gust 1977).

80 de ani de la nașterea Ja-
nettei Tiurin, biolog, doctor în 
biologie, cercetător și inventator 
(24 august 1940).

60 de ani de la nașterea Ade-
lei Calistru, actriță de teatru și 
cinema (24 august 1960).

155 de ani de la nașterea lui 
Ferdinand I de Hohenzollern, 
al doilea rege al României, pri-
mul rege al României Mari, 
membru de onoare al Academi-
ei Române (24 august 1865 – 6 
noiembrie 1968). A se vedea și 
art. din CN 2015, p. 278-279.

85 de ani de la nașterea Clau-
diei Osadci, balerină (25 august 
1935). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 238.

50 de ani de la nașterea lui 
Claudia Schiff er, actriță ger-
mană și fotomodel (25 august 
1970).  

80 de ani de la nașterea lui 
Mihai Pelin, istoric, scriitor, 
prozator, publicist român, ori-
ginar din Bucovina de Nord 
(25 august 1940 – 14 decembrie 
2007). A se vedea și art. din CN 
2015, p. 282.

85 de ani de la nașterea lui 
Andrei Strâmbeanu, poet, 
prozator, dramaturg, publicist, 
scenarist, traducător (25 august 
1935). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 238-240; CN 2010, p. 
179-180; CN 2015, p. 279-280.

80 de ani de la nașterea lui Tu-
dor Maleca, merceolog, doctor 
în științe tehnice, conferențiar 
(25 august 1940). A se vedea și 
art. din CN 2010, p. 280-281.

80 de ani de la nașterea lui Ion 
Dumitrache, inginer energeti-
cian român, membru titular al 
Academiei  Române (26 august 
1940).

170 de ani de la nașterea lui 
Charles Robert Richet, fi zio-
log, cercetător științifi c fran-
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cez, laureat al Premiului Nobel 
pentru Fiziologie și Medicină 
(26 august 1850 – 4 decembrie 
1935). 

160 de ani de la stingerea din 
viață a lui Friedrich Silcher, 
compozitor german (27 iunie 
1789 – 26 august 1860).

80 de ani de la nașterea lui Ion 
Chitoroagă, pictor, artist-deco-
rator, sculptor, designer vesti-
mentar și pedagog (27 august 
1940). A se vedea și art. din CN 
2010, p. 180. 

100 de ani de la nașterea lui 
Traian Chițulescu, arhitect, 
urbanist și publicist român (27 
august 1920- ?).

90 de ani de la nașterea lui 
Zigu Ornea, critic și istoric li-
terar, editor, publicist, scriitor 
român, de origine evreiască 
(27 august 1930 – 15 noiembrie 
2001). A se vedea și art. din CN 

2005, p. 243-245.
385 de ani de la stingerea din 

viață a lui Lope de Vega, poet și 
dramaturg spaniol (25 noiem-
brie 1562 – 27 august 1635). A 
se vedea și art. din CN 2005, p. 
241-243.

250 de ani de la nașterea lui 
Georg Wilhelm Friedrich He-
gel, fi losof german, unul dintre 
clasicii fi losofi ei germane și uni-
versale (27 martie 1770 – 14 no-
iembrie 1831). A se vedea și art. 
din CN 2006, p. 352-353.

70 de ani de la stingerea din 
viață a lui Alexandru I. Lapeda-
tu, istoric medievist, pedagog, 
diplomat, om politic, membru 
titular al Academiei Române 
(14 septembrie 1876 – 30 august 
1950). A se vedea și art. din CN 
2015, p. 284-285.

80 de ani de la stingerea din 
viață a lui Joseph J. Th omson, 

fi zician, matematician, profesor 
universitar și cercetător științifi c 
englez, laureat al Premiului No-
bel pentru Fizică (18 decembrie 
1856 – 30 august 1940). A se ve-
dea și art. din CN 2006, p. 379-
380.

140 de ani de la nașterea lui 
Ștefan Braborescu, scriitor, ac-
tor, regizor, profesor, traducător 
român (31 august 1880 – 4 ianu-
arie 1971). 

75 de ani de la nașterea lui 
Traian Brad, bibliolog român, 
manager al activității bibliote-
cilor (31 august 1945 – 8 iunie 
2002). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 246-248; CN 2015, p. 
285-286.

100 de ani de la stingerea din 
viață a lui Wilhelm Wunt, psi-
holog, fi ziolog, fi losof  și cerce-
tător științifi c german (16 au-
gust 1832 – 31 august 1920).    
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Raisa SUVEICĂ
1935-2019

Cercetător, critic literar și 
de teatru.

S-a născut la 1 august 1935 
în satul Cotova, județul So-
roca (azi raionul Drochia) 
într-o familie de profesori. Se 
stinge din viață la 13 ianuarie 
2019. 

Studiile primare și le-a fă-
cut la școala medie de cultură 
generală, din orașul Soroca, 
absolvind-o în 1951. În con-
tinuare este înmatriculată 
la Universitatea de Stat din 
Moldova, Facultatea de Filo-
logie și Istorie, Specialitatea 
limba și literatura română. 
Finalizează studiile în 1956. 
A fost colaborator științifi c la 
Institutul de Limbă și Litera-
tură (azi Institutul de Filolo-
gie) al Academiei de Științe a 
Moldovei în perioada 1956-
1968. În această perioadă își 
face și doctoratul, conducă-
tor științifi c fi indu-i reputa-
tul Vasile Coroban.

În calitate de cercetător, 
publică articole, studii, re-
cenzii: Poem de primăvară, 
unde este analizată culegerea 
de poezii ”Bună dimineața” 
de Valentin Roșca (1957), 
Însemnări despre lirică, arti-
col dedicat poeziei contem-
porane (cea a lui N. Costen-
co, L. Deleanu, P. Darienco, 
V. Russu, B. Istru, A. Lupan 
ș. a.) (1958), publicate cu 

preponderență în revistele 
”Nistru” și ”Limba și literatu-
ra moldovenească”.

Este alcătuitor al mai mul-
tor culegeri: Prima rândunică 
(1961), Glasuri tinere (1964), 
Profi luri literare (1972), Cui-
bul stelelor de foc (1960) ș. a. 
Un loc aparte printre acestea 
îl au cărțile dedicate teatrului: 
Piese (1963), Pe scena școlii, 
lucrare în patru volume (vol. 
1 – 1974, vol. 2 – 1975, vol. 
3 – 1976, vol. 4 - 1980), Piese 
(1979), Piese: pentru teatrele 
de amatori (1985) etc.

A prefațat câteva volume: 
Piese (1979), Darul vieții 
(1978) ș. a.

Pe lângă acestea, o 
cunoaștem și ca traducătoare 
de carte pentru copii. Astfel, 
a tradus lucrările: Asan: Po-
vestire (1965), Linas și Valen-
tinas (1963), Tati nu-și pierde 
speranța (1977), Eu, bunica, 
Iliko și Ilarion (1972), Trăncă-
nel: Povestiri (1962), Kolea și 
Olea își scriu: Povestire (1967), 
Vacanța unui băiat (1964).

Una dintre cele mai impor-
tante lucrări este monografi a 
dedicată creației lui Spiridon 
Vangheli ”Miracolul cotidia-
nului” publicată în 1968. Un 
loc aparte îl ocupă și impu-
nătoarea ”Profi luri literare” 
(615 p.), una dintre primele 
lucrări de tip enciclopedie a 
scriitorilor români din Basa-
rabia, a cărei alcătuitoare este 
(publicată în 1972).

După anul 1968 o găsim 
în alte funcții: redactor, apoi 
redactor-șef la Ministerul 
Culturii; redactor-șef la Co-
mitetul de Stat pentru Cine-
matografi e.

Director al Editurii „Hype-
rion”, director, redactor-șef al 
Editurii „Cartea Moldovei”.

Merită atenție activita-

tea R. Suveică în calitate de 
redactor-șef și director al 
Editurii „Cartea Moldovei”, 
funcție care o reprezenta. 
Editura a fost constituită în 
1996. Este succesoarea a trei 
edituri de stat: Hyperion, 
Făt-Frumos și Editura Enci-
clopedică Gh. Asachi. Cartea 
Moldovei a moștenit o impu-
nătoare datorie istorică, ceea 
ce împiedica la început crea-
rea și mai ales urmarea unui 
program editorial stabilit. 
Deposedată de sediu, a trecut 
și prin procese judiciare de 
câțiva ani, pentru ca în sfârșit 
să fi e lăsată în sediu, de care 
statul încerca s-o deposede-
ze, însă cu o datorie fabuloa-
să. Editura s-a menţinut da-
torită măiestriei și abilităților 
R. Suveică, care o conducea, 
profesioniștilor care formau 
colectivul și a colaborărilor 
cu instituţiile de cultură, artă 
și știinţă, a sponsorizărilor, 
promovând consecvent au-
torii autohtoni, editându-le 
adesea manuscrisele din sur-
sele editurii. Editura „Cartea 
Moldovei” este caracterizată 
cel mai bine chiar de cea afl a-
tă în fruntea ei, R. Suveică: 
”Cartea Moldovei a benefi ciat 
pe parcursul anilor de apre-
cierea specialiștilor, de elo-
giile mass-media, de nume-
roase și prestigioase premii 
acordate cu ocazia diverse-
lor manifestări de amploare 
consacrate actului editorial. 
Și-a creat imaginea unei in-
stituţii capabile a edita cărţi 
valoroase ca semnifi caţie ar-
tistică, profunzime știinţifi că 
și, în aceeași măsură, ca artă 
poligrafi că. Am acordat o de-
osebită atenţie cărţii pentru 
copii ilustrată color, apelând 
la clasica naţională și univer-
sală, la literatura autorilor 
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noștri contemporani.” Edi-
tura a făcut de mai multe ori 
donații bibliotecilor școlare. 
Producția editorială a ajuns 
la toate târgurile de carte din 
Chișinău, la diverse saloane 
de carte din România, unde 
cărţile au fost distinse cu pre-
mii.

Un eveniment editorial im-
portant a fost apariția în anul 
2008 la Editura „Cartea Mol-
dovei” a celor 8 volume de 
scrieri druțiene (opera com-
pletă), a căror coordonator a 
fost Raisa Suveică.

Membru al Uniunii Scrii-
torilor din Moldova (1965), 
Om Emerit al Culturii din 
RSSM (1974), Ordinul „Glo-
ria Muncii” (2005), pentru 
muncă îndelungată și prodi-
gioasă în domeniul culturii, 
contribuţie la propagarea 
valorilor spirituale și morale 
și activitate organizatorică 
intensă.

A se vedea și articolul din 
„Calendar Național 2005”. – 
Chișinău, 2004. – P. 211-212.
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Movilă, Boris. Suveică, Rai-
sa // Femei din Moldova: Enci-
clopedie. – Chișinău: Museum, 
2000. – P. 267.

T. L.

Valentina PELIN
1950-2006

 
Doctor în istorie, fi lolog și 

istoric notoriu, specialist în 
istoria și cultura medievală 
românească.

S-a născut la 1 august 1950 
în satul Pârjota, raionul Râș-
cani, într-o familie de ţărani.

Se stinge din viaţă la 10 iu-
lie 2006, la Chișinău.

Dintru început a studiat la 
școala medie în satul natal, 
după care a urmat Facultatea 
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de Filologie a Universităţii 
de Stat din Chișinău, pe care 
a absolvit-o în 1972. A par-
curs calea de la învăţătoare 
de limbă și literatură română 
(1972-1976) în satele Scum-
pia, Izvoare și Bulhac, raionul 
Fălești; paleograf superior la 
Arhiva Națională a Republi-
cii Moldova (1976-1986), pe-
rioadă în care prin căsătorie 
devine Ovcinicova (nume la 
care va renunța după 1990); 
cercetător științifi c superi-
or la Institutul de Lingvis-
tică al Academiei de Științe 
a Moldovei (1986-2001), în 
paralel în anii 1992-1997 a 
fost doctorandă la Facultatea 
de Istorie a Universității din 
București, unde, la 29 de-
cembrie 1997, a susţinut în 
mod strălucit teza de doctor 
în istorie pe tema: „Biblio-
tecile mănăstirilor Neamţ și 
Noul Neamţ în contextul cul-
turii românești. Studii și tex-
te (secolele XV-XIX)”, avân-
du-l în calitate de conducător 
științifi c pe cunoscutul medi-
evist român Alexandru Duțu. 
În anii 2001-2006 a activat ca 
cercetător  coordonator în 
secția „Istoria Culturii” la In-
stitutul de Istorie al AȘM, de-
venind prin volumele și stu-
diile publicate om de știinţă 
de prim rang în medievistica 
românească, venind cu un șir 
de publicaţii dedicate cărţii 
medievale, manuscrise din 
arhive, biblioteci laice și mă-
năstirești, documente istori-
ce, precum și o serie de studii 
fundamentale privind acti-
vitatea culturală și spirituală 
din sec. XIII-XIX.

După 1990 s-a impus prin 
munca asiduă și îndelungată, 
prin cercetările în domeniul 
culturii scrise medievale. 
Între timp devenise un bun 

cunoscător al paleografi ei 
slavo-române, al cărţii și cir-
culaţiei cărţii manuscrise din 
sec. XIII-XIX în vastă arie de 
cultură bizantină și postbi-
zantină din sud-estul și estul 
Europei, adunând informații 
din numeroase biblio-
teci și arhive din Chișinău, 
București, Iași, Moscova, 
Sankt Petersburg, Kiev, Min-
sk ș. a.

Către sfârșitul anului 2005 
Valentina Pelin a fi nisat un 
valoros studiu monografi c 
Paisianismul în contextul 
culturii spirituale din sud-
estul și estul Europei (sec. 
XVIII-XIX), care a fost re-
comandat spre publicare în 
seria celor mai prestigioase 
lucrări ale A.Ș.M. Aceeași 
lucrare urma să fi e prezenta-
tă în 2006 ca teză de doctor 
habilitat.

Participând la importan-
te reuniuni științifi ce, a fost 
observată și înalt apreciată 
în mediul știinţifi c academic 
și universitar din Republica 
Moldova, România, Bulgaria, 
Italia, Rusia, Grecia, Polonia 
ș. a., stabilind totodată largi 
contacte știinţifi ce cu per-
sonalităţi de vază din știinţa 
europeană.

Din nefericire viața Valen-
tinei Pelin s-a curmat pre-
matur (10 iulie 2006), când 
ajunsese la o înaltă treaptă de 
cunoaștere și profesionalism. 
Cu sprijinul și efortul sub-
semnatului și al Valentinei 
Eșanu la diferite edituri din 
România și Republica Mol-
dova continuă să apară până 
astăzi lucrări rămase în ma-
nuscris ale Valentinei Pelin.

În 1997 a fost distinsă cu 
medalia de argint UNESCO, 
pentru contribuții deosebi-
te la cercetarea moștenirii 

cărturărești a mănăstirii 
Neamț, iar în 2003 în calita-
te de coautor al monografi ei 
„Mănăstirea Căpriana (sec. 
XV-XX)”, Chișinău, Editura 
Pontos, 2003, 564 p. a obţinut 
Premiul și Diploma „Cartea 
anului” la Salonul al XII-lea 
de carte naţională a Republi-
cii Moldova.

Bibliografi e:
Contribuţii la studierea fon-

dului de manuscrise din Chiși-
nău, în Limba și Literatura mol-
dovenească, 1984, nr. 3, p. 30-40, 
(în colaborare cu T. Romandaș).

Коллекция древних мол-
давских исторических ак-
тов и документов в Цен-
тральный Государственный 
Архив МССР, в Советские 
архивы, Москва, 1985, № 4, с. 
60-62.

Lucoarea vechilor cazanii, 
în Literatura și Arta, Chișinău, 
1985, nr. 33, 15 august. Același 
articol în vol. Patrimoniu, vol. 2, 
Chișinău, 1988, p. 109-113.

„Această carte ... o au cum-
părat Irimiea Murguleţ”. Note 
marginale la un Mineu din 
sec. XVI, în Literatura și Arta, 
Chișinău, 1986, nr. 13. Același 
articol în vol. Patrimoniu, vol. I, 
Chișinău, 1987, p. 91-96.

Lucoarea vechilor cazanii, în 
Literatura și Arta, Chișinău, 1985, 
nr. 33, 15 august. Același articol 
în vol. Patrimoniu, vol. 2, Chiși-
nău, 1988, p. 109-113.

Comoara regăsită, în rev. 
Moldova, Chișinău, 1989, nr. 5, 
p. 32-34.

Oglinda minţii omenești, 
scrisoarea..., în Moldova, Chiși-
nău, 1989, nr. 7, p. 4-5.

Antologia poeziei vechi mol-
dovenești (Recenzie la „Antolo-
gia poeziei vechi moldovenești”. 
Prefață, selecție, traduceri și 
note de N. Dabija, Chișinău, 
1987), în Limba și Literatura 
moldovenească, Chișinău, 1989, 
nr. 4, p. 62-66.

În speranţa unei drepte le-
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giuiri, în Moldova, Chișinău, 
1989, nr. 11, p. 24-26.

Cerem școli moldovenești, în 
Știinţa, Chișinău, 1990, august.

Mucenicia Sf. Ioan cel Nou 
de la Suceava, în Datina crești-
nă, 1990, nr. 1.

Din istoria colonizării Ba-
sarabiei, în Cugetul, Chișinău, 
1992, nr. 4, p. 20-24.

Despre vechimea unor ma-
nuscrise ale operei „Varlaam 
și Ioasaf, în Valori și tradiţii 
culturale în Moldova. Culegere 
de studii sub redacţia lui Andrei 
Eșanu, Chișinău, 1993, p. 58-84.

La correspondance du sta-
retz Paisie du monastère de 
Neamţu (I), în Revue des études 
sud-est européennes, București, 
XXXI, 1993, nr. 3-4, p. 397-411.

Th e correspondence of abbot 
Paisie from Neamts (Unpu-
blished texts) II, în Revue des 
études sud-est européennes, Bu-
curești, XXXII, 1994, nr. 1-2, p. 
73-81.

Th e correspondence of abbot 
Paisie from Neamts (III). 
Letter to Teodosie, archiman-
drite at the Sofroniev Hermi-
tage, în Revue des études sud-est 
européennes, București, XXXII, 
1994, nr. 3-4, p. 349-366.

Tezaurul de manuscrise de 
la Neamţ – stadiul cercetărilor, 
în Revista de lingvistică și știinţă 
literară, Chișinău, 1994, nr. 3, p. 
79-83.

Corespondenţa stareţului 
Paisie de la Neamţ (în baza 
materialelor din Biblioteca 
mănăstirii Noul Neamţ), în Lu-
minătorul, Chișinău, 1994, nr. 
5, p. 7-20, 1994, nr. 6, p. 25-36, 
1995, nr. 1, p. 36-42.

I manoscritti dello “starec” 
Paisij nella Biblioteca del mo-
nastero di Neamţ, în vol. N. 
Kauchtschischwili, A.-Al.N. Ta-
chiaos, V. Pelin, Paisij, lo starec, 
Edizioni Qigajon, Comunita di 
Bose (Italia), 1997, p. 129-136.

Contribuţia cărturarilor ro-
mâni la traducerile Școlii pai-
siene, în vol. Românii în reîn-
noirea isihastă, Studii închinate 

Cuviosului Paisie de la Neamţ la 
bicentenarul săvârșirii sale, 15 
noiembrie 1994, Coord. acad. 
Virgil Cândea, Iași, 1997, p. 83-
120.

Manuscrise românești ine-
dite din Biblioteca mănăstirii 
Noul Neamţ (sec. XIX), în Sud-
Estul și contextul european, VIII, 
București, 1997, p. 61-68.

Каталогул женерал ал ма-
нускриселор молдовенешть 
пэстрате ын УРСС. Колек-
ция библиотечий мэнэсти-
рий Ноул-Нямц (сек. XIV-
XIX). / Cводный каталог  
молдавских рукописей, хра-
нящихся в СССР. Коллекция 
Ново-Нямецкого монастыря 
(XIV-XIX). Алкэтуитор Ва-
лентина Овчиникова-Пелин, 
Кишинэу, Штиинца, 1989, 438 
п. (Catalogul general al manus-
criselor moldovenești păstrate în 
U.R.S.S./ Colecţia Bibliotecii Mă-
năstirii Noul-Neamţ (sec. XIV-
XIX), Chișinău, Ed. “Știinţa”, 
1989, 438 p.  сu 47 facsimile).

Bibliotecile mănăstirilor 
Neamţ și Nou Neamţ în con-
textul culturii românești (sec. 
XV-XIX). Studii și texte. Teza 
de doctor în știinţe istorice. Ma-
nuscris, Biblioteca Universităţii 
din București, 1997.

Sfântul Paisie de la Neamţ. 
Cuvinte și scrisori duhovni-
cești. Selectate și traduse în 
limba română de Valentina Pe-
lin. Cu o prefaţă de acad. Virgil 
Cândea. Vol. I, Chișinău, Ed. 
Cartea Moldovei, 1998, 216 p.

Sfântul Paisie de la Neamţ. 
Cuvinte și scrisori duhovni-
cești. Publicate după traduceri 
vechi revăzute sau traduse pen-
tru prima oară, cu note și co-
mentarii de Valentina Pelin. Cu 
o prefaţă de acad. Virgil Cândea. 
Vol. II, Chișinău, Tipografi a 
Centrală, 1999, 278 p.

Aspecte inedite în manuscri-
sele lui Gavril Uric, în Revista 
de lingvistică și știinţă literară, 
Chișinău, 1998, nr. 4, p, 50-55 și 
în Romanoslavica, XXXVI, Bu-
curești, 2000, p. 279-284.

L’opera di Nicodimo L’Aghio-
rita in Romania, în E.,Citterio, 
O. Clemement, E.N. Phrahghis-
kos, P. Gehin, V.Grolimund, K. 
Karaisaridis, Nikon Neoski-
tiotis, V. Pelin, I. Phountoulis, 
G. Podskalsky, A. Rigo, A.-E. 
N.Tachiaos, Th . X. Yankou, Ni-
codemo l’Aghiorita e la Filocalia. 
Atti dell’VIII Convegno ecume-
nico internazionale di spiritualit 
ortodossa sessione bizantina, 
Bose, 16-19 settembre 2000, a 
cura di Antonio Rigo, Edizioni 
Qiqajon, Comunita di Bose, 
2001, p. 243-251.

Les oeuvres de Saint Nico-
dèm dans la communauté du 
monastère de Neamţu, în Revue 
des études sud-est européennes, 
Bucarest, XXXIX, 2001, nr. 1-4, 
p. 43-51.

Documente inedite cu privi-
re la moșiile Mănăstirii Neamţ 
în Basarabia (sec. XVII-XVI-
II), în Pergament, Anuarul Ar-
hivelor Republicii Moldova, vol. 
II, 1999, Chișinău, 2001, p. 163-
182 (cu textele a 14 documente).

Mărturii documentare des-
pre schitul Condriţa înainte 
de 1783, în Revista de Istorie a 
Moldovei, Chișinău, 2002, 3-4, 
p. 13-20.

Eвангелие Тетр, XIV век, 
в Сводный каталог славя-
но-русских рукописных книг, 
хранящихся в России, СНГ и 
Балтии. XIV век, виыпуск 1, 
Москва, 2002, рук. 316, с. 465-
466.

Biblioteca mănăstirii [Că-
priana]. Cărţi manuscrise și 
tipărituri vechi (sec. XV-XIX), 
în vol. Mănăstirea Căpriana sec. 
XV-XX. Studiu istoric, documen-
te, cărți, inscripții și alte materi-
ale. Cord. Andrei Eșanu, Chiși-
nău, Pontos, 2003, p. 384-424.

Mănăstirea Căpriana. Sec. 
XV-XX. Studiu istoric, docu-
mente și materiale. Coord. A. 
Eșanu. Chișinău, 2003, 586 p.(în 
colaborare cu Andrei Eșanu, 
Valentina Eșanu, Nicolae Fuștei, 
Ion Negrei).

Cronica sârbo-moldoveneas-
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că. Revenire la textul original 
din Moldova din anii 1615-1620, 
în Revista de Istorie a Moldovei, 
Chișinău, 2004, nr. 2, p. 13-30.

O capodoperă a miniaturii 
din Moldova medievală. Tetra-
evanghelul de la Elizavetgrad 
și manuscrisele grupului Pa-
trisinus graecus 74. Recenzie la 
cartea lui E., în Revista de Istorie 
a Moldovei, Chișinău, 2004, nr. 
2, p. 96-98.

Relatări despre Ștefan cel 
Mare în Pomelnicul de la Vo-
roneţ, în Revista de Istorie a 
Moldovei, Chișinău, 2004, nr. 
3, p. 27-30 și în vol. Ștefan cel 
Mare – personalitate marcantă 
în istoria Europei (500 de ani de 
la trecerea în eternitate). Coord. 
D. Dragnev, I. Chirtoagă, Chiși-
nău, 2005, p. 79-81.

Грамотите на молдавските 
князе за приемането и наста-
няването на бьлгари в Мол-
дова през 1790-1810, Ямбол 
(Bulgaria), 2005, 148 p. (în cola-
borare cu Dundarov Ivan)

Aprecieri despre două ma-
nuscrise de la Kiev. Ficţiune și 
realitate, în Cugetul, Chișinău, 
2005, nr. 1, p. 6-15.

Un manuscris necunoscut al 
mitropolitului Petru Movilă la 
Moscova, în Revista de Istorie 
a Moldovei, Chișinău, 2005, nr. 
1-2, p.44-46.

Paul Mihail. Un fi u onorabil 
al Basarabiei, în Cugetul, Chiși-
nău, 2005, nr.2, p. 72-76.

Actualitatea operei preotu-
lui dr. Paul Mihail, în vol. Năs-
cut în Cornova. Omagiu lui Paul 
Mihail, Ed. de Vasile Șoimaru, 
Chișinău, 2006, p. 75-84.

Manuscrisele Sfântului Cu-
vios Onufrie de la Vorona și 
alte mărturii documentare 
despre el, în Cugetul, Chișinău, 
2006, nr. 3, p.71-76.

Manuscrisele și activităţi 
culturale de la mănăstirea Do-
brușa (sec. XVIII-XIX), în Re-
vista de istorie a Moldovei, Chi-
șinău, 2007, nr. 2, p. 3-14.

Aspecte mai puţin cunoscu-
te în manuscrisele lui Gavriil 

Uric, în vol. Ipostaze ale litera-
turii române vechi și premoderne 
(secolele XVI-XVIII). Studii, cer-
cetări și teze. Coord. P. Balmuș 
și S. Korolevski, Chișinău, 2007, 
p. 24-32.

Manuscrise din domnia lui 
Ștefan cel Mare (I), în Analele 
Putnei, Mănăstirea Putna, An. 
III, 2007, nr. 2, p. 105-121.

Manuscrise din domnia lui 
Ștefan cel Mare (II), în Anale-
le Putnei, Mănăstirea Putna, An 
IV, 2008, nr. 2,  p. 249-328.

Un disciple de Paisie: 
L’Historiograpăhe Andronic, 
în Revue des études sud-est eu-
ropéennes, Bucarest, tom. XLVI 
(nr. 1-4), 2008, p. 57-72.

Sfântul Paisie de la Neamţ 
prefaţă și notă asupra ediţiei 
„Cuvinte  și scrisori duhovni-
cești”, în vol. Prin ortodoxie și 
umanism spre reintegrarea Mol-
dovei, materiale Conferinței 
Științifi co-Teologice, Chișinău, 
2008, p. 12-21. Coautor acad. 
Virgil Cândea. http://www.
ionmereuta.md/fi les/conf-6.pdf.

Sfântul Paisie de la Neamţ. 
Cuvinte și scrisori duhovni-
cești. Selectate și traduse în lim-
ba română de Valentina Pelin. 
Cu o prefaţă de acad. Virgil Cân-
dea. Ediția a II-a. Vol. I, Iași, Ed. 
Doxologia, 2010, 240 p. http://
editura.doxologia.ro/20100301/
cuvinte-si-scrisori-duhovnices-
ti-volumul-i

Sfântul Paisie de la Neamţ. 
Cuvinte și scrisori duhovni-
cești. Publicate după traduceri 
vechi revăzute sau traduse pen-
tru prima oară, cu note și co-
mentarii de Valentina Pelin. Cu 
o prefaţă de acad. Virgil Cândea. 
Ediția a II-a. Vol. II, Iași, Ed. 
Doxologia, 2010, 350 p.; http://
editura.doxologia.ro/20100301/
cuvinte-si-scrisori-duhovnices-
ti-volumul-ii

Manuscrisele lui Dimitrie 
Cantemir în arhivele și bibli-
otecile Rusiei, în vol. Cultură și 
politică în Sud-estul Europei (sec. 
XV-XX). Coord. Andrei Eșanu 
și Constantin Iordan, Chișinău, 

2011, p. 16-45.
Paisianismul în contextul 

cultural și spiritual sud-est și 
est european (sec. XVIII-XIX). 
Ed. îngrijită de Andrei și Valen-
tina Eșanu, Chișinău, Pontos, 
2014, 238 p. ISBN 978-9975-51-
547-4

Autorul Istoriei mănăstiri-
lor Neamţ și Secu în apărarea 
propriei sale lucrări, în Revista 
de Istorie a Moldovei, Chișinău, 
2014, nr. 3, p. 17-32.

Paisianismul în contextul 
cultural și spiritual sud-est și 
est european (secolele XVIII-
XIX). Ediție îngrijită și revă-
zută de acad. Andrei Eșanu și 
Valentina Eșanu. Carte tipărită 
cu binecuvântarea Î.P.S.Teofan, 
Mitropolitul Moldovei și Buco-
vinei. În seria „Biblioteca Paisia-
nă. Studii, nr. 1”, Iași, Doxologia, 
2017, 326 p. ISBN 978-606-666-
645-9

Manuscrise românești din 
secolele XIII-XIX în colecții 
străine (Rusia, Ucraina, Bielo-
rusia). Catalog, Ediție îngrijită 
de acad. Andrei Eșanu, dr. Va-
lentina Eșanu și Veronica Co-
sovan, Chișinău, Știința, 2017, 
408 p. ISBN 978-9975-85-087-2

***
Rotaru Tatiana, Lumina cărţii 

de peste veacuri, în Săptămâna, 
Chișinău, 1997, 28 noiembrie, p. 
18-19.

Rotaru Tatiana, In memoriam. 
Cele mai frumoase fl ori din gră-
dina Domnului, în Literatura și 
Arta, Chișinău, 2006, 3 august, 
p. 6.

Eșanu, Andrei; Eșanu, Valen-
tina. In memoriam – Valenti-
na Pelin, în Cugetul, Chișinău, 
2006, nr. 3, p.67-70; Revista de 
Istorie a Moldovei, Chișinău, 
2006, nr. 3-4, p. 107-109.

Silanschi Irina, Valentina Pe-
lin, în Pergament, 2007-2008, p. 
251-252.

acad. Andrei Eșanu



246

A u g u s t

Ion UNGUREANU
1935-2017

Regizor, actor de teatru și 
fi lm, pedagog, publicist, om 
de stat, om de cultură. Patri-
ot, reprezentant de seamă al 
renașterii naționale, luptător 
ardent pentru limba română 
și valorile naționale.

S-a născut pe 2 august 
1935 în satul Opaci, raionul 
Căușeni. S-a stins din viață 
la 28 ianuarie 2017 la spita-
lul Colțea din București, fi -
ind înmormântat cu onoruri 
militare la Cimitirul Central 
din strada Armenească din 
Chișinău.

Absolvește școala medie 
din Căușeni. Face studii la 
Institutul Pedagogic „Ion 
Creangă” din Chișinău, Fa-
cultatea de Filologie (1952-
1955). Între anii 1955-1960 
studiază la Școala Teatrală 
„Boris Șciukin” (Moscova). 
A urmat cursurile superioare 
de regie de pe lângă Institu-
tul de Artă Cinematografi că 
„A.V. Lunacearski” din Mos-
cova (1963-1964).

Prima încercare de scri-
ere literară o are în 1950, 
atunci când scrie povestirea 
”Neascultătorul”, publica-
tă în „Scânteia leninistă”. În 
1955 poeziile „Lună, lună” și 
„Scrisoarea” sunt incluse în 
culegerea „Glasuri tinere”. În 
1957 scrie nuvela „Nichita”, 
publicată în „Cultura Mol-

dovei”. În 1958 urmează alte 
poezii, iar în 1959 versurile 
„Catrene” sunt din nou in-
cluse în culegerea „Glasuri 
tinere” într-o altă ediție.

În cinematografi e a debutat 
în anul 1958 în fi lmul „Când 
omul nu-i la locul lui”, primul 
fi lm artistic realizat la studio-
ul „Moldova-Film”. A jucat în 
zeci de fi lme. Câteva din ro-
luri: Boris Grădinaru („Când 
omul nu-i la locul lui”, 1958), 
Somnilă („Doctorie ama-
ră”, 1963), Sfântul Petru („Se 
caută un paznic”, 1967), in-
spectorul Lodge („Favoritul”, 
1977) ș. a.

A dublat zeci de fi lme în 
limba română. A regizat mai 
multe fi lme la Televiziunea 
Centrală din Moscova.

În calitate de actor de tea-
tru, s-a produs în spectaco-
lele: ”Copiii și merele” (C. 
Condrea, 1961), „Căsătoria” 
(N. Gogol, 1965), „Intrigă 
și iubire” (F. Schiller, 1965), 
„Pescărușul” (A. Cehov, 
1969) ș. a.

În 1960 își începe activi-
tatea la Teatrul „Luceafărul” 
din Chișinău. Între 1964 și 
1971 este prim-regizor al 
teatrului. Aici joacă roluri și 
montează mai multe spec-
tacole: „Pagini de comedie” 
(1964) de V. Alecsandri, 
„A douăsprezecea noapte” 
(1965) de W. Shakespeare, 
„Jodelet – slugă și stăpân” 
(1966) de P. Scarron, „Radu 
Ștefan, întâiul și ultimul” 
(1968) de A. Busuioc, „Steaua 
fără nume” (1970) de M. Se-
bastian, „Minodora” (1971) 
de A. Strâmbeanu etc. Activi-
tatea sa la teatru a fost consi-
derată naţionalistă, în rezul-
tat fi ind nevoit să părăsească 
R.S.S.M. „Steaua fără nume”, 
de exemplu, spectacol pe care 

îl montase cu studenții ca lu-
crare de licență, a fost interzis 
chiar după trei reprezentații. 
Aceeași soartă l-a avut și 
spectacolul „Minodora”, in-
terzis chiar în ziua premierei, 
cu o jumătate de oră înainte 
de ridicarea cortinei. „Mi 
s-au imputat greșeli ideologi-
ce, grave greșeli în formarea 
repertoriului, grave greșeli în 
educarea tineretului, în con-
ducerea teatrului și am fost 
nevoit să părăsesc teatrul Lu-
ceafărul, să încep bejeniile...” 
(Ion Ungureanu).

Pleacă la Moscova, unde 
lucrează ca regizor, actor 
de teatru și fi lm. În perioa-
da 1977-1989 este regizor la 
Teatrul Armatei din capitala 
rusă. Aici pune în scenă spec-
tacolele „Sfânta sfi ntelor” 
(„Святая святых”, 1977) de 
I. Druță, „Ultima întâlnire” 
(1980) de Al. Galin. Între anii 
1980-1989, pe lângă activita-
tea din teatru și cinematogra-
fi e, predă arta actoricească la 
Școala Superioară de Teatru 
„B. Șciukin”.

În anul 1989 revine în Re-
publica Moldova. La 27 au-
gust Ion Ungureanu este cel 
care dă citire Rezoluției Pri-
mei Mari Adunări Naționale. 
Devine ministru al Culturii 
și Cultelor (6 iunie 1990 – 5 
aprilie 1994). În această cali-
tate ia o serie de decizii im-
portante, precum: învățarea 
limbii române literare de 
către regizorii basarabeni în 
teatrele din România (timp 
de doi ani), desfi ințarea 
în anul 1992 a Teatrului 
Național „A. Pușkin” din 
Chișinău, fondând în locul 
lui Teatrul Național „Mihai 
Eminescu”, repunerea în cen-
trul Chișinăului a statuii lui 
Ștefan cel Mare, prelungirea 
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Aleii Clasicilor, readucerea 
statuii Lupoaicei și instala-
rea ei în scuarul Muzeului 
Național de Istorie. Tot el a 
fost cel care a emis un ordin 
privind reorganizarea Bibli-
otecii de Stat „N. C. Krups-
kaia” în Biblioteca Națională 
a Republicii Moldova. A 
dispus și dezideologizarea 
colecțiilor bibliotecii.

A fost unul din cei 278 de 
delegați ai primului parla-
ment al R.S.S.M., care au votat 
Declarația de Independență 
a Republicii Moldova (27 au-
gust 1991).

O altă funcție ofi cială a 
fost cea de vicepreședinte al 
Fundației Culturale Române 
din București (1995-2005).

A avut mai multe specta-
cole televizate și imprimări la 
radio în vederea emisiunilor 
și a lecturilor literare.

A fost desemnat cu titluri-
le: Maestru Emerit în Arte al 
Federației Ruse (1981), Ar-
tist al Poporului din R.S.S.M. 
(1989), Premiul „Intervide-
nie” pentru fi lmul televizat 
„Lika” (Plovdiv, Bulgaria, 
1981), Premiul Național 
(1990), doctor honoris cau-
sa (2009), acordat de AȘM, 
pentru contribuţii substanţi-
ale aduse la dezvoltarea artei 
teatrale, în calitate de actor 
și regizor, pentru promova-
rea culturii naţionale peste 
hotarele republicii, Cava-
ler al Ordinului Republicii 
(2009), laureat al Premiului 
Național (2011), Premiul de 
excelență al UARF (2015), 
cetățean de onoare al mu-
nicipiului Chișinău, doctor 
honoris causa al USMF ”N. 
Testemițanu”, Premiul ”Th a-
lia” al Uniunii Teatrale din 
Moldova.

Mai este membru al Uni-

unii Teatrale, al Uniunii 
Cineaștilor din Republica 
Moldova și Rusia, membru al 
Uniunii Scriitorilor din Repu-
blica Moldova.

E de menționat faptul că 
gimnaziul din satul natal al 
maestrului, Opaci, îi poartă 
numele din 2012.

După plecarea în nefi ință 
a marelui și regretatului ma-
estru au avut loc un șir de 
evenimente comemorative. 
Astfel, în 2018 a fost lansată 
biobibliografi a „Ion Ungu-
reanu”, elaborată la Biblio-
teca Națională a Republicii 
Moldova de V. Stanchevici. 
Este un studiu complex ce 
reunește 1833 de descrieri 
bibliografi ce, dintre acestea: 
186 titluri de articole, recen-
zii, eseuri, monografi i de au-
tor (1952-2016); 454 articole 
în ediții periodice, culegeri, 
volume de sinteză; șase do-
cumente ofi ciale; opt scrisori 
deschise; 24 alocuțiuni; 180 
de interviuri; 15 sondaje și 
chestionare; 382 emisiuni la 
radio și televiziune (perioada 
1957-2015); 347 resurse elec-
tronice, inclusiv materiale 
audiovideo; 57 fi lme și spec-
tacole; 172 referințe critice 
și recenzii; 1 CD; 1 timbru 
poștal.

Tot în 2018, la un an de la 
trecerea în nefi ință a inega-
labilului om de cultură, au 
avut loc serate de comemo-
rare. Una dintre ele a fost cea 
de pe 19 ianuarie 2018, la 
Biblioteca ”Onisifor Ghibu”. 
În cadrul evenimentului a 
fost lansat volumul „Drumul 
lung către noi înșine…”, re-
dactat de Victoria Fedorenco, 
o culegere de articole publi-
cistice ale regretatului ma-
estru. A fost un eveniment 
de amploare, invitați fi ind 

academicienii Mihai Cimpoi 
și Nicolae Dabija, scriitorii 
Spiridon Vangheli și An-
drei Strâmbeanu, precum și 
alte personalități notorii ale 
culturii naționale. În discur-
surile lor invitații au evocat 
erudiția și talentul inconfun-
dabil al regretatului maestru, 
cel care a marcat profund atât 
arta teatrală, cât și cea cine-
matografi că din Basarabia.

Cu același prilej a fost co-
memorat și la Biblioteca 
Națională. Și aici a fost pre-
zentată cartea „Drumul lung 
către noi înșine – însemnările 
unui român basarabean”, care 
cuprinde toată publicistica 
lui Ion Ungureanu. La eveni-
ment a fost prezentă Monica 
Babuc, ministrul educației, 
culturii și cercetării, care a 
spus că apariția cărții a fost 
posibilă cu susținerea oferi-
tă de Minister și reprezintă 
o datorie a generației de as-
tăzi faţă de înaintașii mișcării 
de eliberare națională: „Ion 
Ungureanu a fost, este și 
va rămâne ministrul cultu-
rii – simbol al acestei țări și 
al acestui popor”. Potrivit 
scriitorului Nicolae Dabija, 
prezent și el, Ion Ungureanu 
s-a remarcat prin fapte cultu-
rale de o importanță majoră, 
care au desprins Republica 
Moldova de spațiul sovietic, 
luând drumul către liberta-
te. A fost acela care i-a făcut 
pe mulți să îndrăgească lim-
ba română. „Ion Ungureanu 
a avut calități omenești ex-
traordinare. Dacă ar fi  scris 
poezie, ar fi  fost unul dintre 
cei mai mari autori români” 
(Nicolae Dabija). Acade-
micianul Mihai Cimpoi a 
menționat că a avut o ade-
vărată relație de prietenie cu 
Ion Ungureanu, pe care îl 
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considera un om al culturii 
de o mare valoare. „Avea un 
talent excepțional. Era un om 
total dedicat procesului de 
renaștere națională. Era un 
adevărat luptător pentru lim-
ba română” (Mihai Cimpoi).

Pe lângă acestea, majori-
tatea colegilor, discipolilor, 
prietenilor și cei care l-au 
apreciat au semnat în peri-
odicele timpului scrisori de 
rămas bun, unde l-au elogiat 
și și-au exprimat profunda 
durere, dar și recunoștință 
față de iubitul Maestru. Enu-
merăm câteva dintre acestea: 
Dulgheru, Valeriu „Din Tes-
tamentul Marelui Ion Ungu-
reanu”; Mudrea, Andrei „Ion 
Ungureanu – ultima dramă”; 
Nechit, Irina „Ion Ungurea-
nu, luptătorul cu rinocerii”; 
Șcerbina, Romeo „Un român 
basarabean – Ion Ungurea-
nu”; Josanu, Efi m „Lecția Ion 
Ungureanu”; Strâmbeanu, 
Andrei „Scurt comentariu 
pe marginea scrisorii lui Ion 
Ungureanu”; Buga, Ion „Pa-
triot – martir”; Cupcea, San-
du „Adio, Învățătorule!”

La 26 ianuarie 2018 Poșta 
Moldovei a emis plicul „Ion 
Ungureanu, actor și regizor. 
In memoriam”, pe care sunt 
zugrăvite câteva fotografi i ale 
maestrului.

În stadiu de proiect este 
propunerea Guvernului de 
a edifi ca în orașul Căușeni 
un monument în memoria 
Maestrului Ion Ungureanu, 
actor și regizor, ministru al 
Culturii și Cultelor.

Primăria Capitalei a pro-
pus Consiliului Municipal 
Chișinău ca o stradă sau o 
instituție din oraș să poarte 
numele regretatului artist.

În încheiere îl vom cita pe 
Alecu Reniță, care vine cu 

o caracterizare foarte exac-
tă: „Ion Ungureanu nu ne-a 
părăsit. Negrăbit de timp, 
el va trece pe rând în cărţi 
și manuale, în denumiri de 
străzi și licee, în muzee și 
monumente. Lada de zestre, 
pe care ne-a lăsat-o moște-
nire, cuprinde reîntoarcerea 
statuii-simbol a lui Ștefan cel 
Mare la locul inițial, fi lme și 
spectacole de excepţie, măr-
turii și cărţi despre reînvierea 
Basarabiei, aducerea Lupoai-
cei, simbolul romanității la 
Chișinău, zeci de cuvântări 
sclipitoare de la diferite tri-
bune și sute de emisiuni ra-
diofonice și televizate, De-
claraţiile de Suveranitate și 
Independenţă rostite în Piaţa 
Marii Adunări Naţionale de 
la Chișinău etc.

Știu că cel mai strălucit 
tribun al Basarabiei postbe-
lice avea păstrată lângă ini-
mă Declaraţia de Unire, pe 
care dorea s-o rostească în 
faţa unui popor reîntregit. 
El, Omul Unirii, ne-a lăsat-o 
ca testament să trăim liber și 
demn într-o Ţară unită.”

A se vedea și articolele din 
„Calendar Național 2005”. – 
Chișinău, 2004. – P. 213-214; 
„Calendar Național 2015”. – 
Chișinău, 2015. – P. 264-266.
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– 10 sept. – P. 36.

Visarion, Alexa. Ion Ungu-
reanu – talent și conștiință / 
Alexa Visarion // Literatura și 
arta. – 2015. – 1 oct. – P. 6.

T. L.
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Maria BIEȘU
1935-2012

Cântăreață de operă (so-
prană), profesor universitar, 
academician, primadona 
Operei Naționale.

S-a născut la 3 august 
1935 în satul Volintiri, ra-
ionul Ștefan Vodă. A plecat 
din viață la 16 mai 2012, la 
Chișinău.

În 1951 a absolvit școala 
din sat și a continuat studiile 
la o instituție cu profi l agrar 
din orașul Leova. În timpul 
studenției participa la dife-
rite activități artistice: cânta, 
dansa, conducea un cor.

Până a deveni studenta 
Conservatorului, a debutat cu 
piesa ”Struguraș de pe coli-
nă” (cu Orchestra „Fluieraș”) 
la un concurs raional, alături 
de celebrii Tamara Ciobanu 
și Serghei Lunchevici.

În 1955 este admisă la 
Conservatorul de Stat din 
Chișinău în clasa profesoa-
rei Susana Zarifi an. Încă în 
timpul studiilor Maria Bieșu 
devine populară în republică, 
fi ind solistă a Orchestrei de 
Muzică Populară „Fluieraș”. 
A absolvit Conservatorul în 
1961 în clasa profesorului P. 
Botezat. Imediat după exa-
menele de absolvire a fost 
invitată la Teatrul de Stat de 
Operă și Balet din Chișinău. 
Debutul în teatru se conside-
ră data de 28 aprilie 1962 în 

rolul Floriei din „Tosca” de G. 
Puccini.

Parascovia Rotaru, dr. în 
studiul artelor susține: „La 
Conservatorul din Chișinău 
Maria Bieșu venise cu vo-
cea-i bine formată, care de la 
sine răsuna perfect. Frumos 
marcată de un timbru unic 
și inconfundabil, ea, vocea, 
nu avea nevoie de modifi cări. 
Se cerea doar ca viitoarea 
cântăreață să fi e inițiată în 
disciplinele muzicale pentru 
a învăța mai rapid rolurile pe 
care și le dorea să le interpre-
teze”.

În 1965 tânăra solistă, îm-
preună cu un grup de colegi, 
face un stagiu la Teatrul La 
Scala din Milano (Italia). 
Aici, sub îndrumarea maes-
trului Enrico Piazza, exer-
sează rolurile principale de 
soprană din operele „Tosca”, 
„Madame Butterfl y”, „Aida” 
și „Trubadurul”.

În 1967 participă la Con-
cursul Internațional de Can-
to „Miura Tamaki” de la To-
kio, unde a interpretat rolul 
lui Cio-Cio-San din opera 
„Madame Butterfl y” de G. 
Puccini. De aici s-a ales cu 
Premiul I pentru cea mai 
bună interpretare a rolului și 
cu un califi cativ ce o va însoți 
de-a lungul vieții – „cea mai 
bună Cio-Cio-San din lume”.

După victoria repurtată la 
concursul din Japonia, Maria 
Bieșu a oferit câteva master-
class-uri în țara Soarelui-Ră-
sare și chiar a predat o scurtă 
perioadă la Tokyo. Aproxi-
mativ în același timp a apă-
rut ideea de a turna un fi lm 
muzical după opera „Mada-
me Butterfl y” cu participarea 
tinerei Bieșu. Însă această 
inițiativă a fost realizată mult 
mai târziu, abia la sfârșitul 

anilor `70. Filmul „Cio-Cio-
San” cu Maria Bieșu în rolul 
principal a fost realizat în 
Crimeea.

A participat la multe concur-
suri naționale și internaționale. 
Din 1980 este profesoară de 
canto la Institutul de Arte ”G. 
Musicescu”.

Devine președinte al Uni-
unii Muzicienilor din Re-
publica Moldova (din 1987) 
și vicepreședinte al Uniunii 
Mondiale a Muzicienilor din 
Moscova (din 1992).

Operele în care rolul prin-
cipal a fost interpretat de M. 
Bieșu: „Forţa destinului”, „Bal 
mascat”, „Don Carlos”, „Na-
bucco” de G. Verdi, „Adria-
na Lecouvreur” de F. Cilea, 
„Turandot” de G. Puccini ș. 
a. Din repertoriul ei fac parte 
și alte roluri: Flora („Tosca” 
de G. Puccini, 1962), Tatia-
na („Evgheni Oneghin” de 
P. Ceaikovski, 1963), Aurelia 
(„Aurelia” de D. Gherșfeld, 
1963), Cio-Cio-San („Mada-
me Butterfl y” de G. Puccini, 
1963), Liza („Dama de pică” 
de P. Ceaikovski, 1965), Aida 
(„Aida” de G. Verdi, 1966), 
Desdemona („Othello” de G. 
Verdi, 1967), Leonora („Tru-
badurul” de G. Verdi, 1969), 
Domnica („Balada eroică” 
de A. Stârcea, 1970), Nedda 
(„Paiaţe” de R. Leoncavallo, 
1971), Zemfi ra („Aleko” de 
S. Rahmaninov, 1973), Glira 
(„Glira” de Gh. Neaga, 1974), 
Nastasia („Vrăjitoarea” de 
P. Ceaikovski, 1974), Nor-
ma („Norma” de V. Bellini, 
1975), Mimi („Boema” de 
G. Puccini, 1977), Iolanta 
(„Iolanta” de P. Ceaikovski, 
1979), Olga („Serghei Lazo” 
de D. Gherșfeld, 1980), San-
tuzza („Cavaleria rustica-
nă” de P. Mascagni, 1980), 
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Natalia („În furtună” de T. 
Hrennicov, 1980), Leono-
ra („Forţa destinului” de G. 
Verdi, 1981), Serafi na (”Vi-
vat, maestro” de G. Donizetti, 
1981), Dido („Didona și Ae-
neas” de G. Purcell, în versi-
unea de concert, 1984), Rita 
(„Aici e liniște în zori” Gh. 
Molceanov, 1985), Elisabeta 
(„Don Carlos” de G. Verdi, 
1985), Ruxanda („Alexandru 
Lăpușneanu” de Gh. Mustea, 
1987), Abigail („Nabucco” de 
G. Verdi, 1995).

Aproape douăzeci de ani 
Maria Bieșu a cântat și în co-
rul bisericesc. ”Harul său, dar 
și munca depusă au făcut ca 
primadona Operei Naționale 
să exceleze în acest domeniu 
al artei sonore.” (Parascovia 
Rotaru)

În calitate de președinte 
al Uniunii Muzicienilor din 
Republica Moldova, Maria 
Bieșu a organizat concursuri 
de muzică populară, vocală și 
instrumentală cu scopul de a 
descoperi și a aduce la lumi-
nă talentele poporului. Ast-
fel, în 1990 a inițiat Festivalul 
Internaţional al Vedetelor de 
Operă și Balet „Invită Maria 
Bieșu”, „o manifestare a dra-
gostei mele față de Moldova 
și față de belcanto…”

A avut turnee în numeroa-
se țări: Italia, Japonia, Ger-
mania, Cehoslovacia, Bulga-
ria, Ungaria, SUA, România, 
Brazilia, Franța, Finlanda, 
Cuba, Australia, Belgia, Spa-
nia, Turcia, Rusia.

Filmografi e: Cântă Maria 
Bieșu (Telefi lm-Chișinău, 
1971), FC-7; Мой голос для 
тебя (Telefi lm-Chișinău, 
1971), FC-7; Cântă Maria 
Bieșu (Telefi lm-Chișinău, 
1976), FCТ-19; Cu dragoste 
сătre tine (Telefi m-Chișinău, 

1978), FC-36; Песни любви 
(Moldova-Film, 1980); Cio-
Cio-San (Moldova-Film, 
1981); Floria Tosca (Telefi lm-
Chișinău, 1982); O, Maria! 
(Ekran, 1984); Ave Maria! 
(Teleradio-Moldova, 2000); 
O viață în scenă (Telefi lm-
Chișinău, 2005).

Premii, titluri, distincții, 
funcții: Ordinul „Знак поче-
та” (1958), Artistă Emerită a 
RSSM (1964), Premiul III la 
Concursul Internațional ”P. 
I. Ceaikovski” din Moscova 
(1966), Premiul I și Cupa 
de Aur pentru cea mai bună 
interpretare a rolului Cio-
Cio-San din opera „Madame 
Butterfl y” de G. Puccini la 
Concursul Internațional de 
Canto „Miura Tamaki”, To-
kio (1967), Artistă a Poporu-
lui din RSSM (1967), laureat 
al Premiului de Stat al RSSM 
(1968), Artist al Poporului 
din URSS (1970), laureat al 
Premiului de Stat al URSS 
(1974), Ordinul „Drapelul 
Roșu de Muncă” (1976), 
Premiul Lenin (1982), Ordi-
nul „Lenin” (1984), om de 
onoare al orașului Chișinău 
(1987), președinte al Uniunii 
Muzicienilor din Republica 
Moldova (din 1987), Erou al 
Muncii Socialiste, Steaua de 
Aur și Ordinul Lenin (1990), 
Cavaler al Ordinului Repu-
blicii (1992), vicepreședinte 
al Uniunii Mondiale a Mu-
zicienilor din Moscova (din 
1992), membru de onoare 
al AȘM (din 1999), Ordi-
nul Național Steaua Româ-
niei în grad de Comandor 
(București, 2000), laureat 
a Premiului Fondului Irina 
Arhipova și Medalia „Mi-
hai Eminescu” (București, 
2001), doctor honoris causa.

În ultimii ani au avut loc 

evenimente de comemora-
re a renumitei artiste. Ast-
fel, în 2018 la Sala cu Orgă 
a avut loc un concert numit 
”Maria Bieșu – in memori-
am”. Soprana Angelina Arti, 
susținută la pian de Luminița 
Ionică, tenorul Serghei 
Pilipețchi și baritonul Alexei 
Digore au prezentat creații 
(romanțe, arii, duete) din re-
pertoriul Mariei Bieșu.

Așa ca în fi ecare an din ’90 
încoace, și în 2019 a avut loc 
cea de-a XXVII-a ediție a 
Festivalului Internațional de 
Operă și Balet „Maria Bieșu”, 
desfășurat în perioada 6-15 
septembrie. Festivalul a fost 
inaugurat cu opera „Norma” 
de V. Bellini. A inclus „Bal 
mascat” și „Rigoletto” de G. 
Verdi, „Turandot” de G. Puc-
cini, baletele lui Ceaikovski 
„Lacul Lebedelor” și „Fru-
moasa din Pădurea Ador-
mită”, baletul lui L. Minkus 
„Don Quijote” și a culminat 
cu un grandios Concert de 
Gală.

Au evoluat soliști de renu-
me din 10 ţări: Paul Gaugler 
(Franța), Adiarys Almeida și 
Taras Domitro (SUA), Han-
na Litvinova, Radu Pokli-
taru și Elena Starodubtseva 
(Ucraina), Bulent Bezduz 
(Turcia), Marco Caria, Da-
niella Capiello, Raff aelle 
Abete (Italia), Nester Marto-
rell (Spania), Natalia Mura-
dîmova (Belarus). Invitați au 
fost dirijorii: Alexei Baklan 
(Ucraina), Alexandru Samoi-
lă (Turcia), Angelo Gabrieli 
(Italia), Veaceslav Cernu-
ho-Volici (Ucraina), Anton 
Grishanin (Rusia). Pe lângă 
aceștia, coregraful Ada Simo-
ne Totaro (Italia) și regizorul 
Andreea Battistini (Italia). 
Au interpretat cântăreți pre-
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cum: Valeriu Cojocaru, Tati-
ana Busuioc, Petru Racoviță, 
Lilia Salomei, Viorel Zgar-
dan, Iurie Maimescu, Lilia 
Istrati, Iurie Gâscă ș.a.

În anul 2017, la cinci ani de 
la trecerea în nefi ință a Pri-
madonei Operei Naționale, 
a fost instalată o placă come-
morativă pe casa din strada 
Alexei Mateevici, unde so-
prana și-a petrecut cea mai 
lungă perioadă din viața sa.

La 2 noiembrie 2015 a fost 
pusă în circulație Moneda 
Comemorativă de argint din 
seria „Femei celebre”, „Maria 
Bieșu – 80 de ani de la naș-
tere”, într-un tiraj de 500 de 
exemplare.

Școala de arte din Ștefan 
Vodă poartă numele Mariei 
Bieșu.

Pe data de 6 septembrie 
2019, în ofi ciul poștal MD-
2012, Chișinău, a fost pusă 
în circulaţie seria de mărci 
poștale ”Descoperă Mol-
dova. Festivaluri. Festivalul 
Internațional de Operă și Ba-
let „Maria Bieșu”.

A se vedea și articolele din 
„Calendar național 2005”. – 
Chișinău, 2004. – P. 214-216; 
„Calendar național 2010”. – 
Chișinău, 2009. – P. 165-166; 
„Calendar național 2015”. – 
Chișinău, 2015. – P. 269-270.

Bibliografi e:
Ciobanu, Boris. Ave Maria! 

Legenda Doinei: [in memoriam 
Maria Bieșu] / Boris Ciobanu. – 
Chișinău: TreiUnional, 2014. – 
24 p.

Maria Bieșu : Anotimpurile 
scenei = Maria Bieșu : the stage 
seasons / fot.: Mihai Potârniche; 
il.: Sergiu Stanciu; introd.: Ioan 
Mânăscurtă; Ministerul Cul-
turii al Republicii Moldova. – 
Chișinău: Prut Internațional, 
2015. – 231 p.

Maria Bieșu : scena, opera – 

dragostea mea / ed., dir. imagine : 
Mihai Potârniche; aut. mate-
rialului însoțitor: A. Dănilă. – 
Chișinău: Cartea Moldovei, 
2005. – 240 p.: fotogr.

***
Baciu, Gheorghe. Maria 

Bieșu (3. VIII. 1935 – 16. V. 
2012) / Gheorghe Baciu; cons. 
șt.: Ion Xenofontov; red.: Ana 
Manole // Baciu, Gheorghe. 
Personalități notorii ale neamu-
lui: 140 de destine. – Chișinău: 
[S. n], 2018. – P. 202-203.

Bortă, Victoria. Amintiri din 
copilărie : Dezvăluirile surorii 
Mariei Bieșu / Victoria Bortă 
// Ziarul național. – 2016. – 13 
mai. – P. 17.

Caciuc, Anatol. Ave Ma-
ria…: [Maria Bieșu la 40 de ani 
de activitate artistică] / Anatol 
Caciuc // Capitala. – 2001. – 1 
aug. – P. 4.

Ciobanu, Raisa. Cântăreața 
care niciodată n-a invidiat privi-
ghetorile : [in memoriam Maria 
Bieșu] / Raisa Ciobanu // Literatu-
ra și arta. – 2012. – 24 mai. – P. 6.

Mânăscurtă, Ioan. Maria 
Bieșu, sfi darea destinului / Ioan 
Mânăscurtă // Moldova. – 2015. – 
Nr 9-10. – P. 26-31.

Partole, Claudia. Maria Bieșu 
la ”40 de ani” : [Maria Bieșu – 
40 de ani de activitate scenică] / 
Claudia Partole // Moldova su-
verană. – 2001. – 24 mart. – P. 6.

Rotaru, Parascovia. Maria 
Bieșu: fațetele vocației / Paras-
covia Rotaru // Akademos. – 
2015. – Nr 4. – P. 159-160.

Șarov, Igor. Festivalul 
Internațional de Operă și Balet 
”Maria Bieșu” – un etern oma-
giu pentru inegalabila ”Cio-Cio-
San” de la Volintiri / Igor Șarov 
// Moldova. – 2014. – Nr 9/10. – 
P. 18-19.

Tamazlâcaru, Andrei. Pri-
madona cu voce de aur… :[in 
memoriam Maria Bieșu] / An-
drei Tamazlâcaru // Literatura și 
arta. – 2012. – 24 mai. – P. 6.

Tamazlâcaru, Elena. Marea 
noastră Maria Bieșu…: [in me-
moriam] / Elena Tamazlâcaru 
// Literatura și arta. – 2012. – 17 
mai. – P. 8.

T. L.

Simion BĂNCILĂ
1940

Doctor în fi zică și matema-
tică, profesor universitar.

S-a născut la 4 august 1940, 
în satul Pârjota, Râșcani.

A urmat cursurile Facultății 
de Fizică și Matematică de 
la Universitatea din Bălți 
(1958-1963).

Studii de doctorat în do-
meniul fi zicii moleculare la 
Universitatea de Stat „M. V. 
Lomonosov” din Moscova 
(1969-1973). Doctor în știin-
ţe fi zico-matematice cu teza 
„Cercetarea proprietăţilor 
termice ale metalelor lichide 
la temperaturile 300 - 200 K” 
(1973).

Posturi știinţifi co-didactice 
la Catedra fi zică și metodica 
predării fi zicii : asistent uni-
versitar (1965-1966), lector 
(1966-1972); lector superior 
(1972-1975); conferenţiar 
universitar (1975-1998), pro-
fesor universitar (din 1998).

De asemenea, a deținut 
și funcții administrative, 
în calitate de prodecan al 
Facultății de Fizică și Mate-
matică (1967, 1974), șef de 
Catedră fi zică și metodica 
predării fi zicii (1977), decan 
la Facultatea Fizică și Ma-
tematică (1979-1986). Din 
anul 1987 este prorector 
pentru studii, contribuind la 
evoluarea învăţământului su-
perior și al știinţei.
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Preocupările sale știinţifi ce 

ţin de fi zica nucleului, fi zica 
materialelor solide, proprie-
tăţile termice ale metalelor, 
metodici de predare a fi zicii 
prin utilizarea tehnologiilor 
moderne în învăţământul 
preuniversitar și superior.

Stagieri: ,,Managementul 
universitar”, Fundaţia „So-
ros” (2000, 2001), ,,Manage-
mentul universitar”, Univer-
sitatea de Stat din București 
(1994) ș. a.

A semnat peste o sută de 
lucrări, a coordonat teze de 
licenţă și master, proiecte di-
dactice pentru obţinerea gra-
dului știinţifi c și a participat 
la mai multe întruniri profe-
sionale naţionale și interna-
ţionale, prezentând comuni-
cări, tipărite în prestigioase 
publicaţii de specialitate din 
ţară și de peste hotare.

Distins cu titlul „Eminent 
al învăţământului” și cu Or-
dinul „Prietenia Popoarelor” 
(1986).

Bibliografi e selectivă:
Băncilă, Simion. Cercetarea 

proprietăţilor fi zice (capacită-
ţii conductibilităţii termice și 
electrice) ale metalelor lichide : 
Raport șt. / Univ. de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi, Fac. Tehnică, 
Fizică, Matematică și Informa-
tică, Catedra fi zica și metodica 
predării fi zicii. – Bălţi, 2005. – 
51 p.

Băncilă, Simion. Optimiza-
rea experimentului fi zic și al ma-
terialului ilustrativ în corespun-
dere cu noul curriculum / Univ. 
de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, 
Fac. Tehnică, Fizică, Matemati-
că și Informatică, Catedra fi zica 
și metodica predării fi zicii. – 
Bălţi, 2005. – 53 p.

Băncilă, Simion. Termo-
dinamica / Simion Băncilă. – 
Chișinău : Casa Limbii Române 
,,Nichita Stănescu”, 2011. – 130 
p. – Bibliogr. : p. 128-130.

***
Băncilă, Simion. Cercetarea 

proprietăţilor fi zice (termice a 
vâscozităţii și tensiunii super-
fi ciale) într-un interval larg al 
stărilor 300-2500 K // Fizică și 
tehnică : procese, modele, ex-
perimente. – 2008. – Nr 2. – P. 
70-71.

Băncilă, Simion. Particulari-
tăţile străpungerii mediilor ga-
zoase sub acţiunea impulsului 
de tensiune / Simion Băncilă, 
Arefa Hârbu // Proprietăţile fi -
zice ale substanţelor în diverse 
stări : tezele comunicării la conf. 
șt. intern., 9-10 oct. 2009, Bălţi. – 
Bălţi, 2009. – P. 61-62.

Băncilă, Simion. Studiul ex-
perimental al conductibilităţii 
electrice a metalelor lichide / 
S. Băncilă, A. Ciobanu // Fizi-
că și tehnică : procese, modele, 
experimente. – 2008. – Nr 1. 
– P. 25-35 ; [Resursă electro-
nică]. – URL: http://libruniv.
usb.md/publicatie/fizteh.files/
fi zteh_4_2008_I.pdf 914 (acce-
sat: 13.09.2019).

Băncilă, Simion. Studiul pro-
prietăţilor termice ale unor me-
tale lichide la temperaturi înal-
te // Fizică și tehnică : procese, 
modele, experimente. – 2006. – 
Nr 1. – P. 37-44 ; [Resursă elec-
tronică] – URL: http://libruniv.
usb.md/  (accesat: 13.09.2019).

Băncilă, Simion. Th e study 
of thermal properties of liquid 
metals usung the method of 
temperature radial waves / Si-
mion Băncilă // Th e knowledge 
based organization : Th e 12th 
International Conference, 11th-
14th june 2007. – Sibiu, 2007. – 
P. 124-131; Fizică și tehnică : 
procese, modele, experimente. – 
2012. – Nr 2. – P. 42-46.

Cheptea, Virgil. Aplicarea 
metodei reglării lente a procesu-
lui de încălzire la studierea pro-
prietăţilor termofi zice ale pro-
belor metalice / Virgil Cheptea, 
Simion Băncilă // Studia Uni-
versitatis. Știinţe ale naturii. – 
2009. – Nr 1. – P. 208-214.

Cheptea, Virgil. Măsurarea 
capacităţii termice specifi ce prin 
metoda calorimetrului adiabatic 
/ Virgil Cheptea, Simion Bănci-

lă // Fizică și tehnică : procese, 
modele, experimente. – 2008. – 
Nr 1. – P. 59-69 ; [Resursă elec-
tronică]. – URL:  http://libruniv.
usb.md/publicatie/fizteh.files/
fi zteh_4_2008_I.pdf (accesat : 
13.09.2019).

***
Банчила, С. Н. Исследова-

ние тепловых свойств жид-
ких металлов при высоких 
температурах / С. Н. Банчи-
ла // Învăţământul universitar 
din Republica Moldova la 75 
ani С. Н.Банчила // Materi-
alele Conferinței științifi co-
metodice, 11-12 oct. 2005. – 
Chișinău, 2005. – P. 101-104.

***
Simion Băncilă : Biobibliogr. 

/ Univ. de Stat „Alecu Russo” ; 
alcăt.: Maria Fotescu ; red. resp.: 
Elena Harconiţa ; trad. în lb. 
engl. de Iulia Ignatiuc; trad. în 
lb. fr. de Ludmila Cabac. – Bălţi, 
2004. – 129 p. ; [Resursă elec-
tronică]. – URL: http://tinread.
usarb.md:8888/tinread/fulltext/
bancila/bancila.pdf (accesat: 
13.09.2019).

***
Carauș, Grigore. Portret de 

pedagog și savant : [Simion 
Băncilă] / Grigore Carauș // 
Accent provincial. – 2003. – 21 
noiem. – P. 6.

Carauș, Grigore. Profesorul 
Simion Băncilă // Simion Bănci-
lă : biobibliogr. – Bălţi, 2004. – P. 
112-115.

Carauș, Grigore. Simion 
Băncilă – pedagog și savant / 
Grigore Carauș // Generaţia 
pro. – 2003. – Nr 9 (noiem.). – 
P. 6.

Jitaru, V. Fericitul care se bu-
cură de un bun renume : [pro-
rectorul Universității „Alecu 
Russo” Simion Băncilă] // Голос 
Бэлць. – 2004. – 29 oct. – P. 3.

Popa, Iulius. Jubileul lui Si-
mion Băncilă sau meditaţie 
pentru societatea restanţieră / 
Iulius Popa // Literatura și arta. 
– 2000. – 10 aug. – P. 7.

Profesor universitar, doctor 
Simion Băncilă, prorector pen-
tru studii = University Professor 
PhD, Simion Băncilă, vice rec-
tor for studies // Universitari 
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bălţeni : dicţ. biobibliogr. – Băl-
ţi, 2005. – P. 20-22.

Scurtu, Elena. Aplicarea in-
dicilor sciento-bibliometrici în 
estimarea valorii cercetătorilor 
: Simion Băncilă, Pavel Topală, 
Eugen Plohotniuc, Mihai Popa 
/ Elena Scurtu, Maria Fotescu // 
Tradiţie și inovare în cercetarea 
știinţifi că, ediţia a 4-a : Materia-
lele Colloquia Professorum din 
18 oct. 2013. – Bălţi, 2014. – P. 
169-174.

Scurtu, Elena. Aplicarea in-
dicilor sciento-bibliometrici în 
estimarea valorii cercetătorilor : 
Simion Băncilă, Pavel Topală, 
Eugen Plohotniuc, Mihai Popa 
/ E. Scurtu, M. Fotescu // Bibli-
oteca universitară în contextul 
societăţii informaţionale și a cu-
noașterii : Materialele Colloquia 
Professorum, Tradiţie și inova-
re în cercetarea știinţifi că, ed. a 
4-a, 11 oct. 2013. – Bălţi, 2013. – 
P. 35-41 ; Confl uenţe bibliologi-
ce. – 2013. – Nr 3/4. – P. 22-29.

V. M.

Svetlana BURȚEV
1945

Doctor habilitat în biolo-
gie, profesor cercetător în do-
meniul microbiologiei indus-
triale, colaborator științifi c 
coordonator la Institutul de 
Microbiologie și Biotehnolo-
gie al AȘM.

S-a născut la 6 august 1945 
în Omsk, Rusia. În anul 1960 
a absolvit Universitatea de 
Stat din Moldova, specialita-
tea biologie. Din 1964 lucrea-
ză la AȘM. Din 1967 e cola-

borator științifi c coordonator 
la Institutul de Microbiolo-
gie, laboratorul produși mi-
crobieni. În 1986 a susținut 
teza de doctor în științe bi-
ologice – „Bioantioxidanți 
microbieni de origine lipidă”. 
În 2002 – teza de doctor ha-
bilitat cu titlul „Биологи-
чески активные вещества 
стрептомицетов : (Биосин-
тез, свойства, перспективы 
применения)” („Substanțele 
biologic active ale streptomi-
cetelor: biosinteză, propri-
etăți, aplicări”).

Conduce lucrările grupului 
de cercetători în domeniul 
studierii problemelor bio-
sintezei substanțelor biologic 
active ale microorganisme-
lor. Scopul cercetărilor este 
obținerea preparatelor efi ci-
ente noi pentru creșterea ani-
malelor și plantelor agricole.

Conducător / consultant 
științifi c a 4 teze de doctor, re-
ferent ofi cial la 5 teze, mem-
bru al Consiliului științifi c la 
7 teze.

Are peste 220 lucrări 
științifi ce, 20 de brevete de 
invenție al căror subiect sunt 
substanțele bioactive, sinteti-
zate din plante și antioxodan-
te ca stimulatori ai creșterii 
(plante și microorganisme).

Activitatea științifi că îi 
este cunoscută și peste ho-
tare. Este participantă la cele 
mai prestigioase saloane 
naționale și internaționale 
de inventică. Astfel, este 
deținătoarea diplomelor de 
gradul I și II la Expoziția 
Internațională „Infoinvent” 
de la Chișinău (1999), la Sa-
lonul „Expo-2000” de la Ha-
novra, iar la „Eureka-2000”, 
salon de la Bruxelles, a 
obținut medalia de aur.

Bibliografi e selectivă:
Actynobacteria of the genus 

streptomyces and its metaboli-
tes in bioregulation of plants / L. 
Biliavska, M. Loboda, S. Burţeva, 
G. Iutinskaia // Conferința „Mi-
crobial Biotechnology” Chișinău, 
11-12 octombrie, 2018, ediția 4. – 
P. 127.

Codreanu, Svetlana. Diversi-
tatea microbiană și resursele ei 
/ Svetlana Codreanu, Svetlana 
Burțev, Svetlana Tolocichina // 
Buletin știinţifi c : revista de et-
nografi e, știinţe ale naturii și mu-
zeologie : Vol. 6 (19). – 2007. – 
P. 192-200.

Efectorii sintezei catalazei 
ca factori reglatori ai activităţii 
biosintetice a micromicetei Pe-
nicillium funiculosum CNMN 
FD 11 / Tamara Sârbu, Svetla-
na Burțeva, Vitalie Stepanov, 
Constantin Turtă // Известия 
Академии Наук Молдовы: 
Науки о жизни – 2013. – Nr 1. 
– P. 147-155.

Standardizarea procedurii de 
conservare a tulpinilor de bacte-
rii păstrate in colecţia naţională 
de microorganisme nepatogene. 
I. Standardizarea procedurii 
de conservare a tulpinilor din 
genul Pseudomonas păstrate 
in colectia natională de micro-
organisme / Valerina Slănină, 
Lucian Lupașcu, Svetlana Tolo-
cichina, Svetlana Burțeva, Olga 
Postolachi, Tamara Sârbu, Vi-
talie Stepanov, Oleg Chiseliță 
// Известия Академии Наук 
Молдовы : Науки о жизни. – 
2012. – Nr 2. – P. 160-167.

Standardizarea procedurii 
de conservare a tulpinilor de 
bacterii păstrate în Colecţia 
Naţională de Microorganisme 
Nepatogene. II. Standardiza-
rea procedurii de conservare 
a tulpinilor din genul Bacillus 
păstrate în Colecţia Naţiona-
lă de Microorganisme Nepa / 
Svetlana Tolocichina, Svetlana 
Burțeva, Valerina Slănină, Olga 
Postolachi, Tamara Sârbu, Luci-
an Lupașcu, Vitalie Stepanov// 
Известия Академии Наук 
Молдовы : Науки о жизни. – 
2012. – Nr 3. – P. 165-172.
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***

Антимикробные и ро-
стрегулирующие свойства 
Streptomyces plicatus 33, выде-
ленного из почвы Молдовы / 
Светлана Бурцева, Ольга Буе-
ва, Ирина Стародумова, Люд-
мила Евтушенко // Conferința 
„Consolidarea capacităților re-
gionale pentru aplicarea tehno-
logiilor ecologice în sistemele 
integrate de gestionare a dăună-
torilor” Chișinău, 10-12 decem-
brie, 2018 – P. 167-171.

Бурцева, Светлана. Биоло-
гически активные вещества 
стрептомицетов : (Биосин-
тез, свойства, перспективы 
применения) : Автореферат 
(03.00.23). – Chișinău: [S. n.], 
2002. – 39 p.

Бурцева, Светлана. Биоло-
гически активные вещества 
стрептомицетов : (Биосинтез, 
свойства, перспективы приме-
нения) : Диссертация др. биол. 
наук (03.00.23). – Chișinău: [S. 
n.], 2002. – 275 p.: il.

Регуляция численности фи-
топаразитических нематод 
новыми биопрепаратами при 
выращивании картофеля / 
Лариса Белявская, Александр 
Бабич, Анатолий Бабич, 
Светлана Бурцева, Галина Иу-
тинская // Protecția Plantelor 
în Agricultura Convențională 
și Ecologică. Conferința „Con-
solidarea capacităților regionale 
pentru aplicarea tehnologiilor 
ecologice în sistemele integrate 
de gestionare a dăunătorilor” 
Chișinău, 10-12 decembrie, 
2018. – P. 299-302.

Щептицкий, Владимир. Ус-
ловно-рефлекторная деятель-
ность белых крыс при длитель-
ном потреблении биомассы 
Штамма Streptomyces fradiae 
CNMN-Aс-11 / Владимир Щеп-
тицкий, Юлия Березюк, Свет-
лана Бурцева // Известия Ака-
демии Наук Молдовы : Науки о 
жизни – 2017. – Nr 1. – P. 16-23.

***
Burțev Svetlana //Cercetători 

și inventatori din Republica 
Moldova / alcăt. : Ana Zavalis-
tâi, Adela Mihai. – Chișinău: 
AGEPI, 2002. – P. 28-29.

T. L.

Elena CONDRUNINA
1950-2002

Muzeograf, colaborator ști-
inţifi c.

S-a născut la 6 august 1950 
la Holuboaia, Cahul, într-o 
familie de basarabeni de ori-
gine cehă. A decedat la 20 
aprilie 2002 la Chișinău.

În anul 1972 a absolvit Fa-
cultatea de Istorie a Universi-
tăţii de Stat din Moldova.

În perioada 1972-1977 a 
însoţit grupuri de turiști stră-
ini, familiarizându-i cu tre-
cutul și prezentul Chișinău-
lui și a republicii noastre.

Între anii 1977 și 1992 a 
activat în calitate de colabo-
rator știinţifi c superior și șef 
de Secţie relaţii cu publicul la 
Muzeul Republican „Grigori 
Kotovski și Serghei Lazo”, re-
alizând nenumărate activităţi 
de culturalizare, fi ind unul 
dintre cei mai buni muzeo-
grafi  ai instituţiei. Din 1992 
a activat în cadrul Muzeului 
Naţional de Etnografi e și Is-
torie Naturală. La început a 
fost metodist principal, apoi 
șef al Secţiei relaţii cu publi-
cul, contribuind la reanima-
rea acestui domeniu după o 
pauză de zece ani în activi-
tatea muzeului, condiţionată 
de lucrări de restaurare a clă-
dirii muzeului și de realizarea 
noii expoziţii permanente.

Datorită eforturilor depuse 
de Elena Condrunina, muze-

ul este redescoperit de publi-
cul vizitator și treptat devine 
unul din cele mai vizitate in-
stituţii de profi l din Republi-
ca Moldova.

A fost responsabilă de un 
sector important în activita-
tea muzeală, cel de pregătire 
a ghizilor și organizarea rela-
ţiilor cu publicul. A însușit și 
a prezentat cu succes excursii 
prin expoziţia pavilionară.

A elaborat mai multe în-
drumare metodice pentru 
ghidaj pentru diferite catego-
rii de vârstă și cel mai amplu 
ghidaj prin expoziţia pavili-
onară „Natura. Omul. Cul-
tura”. Ghidajele erau făcute 
profesionist cu mult sufl et și 
dragoste faţă de natura și cul-
tura ţării noastre.

A fost preocupată de per-
fecţionarea continuă a ghi-
zilor, de organizarea ma-
nifestărilor culturale, de 
practica muzeală a studenţi-
lor, de promovarea activităţii 
muzeului și a valorilor muze-
ale prin intermediul mijloa-
celor mass-media.

Pentru merite în activitatea 
muzeală a fost menţionată în 
repetate rânduri cu diplome 
ale Ministerului Culturii.

***
Elena Condrunina, in me-

moriam // Buletinul științifi c al 
Muzeului Naţional de Etnogra-
fi e și Istorie Naturală. – 2004. – 
Nr 1. – P. 384.

Ursu, Mihai. Condrunina, 
Elena / Mihai Ursu // Ploșniţă, 
Elena. Enciclopedia muzeologiei 
din Republica Moldova / Elena 
Ploșniţă, Mihai Ursu ; Academia 
de Știinţe a Moldovei, Muzeului 
Naţional de Arheologie și Istorie 
a Moldovei, Muzeului Naţional 
de Etnografi e și Istorie Naturală. 
– Chișinău : Bons Offi  ces, 2011. 
– P. 84-85.

N.-M. Ș.
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Vasile NIGULEANU
1940-2018

Medic, doctor habilitat în 
știinţe medicale, profesor 
universitar. Primul profesor 
care a ţinut prelegeri în lim-
ba română pentru studenţii 
Universităţii de Stat de Me-
dicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” din Chișinău.

S-a născut la 8 august 1940 
la Ruseni, Edineţ. A decedat 
la 15 august 2018 la Chișinău.

Elev al școlii de 7 clase din 
Satul Ruseni, Edineţ (1947-
1954). Urmează studiile la 
Școala de Felceri și Moașe 
din Bălţi (1954-1957); Fa-
cultatea de Medicină Ge-
nerală a Institutului de Stat 
de Medicină, actualmente 
Universitatea de Stat de Me-
dicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” din Chișinău 
(1957-1963). În perioada 
1963-1964 își continuă stu-
diile prin doctorat la Catedra 
fi ziopatologie. În 1966 susţi-
ne teza de doctor în medicină 
cu tema „Studierea modifi că-
rilor metabolismului tisular 
în unele organe și a funcţiei 
lor în cadrul șocului trauma-
tic”. În 1984 susţine teza de 
doctor habilitat în medicină 
la tema: „Importanţa siste-
mului hipotalamo-hipofi zo-
suprarenal în mecanismele 
dereglărilor metabolismului 
diferitor organe, provocate de 
grave traume mecanice”, pe 

care a susţinut-o la Universi-
tatea de Medicină din orașul 
Kazan.

Activează în calitate de 
asistent și conferenţiar la Ca-
tedra fi ziopatologie (1963-
1986). Între anii 1986-2010, a 
fost șef al Catedrei diagnostic 
de laborator clinic a Univer-
sităţii de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemi-
ţanu” din Chișinău, pe care a 
fondat-o.

Rezultatele studiilor reali-
zate au pus în evidenţă modi-
fi cările intensităţii proceselor 
metabolismului energetic ce-
lular și necesităţile integrale 
ale celulelor și ţesuturilor în 
oxigen în acest proces pato-
logic, ceea ce a permis de a 
indica unele noi căi de trata-
ment și profi laxie a șocului.

Lui Vasile Niguleanu îi 
aparţine întâietatea studierii 
integrale a acizilor nucleici, 
aminoacizilor, hormonilor 
corticosuprarenalelor și a 
unor enzime din sistemul 
bioenergetic în procesul evo-
luţiei șocului traumatic expe-
rimental. În baza rezultatelor 
obţinute a fost formulată o 
nouă direcţie știinţifi că în 
domeniul patogeniei dere-
glărilor și adaptării metabo-
lismului energetic și proteic 
intracelular în cadrul trau-
melor mecanice grave, eva-
luate mecanismele reglării 
acestor procese și căile efi ci-
ente de corecţie.

Împreună cu colectivul de 
colaboratori, a elaborat un 
important set de materiale 
instructive, recomandări me-
todice pentru cursanţi, utili-
zate în domeniul medicinei 
de laborator.

Aprofundarea cunoștinţe-
lor teoretice, activitatea di-
dactică, sistematizarea ma-

terialelor obţinute în urma 
cercetărilor se refl ectă în cele 
patru monografi i și peste 
150 de articole publicate în 
reviste de specialitate: „Re-
levanţa indicilor de labora-
tor în estimarea gravităţii 
stărilor de șoc”, „Conceptul 
actual al șocului”, „Aspecte-
le diagnosticului clinic și de 
laborator al stărilor de șoc”, 
„Diagnosticul de laborator 
al stărilor de șoc”, „Cercetări 
ale sistemului de hemosta-
ză”, „Investigaţii biochimice”, 
„Culegeri de teste diagnostic 
de laborator clinic”, „Analiza 
imunoenzimatică în practica 
medicală”, „Bazele normative 
ale activităţii laboratoarelor 
de diagnostic clinic”, „Preve-
nirea HIV/SIDA în hepatite-
le B și C”, „Diagnosticul de 
laborator al hepatitelor B, C 
și D” etc.

Pe parcursul activităţii sale, 
profesorul Vasile Niguleanu 
a prezentat comunicări știin-
ţifi ce consacrate problemelor 
șocului traumatic în cadrul 
forurilor naţionale și interna-
ţionale: simpozioane, confe-
rinţe și seminare desfășurate 
la Moscova, Sankt Petersburg, 
Kiev, Ujgorod, Tașkent, Baku, 
Volgograd etc.

Sub îndrumarea profesoru-
lui Vasile Niguleanu au fost 
susţinute patru teze de doc-
tor în medicină.

Titluri deţinute: laureat al 
Premiului de Stat al Repu-
blicii Moldova în domeniul 
știinţei și tehnicii (1989); Om 
Emerit (1995).

Deține și Ordinul „Gloria 
Muncii” (2000).

Bibliografi e selectivă:
Bazele normative ale activită-

ţii laboratoarelor de diagnostic 
clinic : Culegere de materiale 
/ Valeriu Gudumac, Vasile Ni-
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guleanu, Lucia Andrieș [et al.]. 
– Chișinău : Editura Elena-V.I., 
2006. – 352 p. : tab.

Calancea, Alexandru. Dia-
gnosticul de laborator al hepati-
telor virale B, C și D : Instruc-
ţiuni metodice / Alexandru 
Calancea, Vasile Niguleanu [et 
al.] ; Ministerul Sănătăţii al Re-
publicii Moldova. – Chișinău : 
Editura Elena-V.I., 2008. – 120 
p. : fi g., tab.

Cercetări ale sistemului de 
hemostază : (elaborare metodi-
că) / Valentin Gudumac, Vasile 
Niguleanu, Ion Corcimaru [et 
al.] ; Ministerul Sănătăţii al Re-
publicii Moldova ; Univ. de Stat 
de Medicină și Farmacie „Nico-
lae Testemiţanu”. – Chișinău : 
Editura Elena-V.I., 2008. – 88 p.

Culegeri de teste diagnostic 
de laborator clinic / Valentin 
Gudumac, Liliana Rotaru, Va-
sile Niguleanu [et al.] ; sub red. 
Valentin Gudumac ; Ministerul 
Sănătăţii al Republicii Moldova ; 
Univ. de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemiţanu”, 
Catedra diagnostic de labora-
tor. – Chișinău : CEP Medicina, 
2012. – 435 p.

Diagnosticul de laborator al 
osteoporozei : Elaborare meto-
dică / Valentin Gudumac, Olga 
Tagadiuc, Vasile Niguleanu [et 
al.] ; Univ. de Stat de Medicină 
și Farmacie „Nicolae Testemiţa-
nu”. – Chișinău : CEP Medicina, 
2007. – 50 p.

Investigaţii biochimice : (ela-
borare metodică) / Valentin 
Gudumac, Vasile Niguleanu, 
Svetlana Caragia [et al.] ; Univ. 
de Stat de Medicină și Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”. – Chi-
șinău : Editura Elena-VI SRL, 
2008. – 71 p.

Niguleanu, Vasile. Relevanţa 
indicilor de laborator în estima-
rea gravităţii stărilor de șoc / Va-
sile Niguleanu ; Univ. de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”. – Chișinău : CEP 
Medicina, 2010. – 18 p. – (Sa-
vanţi-medici iluștri).

***
Ababii, Ion. O viaţă cu ade-

vărat exemplară / Ion Ababii // 
Niguleanu, Vasile. Relevanţa in-

dicilor de laborator în estimarea 
gravităţii stărilor de șoc / Vasi-
le Niguleanu ; Univ. de Stat de 
Medicină și Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu”. – Chișinău : CEP 
Medicina, 2010. – P. 4-7.

Ababii, Ion. Profesorul Vasi-
le Niguleanu la 70 de ani / Ion 
Ababii // Timpul. – 2010. – 9 
aug. – P. 4.

Baciu, Gheorghe. Niguleanu, 
Vasile / Gheorghe Baciu // Ba-
ciu, Gheorghe. Profesorii uni-
versitari, absolvenţi ai USMF 
„Nicolae Testemiţanu”. – Chiși-
nău : [S. n.], 2012. – P. 131-132.

Gudumac, Valentin. Vasile 
Niguleanu la 70 de ani / Valen-
tin Gudumac // Curierul medi-
cal. – 2010. – Nr 5. – P. 89.

Vasile Niguleanu, medic, doc-
tor habilitat în știinţe medicale, 
profesor universitar [Resursă 
electronică] // https:// medlabo-
rator.old.usmf.md › istoric (ac-
cesat:  17.09.2019).

N.-M. Ș.

Nicolae ENCIU
1950-2001

Poet, publicist, pedagog.
S-a născut la 8 august 1950 

la Câșliţa-Prut, Vulcănești. A 
decedat în 2001.

Și-a făcut studiile la Școala 
Medie Nr. 4 din Reni, regiu-
nea Odesa. Urmează Facul-
tatea de Fizică și Matematică 
a Institutului Pedagogic „Ion 
Creangă” din Chișinău.

Activează, din 1971, ca 
profesor școlar de fi zică, di-
rector de școală. Între 1997 
și 2000 a fost redactor-șef al 

săptămânalului independent 
„Cetatea”. A format și con-
dus Ansamblurile Folclorice 
„Opincuţele” și „Călușarii”, 
participând la numeroase 
concursuri naţionale și in-
ternaţionale. A condus Ce-
naclul Literar „Vatra”. A fost 
susţinătorul și animatorul 
paginii literare și a Cercului 
de Umoriști din sudul Basa-
rabiei. Este iniţiatorul Clubu-
lui de Umoriști din Orhei.

Debutul ca umorist și-l face 
în săptămânalul „Literatura 
și arta”, publicând epigrame, 
parodii și versuri umoristice 
(1981). Este coautorul cule-
gerii de versuri și proză „Se-
mănători de lumină” (1989). 
Semnează lucrarea „Zâmbe-
te prutene”, vol. I, (1995) și 
vol. II, (2001). A colaborat 
la „Viaţa satului”, „Moldova 
suverană”, la revistele „Chi-
păruș” și „Cactus”.

Bibliografi e:
Enciu, Nicolae. Zâmbete pru-

tene : (Epigrame, parodii, fabule 
cu subiect contemporan, ghici-
tori noi, urgenţe satirice, scurtă 
proză umoristică) / Nicolae En-
ciu. – Cahul : [S. n.], 1995. – 123 
p., 1 f. : portr.

***
Enciu, Nicolae. „Unui leneș”, 

„Unui poet, tânăr însurăţel”, 
„Întâmplare”, „Trai în călimară”, 
„Ieșit din univers”, „Fotbalisti-
că” / Nicolae Enciu. – Chișinău : 
Literatura Artistică, 1989. – P. 
62-64.

***
Calcea, Andrei. Enciu, Ni-

colae / Andrei Calcea // Calcea, 
Andrei. Personalităţi orheiene : 
Dicţionar enciclopedic / Andrei 
Calcea. – Chișinău : Pontos, 2003. 
– P.  192.

Nicolae Enciu // Semănători 
de lumină : Proză, versuri : Pen-
tru școala medie / selecţie de 
Vlad Neagoe. – Chișinău : Lite-
ratura Artistică, 1989. – P. 62.

Postolache, Gheorghe. Umo-
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ristul de la Prut / Gheorghe 
Postolache, Efi m Bivol // En-
ciu, Nicolae. Zâmbete prutene : 
(Epigrame, parodii, fabule cu 
subiect contemporan, ghicitori 
noi, urgenţe satirice, scurtă pro-
ză umoristică) / Nicolae Enciu. – 
Cahul : [S. n.], 1995. – P. 4-5.

N.-M. Ș.

Iurie COLESNIC
1955

Scriitor, istoric, poet, pu-
blicist, scenarist, editor, critic 
și istoric literar.

S-a născut la 12 august 1955, 
în satul Dereneu (Călărași), 
într-o familie de pedagogi.

După un an de activitate în 
calitate de învăţător de cultu-
ră fi zică în s. Buda, Călărași 
(1972-1973), a urmat cursu-
rile Institutului Politehnic ,,S. 
Lazo” din Chișinău, Faculta-
tea de Mecanică (1973-1978) 
(actualmente Universitatea 
Tehnică din Moldova).

A deținut funcția de refe-
rent la Societatea ,,Știinţa” 
din Chișinău (1979-1980), 
profesor de tehnologie spe-
cială la ȘTP-10 din Chiși-
nău (1980-1983), inginer la 
Catedra de termotehnică a 
Institutului Politehnic (1983-
1985), ulterior devine co-
rector și redactor tehnic la 
revista ,,Scânteia leninistă” 
(1985-1986), apoi redactor-
șef (1985-1986) și director 
artistic (1986-1991) la Studi-
oul ,,Anima-Film”, director al 

Centrului Naţional de Studii 
Literare și Muzeografi e „M. 
Kogălniceanu” (1991-1995), 
concomitent deținând și 
funcția de director al Editu-
rii „Universitas” (1991-1993), 
după care este director al 
Editurii Enciclopedice ,,Gh. 
Asachi” (1993-1995), direc-
tor fondator al Editurii Mu-
seum (1995-1999), director 
al Casei Cărţii ,,Mitropolit 
Petru Movilă” (1996). În ca-
litate de editor, a desfășurat 
o activitate amplă de edi-
tare și reeditare, îngrijire și 
prefațare a mai multor lucrări 
de valoare, istorice și literare 
din patrimoniul cultural-ar-
tistic al Basarabiei, inclusiv 
lucrări de Zamfi r Rally-Ar-
bore, Pantelimon Halippa, 
Leonid Donici (Dobronra-
vov); memorii ale deținuților 
GULAG-ului; volume me-
morialistice, dicționare etc.

Conducător al unor insti-
tuţii de presă: redactor-șef 
al revistelor ,,Strategia civi-
că” (1999-2000), ,,Univer-
sul credinţei” (1999-2000) 
și „Conștiinţa naţională” 
(2001), redactor-șef (2003-
2004) și director al ziarului 
,,Ora satului” (2005-2006), 
director al ziarului ,,Alian-
ţa” (2006-2009). În paralel, 
a fost membru al Consiliului 
cultural al Municipiului Chi-
șinău, director al Comple-
xului Muzeistic ,,Chișinău” 
(1997) și vicepreședinte al 
Asociaţiei Obștești ,,Strategia 
Civică” (1999). În perioada 
2002-2012 a fost redactor-
șef al enciclopediei ,,Locali-
tăţile Moldovei” (vol. 4-10). 
Membru al Colegiului de re-
dacţie al revistelor ,,Natura” 
(2000-), ,,Viaţa Basarabiei” 
(serie nouă, 2002-), ,,Maga-
zin bibliologic” (2003-) și al 

publicației ,,Calendar Naţio-
nal” (2003-).

Deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova (2009-
2010).

A debutat publicistic în 
1974, într-o revistă pentru 
copii, iar debutul literar l-a 
realizat în publicația „Nis-
tru” (1977, nr. 4). Editorial 
debutează cu placheta de 
versuri pentru copii „Puiul 
îndrăzneț” (1980). Au urmat 
volume de versuri pentru co-
pii („Ţara cu luceferi”, 1986; 
„Învăţ să zbor”, 1992; „Ne-
cazul ariciului”, 1996; „Ce 
visează leul”, 2004), versuri 
pentru maturi („Arta memo-
riei”, 1987; „Arheologii inte-
rioare”, 1991; „Spirala lui Ar-
himede”, 1993; ,,Născocitorul 
de orizonturi”, 2014).

Nucleul preocupărilor îl 
constituie însă cercetările de 
arhivă privitoare la trecutul 
Basarabiei și ,,...a descope-
rit o Basarabie necunoscu-
tă, despre care noi nu știam 
aproape nimic. A descoperit 
și ne redescoperă personali-
tatea Chișinăului, care în afa-
ră de provincie, a fost un cen-
tru de cultură unde au activat 
mari personalităţi” (Mihai 
Cimpoi). S-a consacrat prin 
seria de volume ,,Basarabia 
necunoscută” (1993-2016 și 
2019), cele dedicate istoriei 
Chișinăului (,,Chișinăul din 
amintire”, 2011; „Chișinăul 
și chișinăuienii”, 2012; 
„Chișinăul din inima noas-
tră”, 2013; ,,Chișinăul nos-
tru necunoscut”, 2015, 2016; 
,,Chișinăul nostru și vraja 
neuitării”, 2018; ,,Nebănuitul 
Chișinău”, album în limbile 
română, franceză și rusă, edi-
tat la Iași, 2016) sau a edițiilor 
enciclopedice (,,Chișinău”, 
1997, editor și coordonator; 
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„Sfatul Țării”, 1998; ,,Femei 
din Moldova”, 2000, editor 
și coordonator; „Generația 
Unirii”, 2004; „Dicţionarul 
scriitorilor români din Basa-
rabia: 1812-2006”, în colabo-
rare, 2007; „Colegiul de Arte 
Plastice Alexandru Plămă-
deală”, 2008).

A mai semnat volume de 
eseuri (,,Mi-i dor să vă spun”, 
2004, 2005, 3 ediţii; „Note 
din Arca lui Noe”, 2006; 
„Timp și Istorie: Autori de 
la „Viaţa Basarabiei”, 2011; 
,,Ora exactă”, 2014; „În culi-
sele istoriei”, 2015; ,,Biseri-
ca basarabeană. Chipuri de 
neuitat...”, 2015; ,, În lumea 
asta sunt femei...” și ,,Geneza 
Teatrului Naţional din Chiși-
nău, 1818-1960”, 2016; ,,Isto-
ria din pagină nouă”, 2018), 
precum și lucrări consacrate 
unor nume reprezentative 
din istoria, literatura și arta 
Basarabiei („Gheorghe Bez-
viconi: Bibliografi e”, 1994; 
„Profetul nemuririi noas-
tre: Constantin Stere”, 2005; 
„Pantelimon Halippa: Apos-
tolul Unirii”, 2006; „Enigma 
Petre Draganov”, 2006; „Pri-
ma organizaţie din Basarabia 
– Pământenia de la Dorpat”, 
2008; „O călăuză veșnică a 
ţărănimii – Moș Ion Codrea-
nu”, 2009) etc., cărți de critică 
și istorie literară (,,Doina do-
rurilor noastre”, 1990; ,,Scur-
tă istorie a cărții românești”, 
coautor, 1994; ,,Literatura 
română: dicționar-antologie 
de istorie și teorie literară”, 
autor de proiect, editor, în 
colaborare cu Lora Bucătaru, 
2000, 2001, 2003), precum și 
scenarii de fi lm (,,Binecuvân-
tare”, 1989; ,,Stropul de cea-
ră”, 1990; ,,Buburuza”, 1991; 
,,Harap Alb”, în colaborare, 
1991; ,,Filosoful din Cubol-

ta”, 1997).
Publică articole despre eve-

nimente și personalități mar-
cante din istoria românilor în 
diverse publicații periodice.

Este membru al Uniunii 
Scriitorilor din Republica 
Moldova (1988), doctor ho-
noris causa al Universităţii 
Umanistice din Chișinău 
(2000), Maestru al Literaturii 
(2010).

A fost menționat cu Pre-
miul Republican „Mihai 
Eminescu” al bibliofi lilor 
(1990); Premiul Uniunii Scri-
itorilor din Moldova (1993); 
Premiul Asociaţiei Biblio-
fi lilor din Moldova (1994); 
Premiul Salonului Naţional 
de Carte de la Iași (1997); 
Premiul Uniunii Scriitorilor 
din Moldova (1997); Premiul 
Salonului Naţional de Carte 
pentru Copii (1998); Premiul 
Uniunii Scriitorilor din Mol-
dova (2000); Premiul Cartea 
Anului, Salonul Naţional 
de Carte, Chișinău (2002); 
Premiul Uniunii Scriitorilor 
din Moldova (2005), Pre-
miul Naţional GALEX, al 
Ligii Bibliotecarilor din RM 
(2011), Premiul Cartea Anu-
lui (2012).

Este laureat al Premiului 
Național (2018).

Distins cu Medalia ,,Sfântul 
Daniil” (2001), Medalia „Di-
mitrie Cantemir” (2010) și cu 
Ordinul de Onoare (2016).

A se vedea și articolul din 
„Calendar Național 2005”. – 
Chișinău, 2004. – P. 222-227; 
„Calendar Național 2010”. – 
Chișinău, 2009. – P. 167-169; 
„Calendar Național 2015”. – 
Chișinău, 2015. – P. 273-276.

Bibliografi e selectivă:
Colesnic, Iurie. Basarabia 

necunoscută. Vol. 10 / Iurie Co-
lesnic. – Chișinău : Epigraf SRL, 

2015. – 344 p. : il., fot., portr.
Colesnic, Iurie. Basarabia ne-

cunoscută. Vol. 11 / Iurie Coles-
nic. – Chișinău : [S. n.], 2018. – 
364 p. : il., fot., portr., facs.

Colesnic, Iurie. Basarabia 
necunoscută : Ediție în trei vo-
lume. Vol. 1 / Iurie Colesnic. – 
Chișinău : Cartier, 2019. – 540 p.

Colesnic, Iurie. Basarabia 
necunoscută : Ediție în trei vo-
lume. Vol. 2 / Iurie Colesnic. – 
Chișinău : Cartier, 2019. – 656 p.

Colesnic, Iurie. Bibliologi, 
bibliofi li și colecționari basara-
beni : Ghid / Iurie Colesnic ; ed. 
îngrijită de Veronica Cosovan. – 
Chișinău : BNRM, 2019. – 243 
p. : il.

Colesnic, Iurie. Biserica ba-
sarabeană. Chipuri de neuitat... 
/ Iurie Colesnic. – Chișinău : 
Cultura, 2015. – 295 p. : fot. – 
Bibliogr. : p. 294.

Colesnic, Iurie. Chișinăul 
din amintire / Iurie Colesnic ; 
Biblioteca Municipală ,,B. P. 
Hasdeu”. – Chișinău : Grafema 
Libris, 2011. – 516 p. : il. – Bibli-
ogr. : p. 514-515.

Colesnic, Iurie. Chișinăul 
nostru necunoscut / Iurie Co-
lesnic. – Ed. a 2-a. – Chișinău : 
Cartier, 2016. – 632 p. : il. – 
(C(art)ier).

Colesnic, Iurie. Chișinăul 
nostru și vraja neuitării / Iurie 
Colesnic ; ed. îngrijită de Maria-
na Harjevschi ; Biblioteca Muni-
cipală ,,B. P. Hasdeu”. – Chișinău : 
[S. n.], 2018. – 632 p. : fot. – 
(Calea ta spre cunoaștere).

Colesnic, Iurie. Generația 
Unirii / Iurie Colesnic ; red. : Na-
talia Solonaru, Pavel Rotaru. – 
Chișinău : [S. n.], 2016. – 543 p. : 
il. – (Enciclopedie). – Bibliogr. : 
p. 538-542.

Colesnic, Iurie. Geneza Tea-
trului Naţional din Chișinău, 
1818-1960 : (O cronică) / Iurie 
Colesnic. – Chișinău : Cartier, 
2016. – 512 p. : il., fot. – (C(art)
ier). – Indice de nume : p. 491-
511.

Colesnic, Iurie. Istoria din 
pagină nouă / Iurie Colesnic ; 
red. : Lilia Guţu. – Chișinău : [S. 
n.], 2018. – 312 p. : il., fot.

Colesnic, Iurie. În culisele 
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istoriei / Iurie Colesnic ; red. : 
Iuliu Cârchelan. – Chișinău : 
Cultura, 2015. – 355 p. : fot.

Colesnic, Iurie. În lumea asta 
sunt femei... / Iurie Colesnic ; 
coord. de Vitalie Coroban. – 
Chișinău : Cartier, 2016. – 575 
p. : fot. – (C(art)ier).

Colesnic, Iurie. Născocitorul 
de orizonturi : Antologie / Iurie 
Colesnic ; pref. de Nichita Dani-
lov. – Iași : Tipo Moldova, 2014. – 
302 p. – (Opera omnia - Poezie 
contemporană ; 298).

Colesnic, Iurie. Nebănu-
itul Chișinău = Неведомый 
Кишинев = Chișinău inattendu 
/ Iurie Colesnic ; trad. în lb. rusă 
de Miroslava Metleaeva ; trad. 
în lb. fr. de Simona Modreanu. – 
Iași : Junimea, 2016. – 146 p. : il.

Colesnic, Iurie. Timp și isto-
rie : Autori de la ,,Viaţa Basara-
biei” / Iurie Colesnic ; Biblioteca 
Municipală ,,B. P. Hasdeu”. – 
Chișinău : Grafema Libris, 2011. 
– 440 p. : il. – (Calea ta spre cu-
noaștere).

***
Colesnic, Iurie. A trăit nu din 

poezie, ci pentru poezie : [scrii-
torul avangardist și poetul Ale-
xandru Robot, pseudonim al lui 
Alter Rotmann,1916-1941?)] / 
Iurie Colesnic // Viaţa Basarabi-
ei. – 2015. – Nr 1. – P. 110-121 ; 
Magazin bibliologic. – 2014. – 
Nr 1/4. – P. 163-174.

Colesnic, Iurie. Actorul Eu-
geniu Ureche la o sută de ani / 
Iurie Colesnic // Florile dalbe.– 
2017. – 30 mar. – P. 7. – (Efi gii 
de pe Columna Noastră).

Colesnic, Iurie. Andrei Ciu-
runga și al său testament / Iurie 
Colesnic // Moldova . – 2012. – 
Nr 5. – P. 90-95.

Colesnic, Iurie. Artistul și 
muza... : [Olga Plămădeală 
(1896-1990), soţia sculptorului 
Alexandru Plămădeală] / Iurie 
Colesnic // Timpul. – 2015. – 11 
dec. – P. 19. – (În culisele isto-
riei).

Colesnic, Iurie. Acum 75 de 
ani...: [istoria fondării Societăţii 
Scriitorilor din Basarabia] / Iu-
rie Colesnic // Viaţa Basarabiei. 
– 2015. – Nr 3 (35). – P. 101-109 ; 
Timpul. – 2015. – 3 apr. – P. 19.

Colesnic, Iurie. Al treilea 
președinte: [al Sfatului Ţării, 
Pan Halipa] / Iurie Colesnic // 
Timpul. – 2016. – 18 mar. – P. 
17.

Colesnic, Iurie. Basarabenii 
în primul război mondial / Iurie 
Colesnic // Timpul. – 2014. – 11 
iul. – P. 19.

Colesnic, Iurie. Cei mai iubiţi 
dintre Pământeni, Mihai Emi-
nescu și Veronica Micle / Iurie 
Colesnic // Timpul. – 2016.  – 15 
ian. – P. 22.

Colesnic, Iurie. Clipe astrale 
din viaţa lui Stere / Iurie Coles-
nic // Timpul. – 2016. – 11 mar. – 
P. 17.

Colesnic, Iurie. Constantin 
Stere și faţetele lui necunoscu-
te / Iurie Colesnic // Timpul. – 
2015. – 8 mai. – P. 19.

Colesnic, Iurie. Constantin 
Stere și formarea intelectualității 
naționale basarabene / Iurie Co-
lesnic // Conferința științifi că 
cu participare internațională 
,,Educație și viață spirituală în 
Basarabia : tradiții și perspecti-
ve”. – Chișinău : [S. n.], 2015. – 
P. 243-252.

Colesnic, Iurie. Constantin 
Stere și o traiectorie literară ire-
petabilă de la povestirea „Scrip-
ca” la romanul în opt volume 
„În preajma revoluţiei” / Iurie 
Colesnic // Studiul artelor și 
culturologie / Academia de Mu-
zică, Teatru și Arte Plastice. – 
2017. – Nr 2 (31). – P. 201-208.

Colesnic, Iurie. Developarea 
anonimatului : [Ana Leahu, au-
tor la „Viaţa Basarabiei” (1904 
- ?)] / Iurie Colesnic // Viaţa Ba-
sarabiei. – 2016. – Nr 2 (38). – P. 
141-145.

Colesnic, Iurie. Destin greu 
de urmat...: [medicii basara-
beni Maria Rașcovici și Iulia 
Kviatkovski] / Iurie Colesnic // 
Timpul. – 2015. – 4 dec. – P. 19. 
– (În culisele istoriei).

Colesnic, Iurie. Destinul ar-
tistului Petre Ţurcanu : [grafi ci-
an, 1907-1997] / Iurie Colesnic 
// Timpul. – 2015. – 30 oct. – P. 
19.

Colesnic, Iurie. Destinul ca 
o necunoscută matematică... : 
[Elena Sevastos, folcloristă, 

poetă, prozatoare, publicist, 
1864-1929] / Iurie Colesnic // 
Moldoveanca. – 2015. – Nr 1/2. – 
P. 12. – (Din Galeria femeilor 
basarabene).

Colesnic, Iurie. Din amintiri-
le lui Cosmescu / Iurie Colesnic 
// Timpul. – 2016. – 4 noiem. – 
P. 19.

Colesnic, Iurie. Directorul 
Gimnaziului Nr. 1 din Chi-
șinău...: [Vasile Soloviov, dir. 
Gimnaziului Nr. 1 de Băieţi din 
Chișinău, pe timpul când acolo 
învăţa Constantin Stere] / Iurie 
Colesnic // Florile dalbe. – 2015. – 
18 iun. – P. 15.

Colesnic, Iurie. Dor de Lotea-
nu / Iurie Colesnic // Timpul. – 
2016. – 11 noiem. – P. 19. – (În 
culisele istoriei).

Colesnic, Iurie. Lecţia ne-
cesară: [Ion Pelivan, deputat în 
„Sfatul Ţării”] / Iurie Colesnic // 
Dunărea de Jos (Galați). – 2016. – 
Aug. (Nr 174). – P. 21-23.

Colesnic, Iurie. Enigma unui 
destin poetic : [Teodor Nencev, 
1913-1944] / Iurie Colesnic // 
Timpul. – 2016. – 5 aug. – P. 19. – 
(În culisele istoriei).

Colesnic, Iurie. Eternitatea 
unui artist : [sculptorul Ale-
xandru Plămădeală, 1888-1940] 
/ Iurie Colesnic // Timpul. – 
2017. – 7 apr. – P. 19. – (În culi-
sele istoriei).

Colesnic, Iurie. Gavriil Bănu-
lescu-Bodoni / Iurie Colesnic // 
Viaţa Basarabiei. – 2016. – Nr 4 
(40). – P. 67-73.

Colesnic, Iurie. Grecov : [Iu-
rie Grecov, scriitor de expresie 
rusă din Moldova, 1938-2010] / 
Iurie Colesnic // Florile dalbe. – 
2015. – 24 sept. – P. 7. – (Efi gii 
de pe Columna Noastră).

Colesnic, Iurie. Grigore Fi-
lip-Lupu... și axioma existenței 
/ Iurie Colesnic // Magazin bi-
bliologic. – 2019. – Nr 1-2. – P. 
75-89.

Colesnic, Iurie. Irepetabilul 
Ureche la o sută de ani sau Au-
toportretul artistului în tinereţe : 
[Eugeniu Ureche, 1917-2015] 
/ Iurie Colesnic // Timpul. – 
2017. – 17 mar. – P. 19. – (În cu-
lisele istoriei).

Colesnic, Iurie. Irina Ned-
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zelschi și fi rul Ariadnei: [Irina 
Nedzelschi, pictoriţă, restaura-
tor și pedagog (1915-1987)] / 
Iurie Colesnic // Moldoveanca. 
– 2015. – Mar.-Apr. – P. 13.

Colesnic, Iurie. Labirinturile 
trecutului basarabean : [Pavel 
Ștefan Leonard, nobil basara-
bean. Conacul din Cubolta al 
Leonarzilor] / Iurie Colesnic // 
Timpul. – 2015. – 15 mai. – P. 
19. – (În culisele istoriei).

Colesnic, Iurie. Lecţia nece-
sară : [Ion Pelivan, deputat în 
Sfatul Ţării] / Iurie Colesnic // 
Dunărea de Jos (Galaţi). – 2016. 
– Aug. (Nr 174). – P. 21-23.

Colesnic, Iurie. Lotis Dolen-
ga / Iurie Colesnic // Oameni. 
Locuri. Destine. – 2014. – Nr 
7-8. – P. 53-58.

Colesnic, Iurie. Magia anoni-
matului impus...: [istoria Liceu-
lui Militar din Chișinău „Regele 
Ferdinand”] / Iurie Colesnic // 
Timpul. – 2015. – 12 iun. – P. 
19. – (În culisele istoriei).

Colesnic, Iurie. Manuc-Bey – 
o controversată fi gură a istoriei 
noastre / Iurie Colesnic // Mol-
dova. – 2012. – Nr 3. – P. 89-95.

Colesnic, Iurie. Meandre-
le unui destin : [Emil Loteanu 
(1936-2003)] / Iurie Colesnic // 
Florile dalbe. – 2015. – 26 no-
iem. – P. 7. – (Efi gii de pe Co-
lumna Noastră).

Colesnic, Iurie. Misterele ca-
sei lui Șmakov / Iurie Colesnic // 
Akademos. – 2018. – Nr 4. – P. 
104-112.

Colesnic, Iurie. Moartea și 
nemurirea lui Stere / Iurie Co-
lesnic // Timpul. 2015. – 5 iun. 
– P. 19.

Colesnic, Iurie. Nepăsarea 
care ne-a furat istoria: [soar-
ta Cimitirului „Râșcanu” din 
preajma Bisericii „Sfi nţii Con-
stantin și Elena”, ctitorie a boie-
rului Dimitrie Râșcanu] / Iurie 
Colesnic // Timpul. – 2015. – 15 
mai. – P. 19. – (În culisele isto-
riei).

Colesnic, Iurie. O chișină-
uiancă la Paris : [Tatiana Ba-
illayre] / Iurie Colesnic // Tim-
pul. – 2015. – 6 noiem. – P. 6.

Colesnic, Iurie. O poetă visa-
tă de propriile-i versuri: [Liuba 

Dimitriu, 1901- 1930] / Iurie 
Colesnic // Timpul. – 2015. – 23 
oct. – P. 19. – (În culisele isto-
riei).

Colesnic, Iurie. Omul potri-
vit la timpul potrivit: [Ion Incu-
leţ] / Iurie Colesnic // Timpul. 
– 2016. – 4 mar. – P. 17.

Colesnic, Iurie. Omul care a 
organizat ,,Sfatul Ţării” : [Vasile 
Ţanţu] / Iurie Colesnic // Tim-
pul. – 2016. – 16 apr. – P. 17.

Colesnic, Iurie. Parabola 
existenţei : [medicul Vladimir 
Gheorghe Lașcu (1880-1948)] 
/ Iurie Colesnic // Timpul. – 
2015. – 3 iul. – P. 19. – (În culi-
sele istoriei).

Colesnic, Iurie. Pulsul is-
toriei adevărate: [intelectualii 
basarabeni din perioada inter-
belică: Nadejda Terleţchi (1870-
?), ziaristul și fi losoful Dumitru 
I. Remencu (1895-1940), pe-
dagogul Alexandra Remencu 
(1897-1959)] / Iurie Colesnic // 
Timpul. – 2015. – 10 iul. – P. 19. 
– (În culisele istoriei).

Colesnic, Iurie. Reîntoarce-
rea pribeagului : [Dumitru C. 
Moruzi] / Iurie Colesnic // Pa-
trimoniul istoric (Ungheni). – 
2015. – Nr 2. – P. 85-96.

Colesnic, Iurie. Schiţă pentru 
un posibil portret: [Gheorghe 
Bezviconi, istoric, genealogist și 
heraldist român (14 apr. 1910 – 
30 apr. 1966)] / Iurie Colesnic // 
Timpul. – 2015. – 31 iul. – P. 19. 
– (În culisele istoriei).

Colesnic, Iurie. Scriitoa-
rea din Schinoasa: [Elena Do-
broșinschi-Malai, scriitoare, 
membru fondator al Societăţii 
Scriitorilor din Basarabia (1898 
- ?)] / Iurie Colesnic // Timpul. 
– 2015. – 1 mai. – P. 19. – (În 
culisele istoriei).

Colesnic, Iurie. Surpriza unei 
bibliografi i : [poetul Alexandru 
Robot, numele literar al lui Alter 
Rotman, 1916-1941] / Iurie Co-
lesnic // Magazin bibliologic. – 
2017. – Nr 1/2. – P. 115-125.

Colesnic, Iurie. Șlefuitorul de 
diamante: [Ion Hadârcă, 70 de 
ani de la naștere] / Iurie Coles-
nic // Literatura și arta. – 2019. – 
22 aug. – P. 4.

Colesnic, Iurie. Taina lui Lo-

teanu / Iurie Colesnic // Timpul. – 
2015. – 20 noiem. – P. 19. – (În 
culisele istoriei).

Colesnic, Iurie. Un Chișinău 
al lui Stere și un Stere al Chișină-
ului / Iurie Colesnic // Moldova. 
– 2015. – Mai-Iun. – P. 100-107; 
Identitățile Chișinăului ; coord. 
vol. : Sergiu Musteață, Alexan-
dru Corduneanu. – Ed. a 3-a. – 
Chișinău : [S. n.], 2016. – P. 132-
137 : fot.

Colesnic, Iurie. Un clasic în-
drăgostit de Chișinău : [Costa-
che Negruzzi] / Iurie Colesnic // 
Timpul. – 2015. – 30 ian. – P. 19.

Colesnic, Iurie. Un doct pri-
mar al Chișinăului a decedat în 
închisoarea din Chișinău: [Te-
odosie Cojocaru (1879-1941)] 
/ Iurie Colesnic // Timpul. – 
2015. – 14 aug. – P. 19. – (În cu-
lisele istoriei).

Colesnic, Iurie. Un gălăţean 
adoptat de Chișinău: [Nicolae 
Dunăreanu, numele literar pe 
care l-a purtat Nicolae Ionescu, 
1881-1973] / Iurie Colesnic // 
Timpul. – 2015. – 22 mai. – P. 
19. – (În culisele istoriei).

Colesnic, Iurie. Un imn al 
iubirii eterne : [deputatul în Sfa-
tul Ţării, Vasile Cijevschi, 1880-
1931] / Iurie Colesnic // Viaţa 
Basarabiei. – 2015. – Nr 4. – P. 
97-104. – (În culisele istoriei).

Colesnic, Iurie. Un monu-
ment pentru lăutarul anonim 
/ Iurie Colesnic // Literatura și 
arta. – 2015. – 24 apr. – P. 19.

Colesnic, Iurie. Un mitropo-
lit ca un exponent al conștiinţei 
naţionale : [Gurie Grosu] / Iurie 
Colesnic // Timpul. – 2016. – 3 
iun. – P. 19.

Colesnic, Iurie. Un muzeu 
virtual al Chișinăului : [monu-
mentele de altădată din Chi-
șinău] / Iurie Colesnic // Mol-
dova. – 2014. – Nr 11/12. – P. 
66-77.

Colesnic, Iurie. Un neam cu 
un destin greu de imaginat... : 
[Aurel David, 1934/1935-1984] 
/ Iurie Colesnic // Timpul. – 
2015. – 29 mai. – P. 19. – (În cu-
lisele istoriei).

Colesnic, Iurie. Un om ca o 
lumină...: [protopopul Iuliu Ci-
reș] / Iurie Colesnic // Timpul. 
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– 2015. – 6 febr. – P. 19.

Colesnic, Iurie. Un pictor ve-
nit din simfonie : [pictorul Mihail 
Petric, 1923-2005] / Iurie Coles-
nic // Florile dalbe. – 2017. – 
23 febr. – P. 7. – (Efi gii de pe Co-
lumna Noastră).

Colesnic, Iurie. Unic și irepe-
tabil... : [criticul și istoricul lite-
rar Augustin L. N. Pop] / Iurie 
Colesnic // Timpul. – 2015. – 23 
ian. – P. 19.

Colesnic, Iurie. Vânători 
basarabeni rămași în istorie : 
[Constantin Stamati-Ciurea] 
/ Iurie Colesnic // Timpul. – 
2015. – 13 febr. – P. 19.

Colesnic, Iurie. Vladimir 
Okușko... ctitorul ce-a rămas 
neîntrecut în istoria noastră / 
Iurie Colesnic // Magazin bi-
bliologic. – 2015. – Nr 1/4. – P. 
115-124.

Colesnic, Iurie. Ziarul „Ba-
sarabia” ca o școală naţiona-
lă... / Iurie Colesnic // Timpul. 
– 2015. – 18 sept. – P. 18. – (În 
culisele istoriei).

***
Cu drag de Basarabia : Iurie 

Colesnic : Biobibliografi e / ed. 
îngrijită de Mariana Harjevschi ; 
alcăt. : Lidia Kulikovski, Nadej-
da Cecoi ; red. bibliogr. : Taisia 
Foiu ; Biblioteca Municipală 
,,B. P. Hasdeu”, Departamentul 
,,Memoria Chișinăului”. – Chi-
șinău : [S. n.] , 2015. – 296 p. : 
fot. – (Calea ta spre cunoaștere) ; 
[Resursă electronică]. – URL: 
https://issuu.com/ludmilapan-
zari/docs/colesnic_bibliografie  
(accesat: 18.09.2019).

Iurie Colesnic : Biobibliogra-
fi e / ed. îngrijită, alcătuitor : Li-
dia Kulikovski ; Biblioteca Mu-
nicipală ,,B. P. Hasdeu”, Centrul 
de Informare și Documentare 
,,Chișinău”. – Chișinău : Muse-
um, 2005. – 148 p. : il.

***
Baciu, Gheorghe. Iurie Co-

lesnic / Gheorghe Baciu // Ba-
ciu, Gheorghe. Personalități 
de viță moldavă : 125 destine / 
Gheorghe Baciu. – Chișinău : 
Combinatul Poligrafi c, 2017. – 
P. 319-323.

Bodale, Suzana. ,,Basarabia 

necunoscută”: [serie editată de 
Iurie Colesnic] / Suzana Bodale 
// Revista română. – 2008. – Nr 
1. – P. 41.

Cercetătorul Iurie Colesnic, 
60 de ani de la naștere [Resursă 
electronică] // 

https://orasulmeuchisinau.
wordpress.com/2015/08/10/
cercetatorul-iurie-colesnic-
60-de-ani-de-la-nastere/ (acce-
sat: 18.09.2019).

Chiaburu, Elena. Iurie Coles-
nic la 60 de ani / Elena Chiabu-
ru // Oameni. Locuri. Destine. – 
2014. – Nr 7-8. – P. 139-143.

Chiaburu, Elena. Spiritul de 
căutare și îndrăzneala gândirii : 
[Iurie Colesnic, 60 de ani de 
la naștere] / Elena Chiaburu // 
Viaţa Basarabiei. – 2015. – Nr 3 
(35). – P. 94-100.

Ciocanu, Ion. Rigoarea și vi-
goarea unei enciclopedii cultu-
rale a Basarabiei : [pe marginea 
vol. „Basarabia necunoscută”, 
vol. 9, Chișinău, 2012, 324 p., 
semnată de Iurie Colesnic] / Ion 
Ciocanu // Viaţa Basarabiei. – 
2014. – Nr 3. – P. 136-141.

Filimon, Alexandru. Contri-
buţia „Basarabiei necunoscute” 
la cultura română : [Iurie Coles-
nic, aut. volumelor „Basarabia 
necunoscută”] / Alexandru Fili-
mon // Adevărul. – 2015. – 10 
iun. – P. 4.

Filip, Iulian. Cărturar îndu-
rerat cu declaraţii înrădăcinate 
de dragoste – Chișinăului: [pe 
marginea vol. „Chișinăul din ini-
ma noastră”, Chișinău, Foxtrot, 
2014, 636 p., semnat de Iurie 
Colesnic] // Viaţa Basarabiei. – 
2014. – Nr 3. – P. 142-145.

Iurie Colesnic // Antologie de 
poezie română contemporană. – 
Iași, 2014. – P. 303-305.

Iurie Colesnic // Noi. – 2017. – 
Nr 2. – P. 8. 

Iurie Colesnic: [scriitor, isto-
ric literar, editor, doctor honoris 
causa al Universităţii Umanis-
tice și membru corespondent 
al Academiei Internaţionale de 
Cadre UNESCO din Kiev] // 
Săptămîna. – 2015. – 6 noiem. – 
P. 19. – (Forţa Moldova).

Iurie Colesnic : [istoric literar, 

scriitor, susţinător al rubricii „În 
culisele istoriei” la ziarul „Tim-
pul”] // Timpul. – 2014. – 28 
noiem. – P. 32. – (Noi facem 
„Timpul”).

Macovei, Ion. O carte despre 
fruntașii bisericii basarabene : 
[lansarea vol. „Biserica basa-
rabeană. Chipuri de neuitat”, 
semnat de Iurie Colesnic] / Ion 
Macovei // Timpul. – 2015. – 20 
noiem. – P. 25.

Martea, Galina. Iurie Colesnic 
– scriitor și istoric literar de mare 
preț din Basarabia / Galina Mar-
tea // Timpul. – 2017. – 12 aug. ; 
[Resursă electronică]. – URL: 
https://www.timpul.md/articol/
iurie-colesnic-%E2%80%93-
scriitor-i-istoric-literar-de-ma-
re-pre-din-basarabia-114595.
html (accesat: 16.09.2019).

Omul săptămânii : Iurie Co-
lesnic istoric, publicist // Tim-
pul. – 2015. – 12 aug. ; [Resur-
să electronică]. – URL: https://
www.timpul.md/articol/omul-
saptamanii-iurie-colesnic-isto-
ric-publicist-77852.html (acce-
sat: 16.09.2019).

[Rață, Valeriu]. Iurie Coles-
nic: „Mi-i dor să vă spun…” / 
Valeriu Rață // BiblioPolis. – 
2013. – Nr 1 (vol. 47). – P. 91-96.

[Rață, Valeriu]. Iurie Coles-
nic despre Chișinăul în inimile 
noastre / Valeriu Rață // Biblio-
Polis. – 2014. – Nr 1 (vol. 51). – 
P. 111-114.

Țarălungă, Ecaterina. Iurie 
Colesnic // Țarălungă, Ecate-
rina. Enciclopedia identității 
românești. – București, 2011. – 
P. 203-204.

Ţopa, Tudor. Columb al li-
teraturii basarabene (Iurie Co-
lesnic) / Tudor Ţopa // Ţopa, 
Tudor. Voievozii inspiraţiei. – 
Chișinău : [S. n.], 2007. – P. 270-
279.

Zub, Alexandru. Basarabia, 
restituţii istorico-culturale, su-
gestii paideice : [activitatea lui 
Iurie Colesnic] / Alexandru Zub 
// Literatura și arta. – 2016. – 5 
mai. – P. 7.

Zub, Alexandru. „Necunos-
cuta” Basarabie : secvenţe me-
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moriale : [pe marginea vol. 9 
„Basarabia necunoscută” de Iu-
rie Colesnic] / acad. Alexandru 
Zub // Viaţa Basarabiei. – 2014. – 
Nr 1/2. – P. 116-118.

***
Павлов, Николай. Юрие 

Колесник, пламенный рыцарь 
Бессарабии / Николай Павлов 
// Молдавские ведомости. – 
2015. – 26 июня. – Р. 12.

V. M.

Universitatea Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă” 

din Chișinău
1940

Universitatea Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă” din 
Chișinău este una dintre cele 
mai vechi instituţii de învă-
ţământ superior din capitala 
Republicii Moldova.

A fost fondată conform 
Hotărârii Guvernului RSS 
Moldovenești la 16 august 
1940 numindu-se iniţial „In-
stitutul Pedagogic Moldove-
nesc de Stat”, iar din 1955, 
și-a schimbat denumirea în 
„Institutul Pedagogic de Stat 
„Ion Creangă” din Chișinău. 
Din 1992, conform Hotă-
rârii Guvernului Republicii 
Moldova, a fost redenumită 
„Universitatea Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă” din 
Chișinău. Reprezintă o insti-
tuţie de instruire, cercetare 
știinţifi că și cultură, având ca 
obiectiv de bază pregătirea 
cadrelor pedagogice, perfec-

ţionarea și reciclarea lor, ori-
entarea procesului de instru-
ire și cercetare spre formarea 
competenţelor în problemele 
pedagogiei și psihologiei în-
văţământului, efectuarea cer-
cetării și pregătirea cadrelor 
știinţifi ce, elaborarea și im-
plementarea noilor tehnolo-
gii în procesul educaţional.

Odată cu reorganizarea In-
stitutului în Universitate, au 
fost create noi structuri ști-
inţifi co-didactice, având ca 
scop reînnoirea sistemului 
de studii, a educaţiei și a lu-
crului știinţifi c. Universitatea 
a căpătat o anumită autono-
mie, au apărut noi facultăţi și 
catedre, secţii și laboratoare 
știinţifi ce, s-au creat noi pla-
nuri și programe de studii, 
care corespund mai adecvat 
cerinţelor societăţii.

Universitatea dispune de 
magistratură și doctorantură, 
care contribuie la pregătirea 
cadrelor didactico-știinţifi ce 
de înaltă califi care.

Actualmente Universita-
tea Pedagogica de Stat „Ion 
Creangă” din Chișinău întru-
nește opt facultăţi. Pe parcur-
sul ultimilor ani de activitate, 
Universitatea și-a lărgit con-
siderabil profi lul de pregătire 
a profesorilor școlari. Facul-
tăţile Universităţii pregătesc 
cadre didactice la peste 30 
de specialităţi. Universitatea 
dispune de cadre didactice și 
știinţifi ce de o înaltă califi ca-
re. Dispune de șase blocuri 
de studii, șase cămine pen-
tru studenţi, de bibliotecă, cu 
șase săli de lectură și media-
tecă, de trei săli sportive, de 
săli de calculatoare conectate 
la reţeaua Internet, de o tipo-
grafi e etc. Blocurile de studii 
dispun de 168 de auditorii 
pentru desfășurarea procesu-

lui instructiv, 12 cabinete, 15 
laboratoare de instruire, 10 
clase de calculatoare, 6 săli 
de lectură, un muzeu, o sală 
de expoziţii.

Lucrările de cercetare știin-
ţifi că se desfășoară în cadrul 
a douăzeci și cinci de catedre, 
opt laboratoare, două centre 
de informare și documenta-
re știinţifi că, două cluburi și 
patru Asociaţii studenţești. 
Cercetările știinţifi ce, în con-
formitate cu Comanda de 
Stat, sunt efectuate în cinci 
direcţii ale știinţelor fun-
damentale și douăsprezece 
direcţii ale celor aplicate. La 
facultăţile Universităţii își fac 
studiile peste 7000 de stu-
denţi. Universitatea a pregătit 
mai mult de 42 de mii de ca-
dre didactice cu studii supe-
rioare. Absolvenţii UPS „Ion 
Creangă” sunt oameni de 
știinţă și cultură, politicieni, 
scriitori, savanţi cu renume 
mondial, personalităţi mar-
cante. Mândria Universităţii 
sunt: academicienii Boris 
Melnic, Boris Mateenco, Pe-
tru Soltan, Haralambie Cor-
bu; scriitorii Grigore Vieru, 
Spiridon Vangheli, Vasile Va-
silache, Victor Teleucă, Ghe-
orghe Vodă, Andrei Strâm-
beanu, Ion Hadârcă etc.

Paralel cu activitatea de in-
struire, Universitatea desfășoa-
ră și o vastă activitate știinţifi că.

În anul 2002, prin Hotă-
rârea Guvernului Republicii 
Moldova, UPS „Ion Crean-
gă” a obţinut Certifi cat de 
acreditare nr 009, iar în baza 
hotărârii Colegiului Ministe-
rului Educaţiei și Tineretului 
nr 4.2.1. din 29.08.2008 Uni-
versitatea a fost acreditată re-
petat, certifi cat de acreditare, 
seria AU nr 000132.

Pe parcursul ultimilor ani 
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de studii, au fost stabilite re-
laţii de colaborare știinţifi că 
cu un șir de centre universi-
tare de peste hotare: cu uni-
versităţile din București, Iași, 
Cluj-Napoca, Constanţa, Ga-
laţi, Dusseldorf (Germania), 
Montana (SUA), Velico-Tir-
nova (Sofi a), Ankara (Tur-
cia), din Anglia, Olanda, Ru-
sia, Ucraina etc. Relaţiile cu 
universităţile de peste hotare 
permit realizarea schimbului 
permanent de studenţi, per-
fecţionarea cadrelor didac-
tice, pregătirea și editarea în 
comun a lucrărilor știinţifi ce 
și documentarea reciprocă în 
arhive și biblioteci.

Universitatea s-a transfor-
mat într-un centru de pregătire 
a cadrelor știinţifi co-didactice 
universitare prin organiza-
rea studiilor postuniversitare, 
odată cu redeschiderea Secţiei 
doctorat a Universităţii, unde 
își fac studii la masterat, doc-
torat, specialiști în istorie, pe-
dagogie, psihologie, fi lologie, 
metodici particulare etc.

În perioada 2003-2006 în 
Universitate a fost imple-
mentat Sistemul European de 
Credite Transferabile, ceea ce 
facilitează mobilitatea stu-
denţilor și a profesorilor și 
posibilitatea de a participa 
mai activ în diferite proiecte 
și programe academice euro-
pene și internaţionale.

Actualmente Universitatea 
Pedagogica de Stat „Ion 
Creangă” din Chișinău întru-
nește facultăţile: Arte plastice 
și design, Filologie, Formare 
continuă, Istorie și geogra-
fi e, Limbi și literaturi străine, 
Psihologie și psihopedagogie 
specială, Știinţe ale educaţiei și 
informatică. Instruirea în ca-
drul Universităţii se realizează 
conform procesului de la Bo-

logna în trei cicluri, în limbile 
română, rusă și străină: ciclul I 
– studii superioare de Licenţă; 
ciclul II – studii superioare de 
Masterat; ciclul III – Doctorat.

În cadrul universităţii mai 
activează și alte instituţii de 
învăţământ, afi liate: Colegiul 
de Arte Decorative, Colegiul 
Pedagogic, Liceul cu profi l 
umanist „Vlăstar”.

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău, 2009. – P. 171-172.

Bibliografi e selectivă:
Analele știinţifi ce ale doc-

toranzilor și competitorilor : 
Probleme actuale ale știinţelor 
umanistice / Univ. Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă” din Chiși-
nău. – Chișinău, 2015. – Vol. 14, 
partea 2. – 292 p. ; 2016. – Vol. 
15, partea 2. – 172 p. ; 2017. – Vol. 
16, partea 1. – 294 p. ; 2018. – 
Vol. 17, partea 2. – 331 p.

Bârsan, Elena. Asertivita-
tea pedagogică : Note de curs 
/ Elena Bârsan ; coord. : Maia 
Cojocaru-Borozan ; Univ. Pe-
dagogică de Stat „Ion Creangă” 
din Chișinău. – Chișinău : [S. 
n.], 2015. – 178 p. : tab.

Borozan, Maia. Teoria și me-
todologia dezvoltării culturii 
emoţionale a cadrelor didactice :
Teză / Borozan Maia ; Univ. Pe-
dagogică de Stat „Ion Creangă” 
din Chișinău. – Chișinău : [S. 
n.], 2011. – 385 p.

Calaraș, Carolina. Organi-
zarea activităţii educative : Su-
port de curs / Carolina Calaraș ; 
Univ. Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” din Chișinău. – Chiși-
nău : Primex-Com, 2011. – 106 p.

Dumbrăveanu, Roza. Cen-
trarea pe student în contex-
tul procesului Bologna / Roza 
Dumbrăveanu ; Univ. Pedago-
gică de Stat „Ion Creangă” din 
Chișinău. – Chișinău : Conti-
nental Grup, 2014. – 112 p. : tab.

Dumitru, Diana. Holocaus-
tul : texte, teorii, memorii : Note 
de curs / Diana Dumitru ; Univ. 
Pedagogică de Stat „Ion Crean-
gă” din Chișinău. – Chișinău : 

Pontos, 2009. – 82 p.
O istorie multidimensională a 

carierelor universitare : Instituţii, 
reţele sociale, biografi i / Univ. 
Pedagogică de Stat „Ion Crean-
gă” ; ed. : Sergiu Musteaţă. – Chi-
șinău : Arc, 2017. – 360 p. : il.

Profesori ai Facultăţii de Is-
torie a Universităţii Pedagogice 
de Stat „Ion Creangă” din Chiși-
nău. Vol. 1. – Chișinău : [S. n.], 
2017. – 328 p. : fot., portr.

Tverdohleb, Aurel. Istoria 
modernă a ţărilor Asiei și Afri-
cii : (Indicaţii metodice) / Aurel 
Tverdohleb ; Univ. Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă” din Chi-
șinău. – Chișinău : Garamont 
Studio, 2010. – 64 p.

Universitatea Pedagogică de 
Stat „Ion Creangă” / aut. și col. 
de red. : Nicolae Banuh (coord.), 
Stelian Culea, Nicolae Chicuș ; 
trad. : Eugenia Babără, Angela 
Solcan. – Chișinău : Firma Edi-
torial-Poligrafi că „Tipografi a 
Centrală”, 2007. – 48 p. : fotogr.

Universitatea Pedagogică de 
Stat „Ion Creangă” din Chișinău : 
1940-2000 / V. Barbulat, Gh. 
Bârcă, B. Vizer ; red. : Ion Guţu, 
Nicolae Andronache, Nicolae 
Banuh [et al.]. – Chișinău : Ti-
pografi a Universităţii Pedagogi-
ce de Stat „Ion Creangă”, 2000. 
– 386 p. : fotogr.

***
Chicuș, Nicolae. Universi-

tatea Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă” la 70 de ani / Nicolae 
Chicuș // Făclia. – 2010. – 23 
oct. – P. 8-9.

Chicuș, Nicolae. Cultura Edu-
caţiei și educaţia Culturii : 
[Univ. Pedagogică de Stat „Ion 
Creangă”] / Nicolae Chicuș // 
Vocea poporului. – 2010. – 29 
oct. – P. 3.

Odainic, Ioan Gh. Almanah 
enciclopedic : Perioada de tran-
ziţie anii 1989-2008 / Ioan Gh. 
Odainic ; Asoc. Obștească pentru 
Educaţie, Cultură, Știinţă și Artă 
din Moldova. Vol. 1. – Chișinău : 
Pontos, 2009. – P. 181-184.

N.-M. Ș.
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Iurii ŞIBAEV
1930-1986

Pictor.
S-a născut la 21 august 

1930 la Kniaj-Lukianovo, 
Nijni Novgorod, Federaţia 
Rusă. A decedat la 23 octom-
brie 1986 la Chișinău.

Din 1945 s-a stabilit în Re-
publica Moldova.

Și-a făcut studiile la Școala 
Republicană de Arte Plastice 
„Ilia Repin” din Chișinău, ac-
tualmente Colegiul Republi-
can de Arte Plastice „Alexan-
dru Plămădeală” (1947-1952).

Activitate profesională: 
profesor de desen la Școala 
Nr 1, Nr 33, Nr 49 din Chiși-
nău (din 1958). 

A activat în diferite genuri 
ale picturii. A semnat lucră-
rile: „Portretul unui soldat” 
(1957), „Întoarcere la munca 
pașnică” (1961), „Buiucanii 
noi”, „Mestecenii” (1964), 
„Drum în codri” (1965), 
„Portul Liepaia”, „Portul 
Sevastopol” (1965), „Gol-
ful Cehov” (1967), „Bărci”, 
„Punţi”, „Amurg” (1968), 
„Chișinăul nou”, „Lacul Scu-
leni” (1975), „Port la Râbni-
ţa”, „Oraș la Nistru” (1978), 
„Primăvară la Sipoteni” 
(1979), „Catedrala Saint-
Étienne” (1979), „Luntre” 
(1980), „Gurzuf ” (1969), 
„Corăbii în ceaţă” (1979), „Zi 
sportivă” (1972), „Portretul 
fi icei” (1980), „Portretul soţi-

ei” (1980), „Sălcii la Dunăre” 
(1980) etc. În opera sa folo-
sește ca fundal în compoziţii 
peisaje industriale, mai ales 
în porturi navale.

Din 1959 a participat la ex-
poziţii naţionale, iar din 1961 
la expoziţii internaţionale. 
Participă la tabere de creaţie 
în Lituania, Crimeea, Geor-
gia, Rusia (din 1959).

A organizat expoziţii per-
sonale la Chișinău, Tighi-
na, Moscova, Baku, Riga, 
Erevan, Bulgaria, Mongolia 
(1959-1979).

Lucrările sale sunt achi-
ziționate în colecţia Muzeului 
Naţional de Arte al Moldovei 
și în colecţii particulare din 
Republica Moldova, Federa-
ţia Rusă, Japonia, Germania, 
Israel, Turcia, Canada, SUA 
etc.

Este membru titular al 
Uniunii Artiștilor Plastici 
din Republica Moldova (din 
1961).

Bibliografi e:
Șibaev, Iurii. După ploaie în 

sectorul Râșcani : [pictură] / Iu-
rii Șibaev // Chișinăul în pictură : 
Peisaje, portrete. – Chișinău : [S. 
n.], 2012. – P. 138.

***
Шибаев, Юрий. Вечер на 

рейде / Юрий Шибаев // Жи-
вопись Советской Молдавии 
/ авт.-сост. : А. Васильев. – Ки-
шинев : [S. n.], 1963. – P. 36.

Шибаев, Юрий. Город ра-
бочей династии / Юрий Ши-
баев // Художники Совет-
ской Молдавии / авт.-сост. : 
Д. Гольцов. – Москва : [S. n.], 
1978. – P. 24.

Шибаев, Юрий. Стороже-
вые корабли / Юрий Шибаев 
// Военно-Морской Флот. – 
Москва : [S. n.], 1979. – P. 16.

***
Colesnic, Iurie. Șibaev, Iurii 

/ Iurie Colesnic // Colesnic, Iu-
rie. Colegiul Republican de Arte 
Plastice „Alexandru Plămădea-

lă” : Ghid encicl. – Chișinău : 
Museum, 2008. – P. 213.

***
Выставка произведений 

Юрия Шибаева : [Каталог] / 
авт.-сост.: Р. Акулова. – Киши-
нев : Тимпул, 1982. – 27 р. : il.

Петриченко, A. Юрий Шиба-
ев / А. Петриченко. – Кишинeв : 
[S. n.], 1970. – 14 р. : il.

***
Сулин, Сергей. Юрий Ши-

баев / Сергей Сулин // Русская 
ветвь изобразительного древа 
Молдовы. – Санкт-Петербург : 
[S. n.], 2013. – Р. 143.

N.-M. Ș.

Nicanor BABÂRĂ
1940

Specialist în știinţe fi lologi-
ce, doctor habilitat, profesor 
universitar.

S-a născut la 23 august 
1940 la Sofi a, Soroca.

În 1958 a absolvit școala 
medie din satul natal. Ur-
mează studiile la Faculta-
tea de Limbi Străine, Secţia 
limbile engleză și franceză 
a Institutului Pedagogic de 
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 
actualmente Universitatea de 
Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi 
(1960-1963). A fost trans-
ferat la Facultatea Filologie 
Engleză a Institutului Peda-
gogic din Moscova (1963-
1956). Susţine teza de doctor 
în știinţe fi lologice cu tema 
„Dinamica articulatorie a 
dift ongilor și monoft ongi-
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lor vorbirii moldovenești (în 
baza röentgenocinemato-
gramelor)” și teza de doctor 
habilitat în știinţe fi lologi-
ce (1996), cu tema „Studiu 
comparativ-contrastiv al dif-
tongilor în limbile română 
și engleză (în baza röentge-
nocinematogramelor, oscilo-
gramelor, röentgenograme-
lor și a spectrogramelor)”.

Activitatea profesională a 
început-o ca profesor de lim-
bă engleză la Școala specia-
lizată nr. 6 din Tiraspol. Din 
1965 este angajat la Univer-
sitatea de Stat din Moldova, 
în calitate de asistent la Ca-
tedra fi lologie engleză. A fost 
lector (1968), lector superior 
(1989), conferenţiar (1993) și 
din 1999 este profesor uni-
versitar. Pe parcursul activi-
tăţii didactice a ţinut cursuri-
le normative: „Introducere în 
fi lologia limbilor germanice”, 
„Fonetica (comparativ-con-
trastivă)”, „Citirea analitică”, 
„Lexicul”, „Gramatica”, „Citi-
rea individuală” etc.

Tematica cercetărilor știin-
ţifi ce s-a axat pe: lingvistică 
generală, contrastivă, socio-
lingvistică, psiholingvistică; 
sunetele compuse în limbile 
germanice, romanice, slave, 
turcice; dinamica articulato-
rie a sunetelor în catena vor-
birii; fonetica contrastivă și 
experimentală; didactica lim-
bii engleze în școala naţională 
(preuniversitară, universitară, 
postuniversitară). Limbile de 
lucru ale profesorului Ni-
canor Babâră sunt româna, 
engleza, franceza, germana, 
rusa, găgăuza, bulgara.

Este autorul a peste 310 
articole și lucrări știinţifi ce, 
publicate în limba româ-
nă, engleză, rusă, franceză, 
ucraineană, inclusiv 5 lucrări 

monografi ce, peste 110 mate-
riale în domeniul lingvisticii 
comparate și experimentale: 
„Aspecte de predare a sune-
telor compuse engleze vor-
bitorilor de limbă română: 
exersare fonetică”, „Fonetica 
și importanţa ei lingvistico-
didactică”, „Însemnătatea și 
rolul foneticii în predarea 
limbilor străine”, „Metodo-
logia predării limbii engleze”, 
„Problematica dift ongilor 
centrali englezi”, „Problema-
tica unităţilor monofonose-
mantice consonantice com-
puse: aspectele sincronic și 
diacronic”, „Probleme actu-
ale de formare a competen-
ţelor comunicative orale în 
contextul studierii limbilor 
străine”, „Coraport între acti-
vităţi de contact direct și cele 
individuale în cadrul pre-
dării cursului universitar de 
fonetică”, „Particularităţi de 
evaluare în contextul formă-
rii și dezvoltării competen-
ţelor comunicative în cadrul 
didacticii limbilor” etc.

A pregătit circa 1800 de 
specialiști de înaltă califi care 
în domeniul fi lologiei engle-
ze, este conducătorul știinţifi c 
la 18 doctoranzi. A participat 
la 155 de întruniri știinţifi ce 
cu 186 de comunicări. Inves-
tigaţiile știinţifi ce ale Profe-
sorului Nicanor Babâră sunt 
cunoscute în România, SUA, 
Marea Britanie, Germania, 
Ucraina, Bielorusia, Georgia, 
Kazahstan, Federaţia Rusă. A 
prezidat Comisiile de Stat de 
licenţă, masterat, doctorat la 
universităţile ,,Ion Creangă”, 
,Alecu Russo”, ,,Bogdan P. 
Hasdeu” etc.

Titluri deţinute: membru 
al Asociaţiei Oamenilor de 
Știinţă, Cultură și Artă din 
Republica Moldova; membru 

al Asociaţiei Naţionale de 
Lingvistică Aplicată din Ru-
sia; membru al Colegiului de 
redacţie al revistei „Limbaj 
și context” fondată în cadrul 
Universităţii de Stat ,,Alecu 
Russo” din Bălţi; membru al 
Comisiei știinţifi ce de Stat 
pentru susţinerea tezelor de 
doctorat în pedagogie, spe-
cialitatea Teoria și metodolo-
gia instruirii pe obiecte (lim-
ba engleză).

Este inclus în ediţiile inter-
naţionale ale savanţilor din 
lume ale Institutului Ameri-
can Bibliografi c, precum și 
în publicaţiile internaţionale 
pentru intelectuali „Who is 
Who” și „2000 Outstanding 
People of the 20thCentury” 
din Cambridge. A fost inclus 
în 44 de publicaţii naţionale 
și internaţionale. Menționat 
cu Diploma Universităţii de 
Stat din Moldova; distins 
cu Ordinul „Gloria Muncii” 
(2015).

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău, 2009. – P. 177-178.

Bibliografi e selectivă:
Babâră, Nicanor. Metodo-

logia predării limbii engleze : 
(Studii) / Nicanor Babâră ; Univ. 
de Stat din Comrat. – Chișinău : 
[S. n.], 2017. – 296 p.

***
Babâră, Nicanor. Amintiri 

din risipiri de destine : [cele 4 va-
luri de deportări din Basarabia] 
/ Nicanor Babâră // Literatura și 
arta. – 2016. – 16 mai. – P. 3.

Babâră, Nicanor. Aspecte de 
predare a sunetelor compuse 
engleze vorbitorilor de limbă 
română: exersare fonetică / Ni-
canor Babâră // Problematica 
educaţiei în mileniul III : naţio-
nal, regional, european / coord. : 
Nelu Vicol ; red. : Aliona Paniș, 
Anastasia Guţu. – Chișinău : [S. 
n.], 2007. – P. 256-258.

Babâră, Nicanor. Asupra sta-



267

A u g u s t
tutului fonetico-fonologic al dif-
tongilor în comparaţie cu hiatul : 
(pe materialul englez și român) 
/ Nicanor Babâră, Natalia Bana-
ru // Interconexiuni metodolo-
gice pragmatice și didactice în 
știinţele limbii = Methodologi-
cal, Pragmatical and Didactical 
Interconnections in Language 
Science : Th e Materials of Sci-
entifi co-Practical Republican 
Conference, dedicated to the 
5th aniversary of IRIM, 18 April 
2009, Chișinău. – Chișinău : [S. 
n.], 2009. – P. 30-34.

Babâră, Nicanor. Fonetica și 
importanţa ei lingvistico-didac-
tică / Nicanor Babâră, Tatiana 
Sandu // Наука, Образование, 
Культура : Международная 
научно-практическая конфе-
ренция : Посвященная 23-й 
годовщине образования Ком-
ратского государственного 
университета, 11 февраля 
2015 г. = Știinţă, educaţie, cultu-
ră : Materialele conferinţei știin-
ţifi co-practice internaţionale, 11 
februarie, 2015. – [S. l. : S. n.], 
2015. – P. 3-8.

Babâră, Nicanor. Însemnăta-
tea și rolul foneticii în predarea 
limbilor străine / Nicanor Ba-
bâră, Larisa Usatâi // Bul. Ști-
inţifi c al Univ. de Stat „Bogdan 
Petriceicu Hasdeu” din Cahul. 
Știinţe Umanistice. – 2015. – Nr 
2. – P. 4-11.

Babâră, Nicanor. Mândria 
sofi enilor : [Lidia Istrati] / Nica-
nor Babâră // Literatura și arta. – 
2016. –23 iun. – P. 4.

Babâră, Nicanor. Noţiunea 
de dift ong, natura fonetică și 
clasifi carea dift ongilor în limbi 
cu sisteme fonetico-fonologice 
diferite / Nicanor Babâră, Tati-
ana Sandu // Colocviul Interna-
ţional „Filologie modernă : rea-
lizări și perspective în contextul 
european. Abordări interdisci-
plinare în cercetarea lingvistică 
și literă” / coord. : Inga Druţă, 
Viorica Răleanu. – Chișinău : 
[S. n.], 2015. – P. 23-27.

Babâră, Nicanor. Problema-
tica dift ongilor centrali englezi / 
Nicanor Babâră, Tatiana Sandu 
// Interconexiuni metodologice 
pragmatice și didactice în ști-

inţele limbii = Methodologi-
cal, Pragmatical and Didactical 
Interconnections in Language 
Science : Th e Materials of Sci-
entifi co-Practical Republican 
Conference, dedicated to the 
5th aniversary of IRIM, 18 April 
2009, Chișinău. – Chișinău : [S. 
n.], 2009. – P. 20-24.

Babâră, Nicanor. Proble-
matica unităţilor monofonose-
mantice consonantice compuse: 
aspectele sincronic și diacronic / 
Nicanor Babâră, Alexei Chirde-
achin // Colocviul Naţional cu 
participare internaţională „Filo-
logia modernă : Realizări și per-
spective în context european” / 
coord. : Inna Negrescu, Ludmila 
Șimanschi. – Chișinău : [S. n.], 
2017. – P. 9-18.

Babâră, Nicanor. Un foneti-
cian-experimentalist de marcă : 
[George Gogin – 80 de ani de 
la naștere] / Nicanor Babâră // 
Literatura și arta. – 2012. – 26 
iul. – P. 7.

Chirdeachin, Alexei. Aspec-
te legislative și curriculare de 
predare a limbilor străine în ca-
drul învăţământului universitar 
/ Alexei Chirdeachin, Nicanor 
Babâră, Sofi a Sulac // Inst. de 
Șt. ale Educaţiei : istorie, perfor-
manţe, personalităţi / coord. șt. : 
Lilia Pogolșa [et al.] ; com. șt. : 
Aglaida Bolboceanu [et al.] ; 
red. resp. : Stela Luca. – Chiși-
nău : [S. n.], 2016. – P. 231-233.

Chirdeachin, Alexei. Consi-
deraţiuni cu privire la predarea 
pronunţiei ca factor de formare 
a competenţelor comunicative 
în limbi străine / Alexei Chir-
deachin, Nicanor Babâră, Sofi a 
Sulac // Materialele Conferinţei 
știinţifi ce internaţionale „Învă-
ţământul postmodern : efi cienţă 
și funcţionalitate”, 15 noiembrie 
2013, Chișinău / coord., red. : 
Vladimir Guţu [et al.]. – Chiși-
nău : [S. n.], 2014. – P. 226-228.

Chirdeachin, Alexei. Cora-
port între activităţi de contact di-
rect și cele individuale în cadrul 
predării cursului universitar de 
fonetică / Alexei Chirdeachin, 
Nicanor Babâră // Probleme de 
fi lologie : aspecte teoretice și 
practice, conferinţa știinţifi că 

/ resp. de ed. : Ana Pomelni-
cova. – Bălţi : [S. n.], 2016. – 
P. 97-106.

Chirdeachin, Alexei. Natura 
fonetică și statutul fonologic al 
unităţilor monofonematice con-
sonantice compuse în limbile 
română: aspectul lingvistic și cel 
glotodidactic / Alexei Chirdea-
chin, Nicanor Babâră ; Univ. de 
Stat din Rep. Moldova // Sim-
pozion știinţifi c cu participare 
internaţională „Limba română 
actuală : normă și diversitate sti-
listică”, 11 mai 2018, Chișinău. – 
Chișinău : [S. n.], 2018. – P. 127-
139.

Chirdeachin, Alexei. Parti-
cularităţi de evaluare în con-
textul formării și dezvoltării 
competenţelor comunicative 
în cadrul didacticii limbilor / 
Alexei Chirdeachin, Nicanor 
Babâră, Eugenia Babâră // Eva-
luarea în sistemul educaţional : 
deziderate actuale / coord. șt. : 
Lilia Pogolșa, Nicolae Bucun ; 
com. șt. : Ciprian Fartușnic [et 
al.]. – Chișinău : [S. n.], 2017. – 
P. 209-211.

Chirdeachin, Alexei. Proble-
me actuale de formare a com-
petenţelor comunicative orale 
în contextul studierii limbilor 
străine / Alexei Chirdeachin, 
Nicanor Babâră, Sofi a Sulac // 
Școala modernă : provocări și 
oportunităţi / col. de red.: Aglai-
da Bolboceanu [et al.] ; coord. 
șt. : Lilia Pogolșa, Nicolae Bu-
cun. – Chișinău : [S. n.], 2015. – 
P. 314-318.

Chirdeachin, Alexei. Proble-
me de coraport între evaluarea 
competenţelor comunicative 
orale și organizarea materialului 
de limbă în contextul predării-
învăţării limbilor străine / Alexei 
Chirdeachin, Nicanor Babâră, 
Sofi a Sulac // Conferinţa știin-
ţifi co-practică internaţională 
„Știinţă, educaţie, cultură”. – 
[S. l. : S. n.], 2018. – P. 25-27.

Chirdeachin, Alexei. Pro-
bleme de predare a pronunţiei 
limbilor străine în contextul pe-
dagogic actual și al prevederilor 
legislative / Alexei Chirdeachin, 
Nicanor Babâră, Sofi a Sulac // 
Tehnologii didactice moderne 
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/ coord. : Lilia Pogolșa, Nico-
lae Bucun. – Chișinău : [S. n.], 
2016. – P. 64-67.

Randa, Elvira. Mijloacele 
lexicale de exprimare a modu-
lui de acţiune rezultativ în lim-
ba germană / Elvira Guranda, 
Nicanor Babâră // Conferinţă 
știinţifi că „Interferenţe univer-
sitare - integrare prin cercetare 
și inovare : Știinţe umanistice”, 
2012, Chișinău / com. org. : 
Gheorghe Ciocanu [et al.] ; resp. 
de ed. : Tatiana Bulimaga. – 
Chișinău : [S. n.], 2012. – P. 206-
208.

Sandu, Tatiana. Sistemul fo-
netico-fonologic segmental vo-
calic al limbii engleze contem-
porane / Tatiana Sandu, Nicanor 
Babâră // Colocviul Internaţio-
nal „Filologie modernă : reali-
zări și perspective în contextul 
european. Abordări interdisci-
plinare în cercetarea lingvistică 
și literă” / coord. : Inga Druţă, 
Viorica Răileanu. – Chișinău : 
[S. n.], 2015. – P. 300-305.

***
Profesorul universitar Ni-

canor Babâră : Verticalitate și 
Vrednicie : (Opinii, aprecieri, 
merite) / Acad. de Știinţe a 
Rep. Moldova, Univ. de Stat din 
Comrat ; alcăt. și coord. de pro-
iect : Eugenia Babâră ; concep-
ţie, consultanţă și coord. gen.: 
Isidor Doctoreanu. – Chișinău : 
Tipografi a AȘM, 2016. – 358 p. : 
fot.

***
Grigorescu, Grigore. Doctor 

habilitat Nicanor Babâră / Gri-
gore Grigorescu // Academos. – 
2010. – Nr 4. – P. 187.

Grigorescu, Grigore. Un mo-
del naţional moral și intelectu-
al : Profesorul Nicanor Babâră 
la două jubilee : 75 de ani de la 
naștere și 50 de ani de muncă 
didactică / Grigore Grigorescu 
// Făclia. – 2015. – 4 sept. – P. 5.

Primul doctor habilitat în fi -
lologia contrastivă : (engleză 
și română) : [Nicanor Babâră] 
// Glasul naţiunii. – 1997. – 21 
mai. – P. 4.

Schiţco, Nicolae. Nicanor 
Babâră / Nicolae Schiţco // Lo-
calităţile Republicii Moldova : 

Itinerar documentar-publicistic 
ilustrat. Vol. 12 : Să-Sv. – Chiși-
nău : Draghiștea, 2014. – P. 410.

N.-M. Ș.

Andrei STRÂMBEANU
1935

Prozator, dramaturg, poet, 
scenarist, publicist și tradu-
cător.

S-a născut la 25 august 
1935 la Fântâna Albă, judeţul 
Bălţi.

Își face studiile la Institutul 
Pedagogic „Ion Creangă” din 
Chișinău, Facultatea de Isto-
rie și Filologie, actualmente 
Universitatea Pedagogică de 
Stat „Ion Creangă” din Chiși-
nău (1954-1959). A activat în 
calitate de redactor la Editura 
Cartea Moldovenească, tra-
ducător la Prezidiul Sovietu-
lui Suprem al RSSM; redac-
tor la publicaţiile „Tinerimea 
Moldovei”, „Cultura”, „Nistru”, 
apoi la Comitetul de Stat pen-
tru Cinematografi e, Studioul 
„Moldova-Film”; consilier la 
Direcţia teatru a Ministerului 
Culturii și la Uniunea Scriito-
rilor din Moldova.

Debutează editorial cu vo-
lumul de versuri „Fântâna 
Albă” (1963), urmat de căr-
ţile: „Aruncă-mă în cer” (po-
vestiri pentru copii, 1965), 
„Mireasa” (povestiri, 1967), 
„Minodora” (1987), „Armă-
sarul cu dinţi de aur” (1989), 
„Consumatorul de ono-

ruri” (2001), „Oltea: Mama 
lui Ștefan cel Mare și Sfânt” 
(dramă în două acte, 2004), 
montate la Teatrele „Lucea-
fărul” și „Mihai Eminescu” 
din Chișinău și la Teatrul 
„Vasile Alecsandri” din Bălţi. 
În 2004 publică volumul 
antologic „Contrapunct”, 
„Floare-de-cais sau Mielul 
netăiat” (2011), „Vin, femei 
și... tot ce vrei” (piese de tea-
tru, 2013), „Poezii cu gust 
de pelin” (2015) etc. Ca au-
tor de versuri, a colaborat cu 
compozitorii: Mihai Dolgan, 
Constantin Rusnac, Eugen 
Doga, Valentin Dânga etc. 
Creaţia sa a fost tradusă în 
mai multe limbi străine: fi n-
landeză, franceză, lituaniană, 
armeană, georgiană, estonia-
nă, evreiască. Piesele sale au 
fost montate în teatre din Re-
publica Moldova, Germania 
etc. Deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova (1998-
2001).

Este inclus în diverse dicţi-
onare și enciclopedii din Re-
publica Moldova și România.

Titluri deţinute: membru al 
Uniunii Scriitorilor din Mol-
dova.

Menţiuni și distincţii: Me-
dalia „Mihai Eminescu” 
(1997); Premiul Naţional al 
Republicii Moldova; Premiul 
„Ion L. Caragiale” pentru 
dramaturgie al Academi-
ei Române (2008); laureat 
al Concursului Naţional de 
Dramaturgie (1979, 1981, 
2001, 2002, 2004); Ordinul 
Republicii (2010).

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2005”. – Chiși-
nău, 2004. – P. 238-240; „Calen-
dar Naţional 2010”. – Chișinău, 
2009. – P. 179-180; „Calendar 
Naţional 2015”. – Chișinău, 
2015. – P. 279-280.
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șinău : Lumina, 2013. – 180 p.
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Strâmbeanu, Andrei. Savan-
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ani de la naștere] / Andrei Strâm-
beanu // Literatura și arta. – 
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Strâmbeanu, Andrei. Scurt 
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moriam Ion Ungureanu] / An-
drei Strâmbeanu // Literatura și 
arta. – 2017. – 30 mart. – P. 3.
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clasic al cinematografi ei basara-
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Strâmbeanu // Literatura și arta. 

– 2018. – 25 ian. – P. 7.
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Literatura și arta. – 2013. – 11 
iul. – P. 4.
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beanu // Literatura și arta. – 
2011. – 30 iun. – P. 1.

Strâmbeanu, Andrei. Valeriu 
Gagiu, clasicul cinematografi ei 
naţionale / Andrei Strâmbeanu 
// Viaţa Basarabiei. – 2018. – Nr 
1. – P. 82-87.

***
Andrei Strâmbeanu : [proza-

tor, dramaturg, poet, scenarist, 
publicist, dramaturg] // Realităţi 
culturale. – 2014. – Nr 8. – P. 8.

Bantoș, Ana. ...Să nu se facă 
astăzi noapte : [Andrei Strâm-
beanu, 75 de ani de la naștere] / 
Ana Bantoș // Limba română. – 
2010. – Nr 7/8. – P. 166-170.

Cibotaru, Mihail Gh. Impul-
siv, dar generos (strict subiectiv) : 
[Andrei Strâmbeanu, 75 de ani 
de la naștere] / Mihail Gh. Cibo-
taru // Limba română. – 2010. – 
Nr 7/8. – P. 193-195.

Ciocanu, Anatol. Strâmbea-
nu, Andrei / Anatol Ciocanu // 
Dicţionarul scriitorilor români 
din Basarabia : 1812 – 2010. – 
Chișinău : Prut Internaţional, 
2010. – P. 502 –504.

Decalogul lui Andrei Strâm-
beanu // VIP magazin. – 2014. – 
Nr 120. – P. 44-47.

Gavrilan, Vasile. Andrei 
Strâmbeanu, sclavul cuvintelor : 
/ Vasile Gavrilan // Limba ro-
mână. – 2010. – Nr 7/8. – P. 
183-187.

Grecu, Alexandru. Drama-
turgul care nu trișează : [Andrei 
Strâmbeanu, 75 de ani de la naș-
tere] / Alexandru Grecu // Lim-
ba română. – 2010. – Nr 7/8. – P. 
196-197.

Mărgineanu, Ion. „Femeia 
rea a lui Andrei Strâmbeanu” : 

[poezie] / Ion Mărgineanu // 
Literatura și arta. – 2015. – 16 
apr. – P. 5.

Oprea, Gheorghe. Andrei 
Strâmbeanu : [galeria de por-
trete din Biblioteca Naţională] 
/ Gheorghe Oprea // Gheorghe 
Oprea : [Album] / fotogr.: Iurie 
Foca. – Chișinău : Litera, 2016. – 
P. 92.

Rachieru, Adrian Dinu. An-
drei Strâmbeanu - un „scriitor 
oral”? / Adrian Dinu Rachieru 
// Limba română. – 2010. – Nr 
7-8. – P. 188-189.

Rachieru, Adrian Dinu. 
Strâmbeanu, Andrei / Adri-
an Dinu Rachieru // Rachieru, 
Adrian Dinu. Poeţi din Basara-
bia. – București : Editura Acad. 
Române, 2010. – P. 259-262.

Ţarălungă, Ecaterina. Andrei 
Strâmbeanu / Ecaterina Ţară-
lungă // Ţarălungă, Ecaterina. 
Enciclopedia identităţii româ-
nești : Personalităţi. – București : 
Litera Internaţional, 2011. – 
P. 737.

Vieru, Grigore. Andrei Strâm-
beanu / Grigore Vieru // Moldo-
va . – 2013. – Nr 2. – P. 52.

N.-M. Ș.

Tudor MALECA
1940

Doctor în știinţe tehnice, 
conferenţiar universitar, rec-
tor de onoare al Universităţii 
Cooperatist-Comerciale din 
Moldova (UCCM).

S-a născut la 25 august 
1940, în Dâșcova, raionul 
Orhei. După absolvirea școlii 
primare din satul natal, ur-
mează studiile la școala din 
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satul Hulboaca. În perioada 
1954–1957 studiază Specia-
litatea merceologia produse-
lor alimentare la Tehnicumul 
de Comerţ din Chișinău (azi 
Colegiul Cooperatist din 
Moldova). În anul 1961 ab-
solvește Institutul Comerci-
al-Economic din Lvov, unde 
a activat în calitate de asistent 
și lector superior la Catedra 
merceologie a produselor ali-
mentare (1967–1971).

Activează ca merceolog la 
Uniunea Raională a Coope-
rativelor de Consum Hân-
cești (1961–1962), apoi a 
exercitat funcţiile de secretar 
și prim-secretar al comite-
telor raionale ale comsomo-
lului din Hâncești și Dubă-
sari (1961–1964). Între anii 
1964–1967 a urmat școala 
doctorală la Catedra merce-
ologie a produselor alimen-
tare a Institutului Comerci-
al-Economic din Lvov și la 
Institutul Unional de Cerce-
tări Știinţifi ce în Viticultură 
și Vinifi caţie „Magaraci” din 
Ialta, Ucraina. Susţine teza de 
doctor în știinţe tehnice cu 
tema „Изучение факторов 
повышения качества и ста-
бильности белых десерт-
ных вин в сфере обраще-
ния” la Institutul Economiei 
Naţionale din Moscova „Gh. 
V. Plehanov” (1970). Rezul-
tatele acestui studiu sunt ac-
tuale și astăzi, fi ind incluse în 
diverse cursuri universitare 
la disciplinele merceologie 
alimentară și tehnologia vi-
nului.

Ulterior a fost lector supe-
rior, conferenţiar universitar, 
prodecan la Facultatea din 
Chișinău a Institutului de 
Comerţ prin Corespondenţă 
din Moscova (1971–1977); 
director al Organizaţiei raio-
nale de Comerţ cu produse 
alimentare „Frunze” din Chi-
șinău (1977–1979); șef al Ca-
tedrei merceologie la Univer-

sitatea de Stat din Moldova 
(1979–1987); colaborator ști-
inţifi c, șef de secţie, director 
al fi lialei din Moldova a Insti-
tutului Unional de Cercetări 
Știinţifi ce a Conjuncturii Co-
merţului și Cererii Cumpără-
torilor (1987–1991); înteme-
ietor și director al Institutului 
Pieţei și Marketingului din 
Moldova (1991); director al 
Colegiului Cooperatist din 
Moldova (1991–1993).

În anul 1993 s-a afl at la 
temelia fondării Universită-
ţii Cooperatist-Comerciale 
din Moldova, fi ind numit în 
funcţia de rector al acestei 
instituţii, unica de învăţă-
mânt superior din republică, 
axată pe pregătirea specialiș-
tilor în domeniul comerţului, 
contribuind substanţial la 
elaborarea planurilor de stu-
dii, programelor instructive, 
diverselor regulamente, acte 
normative și acte constitutive 
ale acesteia.

Este întemeietorul Comple-
xului Universitar ce include: 
Universitatea Cooperatist-
Comercială din Moldova, Co-
legiul Cooperatist din Mol-
dova, Școala Cooperatistă 
din Soroca, Centrul de Cer-
cetări Știinţifi ce și Perfecţio-
nare-Recalifi care a Cadrelor.

Fiind rector al UCCM, re-
alizează cerinţele Procesului 
de la Bologna și implemen-
tează Sistemul de Mana-
gement al calităţii în baza 
Standardului Internaţional 
ISO-9001–2008. În premie-
ră asigură acreditatea (2001) 
și reacreditarea academică 
(2007), acreditarea știinţifi -
că a UCCM (2009). În anul 
2005, la Geneva, Universita-
tea este decorată cu Medalia 
de aur „Pentru calitate înaltă 
în practici de afaceri”.

Colaborează cu instituţii 
de profi l din Franţa, Italia, 
România, ţările CSI și cele 
Baltice. A organizat confe-

rinţe știinţifi ce universitare 
republicane și internaţiona-
le, atât ale corpului didactic, 
precum și ale celor studen-
ţești. Este conducător al te-
zelor de doctorat, inclusiv al 
primei teze de doctor în do-
meniul merceologiei produ-
selor alimentare susţinută în 
Republica Moldova în 2006.

Membru al organelor de 
conducere ale UCCM și 
Moldcoop, membru al Aca-
demiei Internaţionale a Coo-
peraţiei (2008).

Primele încercări în dome-
niul cercetării le-a efectuat 
în anii studenţiei, cercetând 
posibilitatea determinării 
calităţii articolelor de tutun-
gerie prin analiza compozi-
ţiei fumului de tutun, elabo-
rând metodica și asamblând 
instalaţia pentru cercetarea 
compoziţiei fumului de tu-
tun, stabilind corelaţia între 
compoziţia și proprietăţile 
gustativ-tactice ale fumului 
de tutun. De-a lungul anilor, 
preocupările sale știinţifi ce 
se axează pe evoluţia coope-
raţiei de consum și sectorul 
economic al ţării, sistemul de 
management al calităţii în in-
stituţiile de învăţământ supe-
rior, managementul calităţii 
și sortimentul mărfurilor de 
consum, marketingul mărfu-
rilor de consum, merceologia 
produselor alimentare.

O deosebită preocupare în 
activitatea știinţifi că în anii 
2010–2019 o constituie ela-
borarea „Sistemului complex 
de management al sortimen-
tului comercial de mărfuri 
de consum” (SCMSCMC): 
elaborarea în premieră a 
nomenclatorului funcţiilor 
speciale și specifi ce, precum 
și a conţinutului (defi niţiile, 
scopurile, sarcinile și ele-
mentele) funcţiilor speciale 
ale SCMSCMC; nominali-
zarea, simbolizarea distinctă 
și elaborarea în premieră a 
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caracteristicilor calitative și 
indicilor cantitativi ai pro-
prietăţilor sortimentului co-
mercial de mărfuri, precum 
și a modurilor de determina-
re (formulelor) și estimare a 
acestora; elaborarea legităţi-
lor dezvoltării sortimentului 
comercial de mărfuri; media-
tizarea rezultatelor investiga-
ţiilor știinţifi ce, inclusiv prin 
intermediul monografi ei ,,Th e 
management of commerci-
al commodities assortment: 
Mew Approach” (Saarbrücken, 
Germany, 2019).

A elaborat și publicat peste 
120 de lucrări știinţifi ce, din-
tre care monografi i, manuale, 
materiale didactico-metodi-
ce, articole știinţifi ce, brevete 
de invenţie.

Menţiuni și distincţii: 
Veteran al Muncii (1984); 
Eminent al Cooperaţiei de 
Consum (1998); laureat al 
Medaliei de Aur a Societă-
ţii de Încurajare a Industriei 
Naţionale din Paris, Franţa 
(1999); Om Emerit (2001); 
rector de onoare al UCCM 
(2011).

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2015”. – Chiși-
nău, 2015. – P. 280-281.

Bibliografi e selectivă:
Curriculum-ul disciplinei „Mer-

ceologia grăsimilor, produselor 
lactate și de ouă” : Pentru studen-
ţii Universităţii Cooperatist-Co-
merciale din Moldova, specialita-
tea 369.11 Merceologie și comerţ 
/ elaborat : T. Maleca. – Chișinău : 
UCCM, 2015. – 64 p.

Maleca, Tudor. Curriculum-
ul disciplinei „Managementul 
calităţii și sortimentului pro-
ducţiei (mărfurilor) alimenta-
ţiei publice” : Pentru studenţii 
Universităţii Cooperatist-Co-
merciale din Moldova, speciali-
tatea 541.1 Tehnologia și mana-
gementul alimentaţiei publice, 
ciclul I (studii superioare de li-
cenţă) / T. Maleca. – Chișinău : 

UCCM, 2017. – 71 p. : tab.
Maleca, Tudor. Metode de 

determinare a indicilor calităţii 
grăsimilor alimentare / Tudor 
Maleca. – Chișinău : UCCM, 
2015. – 48 p.

Maleca, Tudor. Metode de 
determinare a indicilor calită-
ţii laptelui și produselor lacta-
te, ouălor și produselor de ouă 
/ Tudor Maleca. – Chișinău : 
UCCM, 2017. – 122 p. : il., tab., 
scheme.

**Maleca, Tudor. Th e ma-
nagement of commercial com-
modities assortment: New 
approach / Tudor Maleca. – Sa-
arbrücken : LAP LAMBERT 
Academic Publishing, 2019. – 
103 p.

***
Maleca, Tudor. Actualizarea 

clasifi cării ierarhice a vinurilor 
de struguri în contextul cerinţe-
lor managementului sortimen-
tului comercial / Tudor Maleca 
// Journal of Research on Trade, 
Management and Economic 
Development. – 2017. – Vol. 4, 
ISSUE 2 (8). – P. 34-47.

Maleca, Tudor. Content of 
special functions ensure of the 
management of commercial 
assortment of consumer goods 
= Содержание специальных 
функций обеспечения менед-
жмента торговым ассорти-
ментом потребительских то-
варов / Tudor Maleca // Journal 
of Research on Trade, Manage-
ment and Economic Develop-
ment. – 2017. – Vol. 4, ISSUE 1 
(7). – P. 29-54.

Maleca, Tudor. Content of 
special standartizing and plan-
ning functions of goods assort-
ment management = Conţinutul 
funcţiilor speciale de normare-
planifi care ale managementu-
lui sortimentului mărfurilor / 
Tudor Maleca // Journal of Re-
search on Trade, Management 
and Economic Development. – 
2016. – Vol. 3, ISSUE 1 (5). – P. 
51-68.

**Maleca, Tudor. Exten-
ded complex of properties and 
indicators of a commercial 
assortment of the goods / Tudor 
Maleca // Economy transdisci-
plinarity cognition journal. – 
2018. – Vol. 21, ISSUE 1. – P. 
46-58.

Maleca, Tudor. Functions 
of goods assortment  manage-
ment in retail trade network / 
Tudor Maleca // Journal of Re-
search on Trade, Management 
and Economic Development. – 
2015. – Vol. 2, ISSUE 1. – P. 21-
25.

Maleca, Tudor. Perfecţiona-
rea clasifi cării ierarhice a vinu-
rilor de struguri în contextul 
legislaţiei naţionale modifi cate 
/ Tudor Maleca // Conferinţa 
Știinţifi că Internaţională „Com-
petitivitatea și inovarea în eco-
nomia cunoașterii”, 22–23 sep-
tembrie 2017. Vol. 1. – Chișinău : 
ASEM, 2017. – P. 112-120.

**Maleca, Tudor. Th e content 
of the special attestation-evalu-
ation and stimulation functi-
ons of the complex manage-
ment system of the commercial 
assortment of commodities / 
Tudor Maleca // Journal of Re-
search on Trade, Management 
and Economic Development. – 
2019. – Vol. 6, ISSUE 1 (11). – P. 
22-40.

Maleca, Tudor. Th e content 
of the special functions of or-
ganizing and controlling, the 
complex management system 
for the commercial assortment 
of goods / Tudor Maleca // Jour-
nal of Research on Trade, Mana-
gement and Economic Develop-
ment. – 2018. – Vol. 5, ISSUE 1 
(9). – P. 17-30.

Maleca, Tudor. Th e proper-
ties and quantitative indices of 
the assortment of goods - tools 
to analyze and objective esti-
mation of it / Tudor Maleca // 
Journal of Research on Trade, 
Management and Economic 
Development. – 2018. – Vol. 5, 
ISSUE 1 (9). – P. 71-88.
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Melinte, Valentina. Fondato-
rul și primul rector al UCCM : 
[Tudor Maleca] / Valentina Me-
linte // Pro Cooperaţia. – 2018. – 
Nr 17–18. – P. 9.

Musteaţă, Simion. Rectorul 
nostru de onoare : [Tudor Ma-
leca] / Simion Musteaţă, Vasile 
Botnarciuc, Ion Eţcu // Literatu-
ra și arta. – 2015. – 20 aug. – P. 7.

E. B.

Ion CHITOROAGĂ
1940

Artist plastic, designer ves-
timentar, sculptor, profesor 
de arte plastice în învăţămân-
tul artistic superior.

S-a născut pe 27 august 
1940 la Condrătești, Un-
gheni.

Absolvent al școlii medii 
din Hârcești (1958). Urmea-
ză studiile la Școala Repu-
blicană de Arte Plastice „Ilia 
Repin” din Chișinău, actual-
mente Colegiul Republican 
de Arte Plastice „Alexandru 
Plămădeală” (1958-1963), 
clasa profesorilor Stepan Tu-
hari și Valentina Tufescu, Fa-
cultatea Design Vestimentar 
la Școala Superioară de Artă 
Industrială „V. Muhina” din 
Sankt Petersburg, actualmen-
te Academia de Arte și In-
dustrie din Sankt Petersburg, 
clasa profesorilor Gheras G. 
Gheokicean, Ivan Vladimir, 
T. Markovskii (1968-1973).

Debutează în calitate de 
pictor decorator la turnarea 
fi lmului artistic „Evadarea 

din Rai”, scenograf R. Mater, 
Studioul „Moldova-Film” 
(1963). Debutează creator, 
cu „Tradiţii actualizate”, pro-
iect de design vestimentar, la 
expoziţia Autumnala, Mu-
zeul de Artă al Moldovei, 
Chișinău (1973). Pictor su-
perior la Asociaţia „Meșter-
Faur” (1974-1975), pictor la 
„Moldtorg-Reclama” (1975). 
Profesor de arte plastice, Fa-
cultatea Arhitectură a Insti-
tutului Politehnic „Serghei 
Lazo” din Chișinău, actual-
mente Universitatea Tehnică 
a Moldovei (din 1975).

Lucrări de pictură: „Odih-
nă în detașament”, „Chișinăul 
vechi” (ciclu), „Femei în bo-
cet”, seriile „Reșiţa”, „Cernă-
uţi”, „Călușarii”, „Idoli”, „Ţă-
rance în drum”, „La scăldat”, 
„Natură statică cu fructe și 
fl ori”, „O bătrână în cerdac”, 
„Joc de șah”, „Palatul regal”, 
„Autoportret” etc.

Lucrări monumentale în 
for public: Parcova, Edineţ.

Expoziţii personale: Bibli-
oteca Naţională, Chișinău; 
Casa Cărţii, Chișinău; Palatul 
de Cultură, Ungheni; Muzeul 
de Arhitectură al Universită-
ţii Tehnice a Moldovei, Chi-
șinău etc.

Din 1974 participă la cvasi-
totalitatea expoziţiilor orga-
nizate de Uniunea Artiștilor 
Plastici din Republica Mol-
dova, Ministerul Culturii și 
alte instituţii abilitate pentru 
a promova artele plastice, in-
clusiv, în particular.

În 2017 pictorul Ion Chi-
toroagă a dăruit 50 de picturi 
ale sale, care au stat la baza 
fondării unui muzeu în loca-
litatea de baștină Condrătești, 
Ungheni. Fondator al grupu-
lui de creaţie „Vibraţie”.

Expoziţii de grup: Cluj-
Napoca, Iași, Ploiești, Reșiţa, 
Târgu-Mureș etc.

Lucrări în colecţii publi-
ce: Muzeul Naţional de Arte 
Plastice al Moldovei, Pinaco-

teca din Cimișlia, Pinacoteca 
din Parcova, Edineţ; Galeria 
de Arte Publice, Kurgan, Fe-
deraţia Rusă.

Achiziţii în colecţii par-
ticulare din: Franţa, Israel, 
SUA, Italia, Federaţia Rusă, 
Republica Moldova, Româ-
nia, Turcia etc.

Titluri deţinute: membru 
titular al Uniunii Artiștilor 
Plastici din Republica Mol-
dova; membru al grupului de 
creaţie „Vibraţie”; cetăţean de 
onoare al comunei Parcova, 
raionul Edineţ.

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău, 2009. – P. 180.
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Septembrie

125 de ani de la nașterea lui 
Iosif Lepși, zoolog, geograf, 
muzeolog, doctor în știinţe na-
turale și geografi e, profesor ro-
mân, director al Muzeului Regi-
onal al Basarabiei (1 septembrie 
1895 – 1966). A se vedea și art. 
din  CN 2015, p. 289.                                   

75 de ani de la încheierea ce-
lui de-Al Doilea Război Mon-
dial (1 septembrie 1939 – 2 sep-
tembrie 1945). A se vedea și art. 
din  CN 2015, p. 290-291.                                   

120 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Aron Densușianu, 
istoric literar, poet, folclorist, 
fi lolog și profesor român, mem-
bru corespondent al Academiei 
Române (19 noiembrie 1837  – 
2 septembrie 1900).   

100 de ani de la nașterea Iri-
nei Răchiţeanu, actriţă română 
de teatru și profesoară de acto-
rie (2 septembrie 1920 – 15 oc-
tombrie 1993).      

130 de ani de la nașterea lui 
Heinrich Block, scriitor, tradu-
cător și publicist de limbă rusă 
(2 septembrie 1890 – 2 septem-
brie 1956). A se vedea și art. din  
CN 2006, p. 268.                                   

75 de ani de la nașterea 
Svetlanei Burghiu, cântăreaţă 
de operă (mezzo-soprană), pe-
dagog (3 septembrie 1945).           

70 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Traian Vuia, con-
structor de avioane și motoare, 
inventator român, pionier al 
aviaţiei mondiale, membru de 
onoare al Academiei Române 
(29 august 1872 – 3 septembrie 
1950). A se vedea și art. din  CN 
2007, p. 260-261.  

60 de ani de la nașterea lui 
Ion Chiriac, medic și poet (3 
septembrie 1960).                                

110 ani de la nașterea lui Ma-
carie Radul, geograf, doctor în 
știinţe geografi ce, membru ti-

tular al Academiei de Știinţe a 
Moldovei (4 septembrie 1910 – 
2 mai 1971).      

85 de ani de la nașterea lui Ni-
colae Cozaru, specialist în do-
meniul economiei și organizării 
producţiei agricole, doctor în 
știinţe economice (4 septembrie 
1935 – 3 iunie 1980).      

85 de ani de la nașterea lui Ion 
Bularga, zootehnician, doctor 
habilitat în știinţe agricole, cer-
cetător știinţifi c, profesor uni-
versitar (5 septembrie 1935 – 10 
aprilie2017). A se vedea și art. 
din  CN 2015, p. 291.                                    

70 de ani de la nașterea Eli-
diei Moldovanu-Murafa, mu-
zeolog, pedagog (5 septembrie 
1950).     

170 de ani de la nașterea lui 
Eugen Goldstein, fi zician și 
cercetător știinţifi c german (5 
septembrie 1850 – 25 decembrie 
1930).          

70 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Palade, istoric, 
doctor în istorie, conferenţiar 
universitar, om politic (6 sep-
tembrie 1950 – 5 mai 2016). A 
se vedea și art. din  CN 2010, p. 
189-190; CN 2015, p. 300-301.                                            

70 de ani de la nașterea lui 
Victor Cobzac, plastician, 
sculptor, grafi cian, poet, foto-
graf și conferenţiar universitar 
(6 septembrie 1950). A se vedea 
și art. din  CN 2015, p. 292-293.                                   

160 de ani de la nașterea lui 
Jane Addams, scriitoare, refor-
matoare socială, feministă ame-
ricană, creatoarea serviciului de 
asistenţă socială  în SUA, mili-
tantă pentru dreptul la vot a fe-
meii, laureat al Premiului Nobel 
pentru Pace (6 septembrie 1860 
– 21 mai 1935).          

170 de ani de la nașterea lui 
Constantin I. Istrati, chimist, 
doctor în chimie, medic, profe-
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sor universitar român, membru 
titular al Academiei Române (7 
septembrie 1850 – 29 ianuarie 
1918). A se vedea și art. din  CN 
2018, p. 48-49.                                   

90 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Mihăilă, fi lolog, 
lingvist, doctor în fi lologie, pro-
fesor universitar și istoric literar 
român, membru titular al Aca-
demiei Române (7 septembrie 
1930 – 14 mai 2011). A se vedea 
și art. din  CN 2005, p. 253.                                   

60 de ani de la nașterea lui Ni-
colae (Nae) Caranfi l, scenarist, 
actor, regizor de fi lm și com-
pozitor român (7 septembrie 
1960). 

170 de ani de la nașterea lui 
Constantin I. Istrati,  chimist 
și medic român, membru titu-
lar și președinte al  Academiei 
Române în perioada 1913-1916 
(7 septembrie 1850 – 17 ianua-
rie 1918).

65 de ani de la nașterea lui 
Valeriu Moșneaga, politolog, 
doctor în fi losofi e, doctor habi-
litat în politologie, profesor uni-
versitar (8 septembrie 1955). A 
se vedea și art. din  CN 2015, p. 
293-294.                                        

90 de ani de la nașterea lui 
Aretin I. Corciovei, fi zician, 
doctor în știinţe fi zico-mate-
matice și cercetător știinţifi c ro-
mân, membru corespondent al 
Academiei Române (8 septem-
brie 1930 – 25 ianuarie 1992).

90 de ani de la nașterea lui Tu-
dor Popescu, dramaturg, proza-
tor și scenarist român (8 sep-
tembrie 1930 – 22 august 1999).

190 de ani de la nașterea lui 
Frederic Mistral, poet, roman-
cier, autor dramatic și memoria-
list francez, laureat al Premiului 
Nobel pentru Literatură (8 sep-
tembrie 1830 – 25 martie 1914). 
A se vedea și art. din  CN 2005, 
p. 253-254.                                   

60 de ani de la nașterea lui 
Valeriu Herţa, pictor, grafi cian 
și designer, ilustrator și caligraf 
(9 septembrie 1960).     

85 de ani de la nașterea lui 
Valeriu Rusu, lingvist, dialec-

tolog, doctor în litere, cercetător 
și profesor universitar român, 
originar din Bucovina de Nord 
(9 septembrie 1935 – 5 noiem-
brie 2008). A se vedea și art. din  
CN 2005, p. 254-256; CN 2015, 
p. 294.                                                                             

80 de ani de la nașterea Anei 
Șincai, bibliolog, doctor în bi-
bliologie, fi lolog român (9 sep-
tembrie 1940 – 9 iunie 2013).     

100 de ani de la nașterea lui 
Ștefan Hotnog, pictor, grafi ci-
an, acuarelist și pedagog român 
(10 septembrie 1920 – 27 iunie 
1993).

125 de ani de la nașterea lui 
Melville J. Herskovits, antro-
polog, doctor în știinţe antro-
pologice, cercetător și profesor 
american (10 septembrie 1895 
– 25 februarie 1963).  

90 de ani de la nașterea lui 
Eduard Covali, dramaturg, re-
gizor de teatru, eseist și tradu-
cător român, originar din Ba-
sarabia (11 septembrie 1930 – 2 
noiembrie 2002). A se vedea și 
art. din  CN 2015, p. 295.                                    

160 de ani de la nașterea lui 
Th oma Ionescu, medic chirurg, 
anatomist, doctor în medicină, 
întemeietorul școlii românești 
de chirurgie și anatomie topo-
grafi că  (13 septembrie 1860 – 
28 martie  1926).     

80 de ani de la nașterea lui 
Paul Bran, economist, profesor 
universitar, manager al învăţă-
mântului superior în domeniu 
și cercetător știinţifi c român, 
dublu doctor în știinţe - în ge-
ografi e și în economie, rector 
fondator al ASEM, rector al ASE 
București (13 septembrie 1940 – 
26 iulie 2006). A se vedea și art. 
din  CN 2005, p. 259-261.  

90 de ani de la nașterea Con-
stanţei Târţău, actriţă de teatru 
și fi lm, prima prezentatoare a 
Televiziunii Naţionale (14 sep-
tembrie 1930 – 24 aprilie 2014). 
A se vedea și art. din  CN 2000, 
p. 243-245;  CN 2005, p. 261; CN 
2015, p. 295.                                     

65 de ani de la nașterea lui 
Vsevolod Ciornei, poet, publi-

cist și traducător (14 septem-
brie 1955). A se vedea și art. din  
CN 2005, p. 261-263; CN 2015, 
p. 296.

90 de ani de la nașterea lui 
Mihai Fotino, actor român de 
teatru și cinema, un model de 
autentic actor de comedie și de 
revistă (14 septembrie 1930 – 13 
ianuarie 2014).        

100 de ani de la nașterea lui 
Lawrence Klein, economist, 
profesor universitar și om de 
știinţă american, laureat al Pre-
miului Nobel pentru Economie, 
membru de onoare din străină-
tate al Academiei Române (14 
septembrie 1920 – 20 octombrie 
2013).

125 de ani de la nașterea 
lui  Abram Baraț (Abraham 
Baratz), sculptor și maestru 
șahmatist francez, evreu origi-
nar din Basarabia  (14 septem-
brie 1895 – 1975).

80 de ani de la nașterea lui 
Vasile Pojoga, lingvist, doctor 
habilitat în lingvistică, profesor 
universitar (15 septembrie 1940 
– 2004). A se vedea și art. din  
CN 2010, p. 192.                                          

80 de ani de la nașterea La-
risei Lupu (Ababii), fi lolog de 
limbă franceză, doctor în știinţe 
fi lologice, profesor, șef al Cate-
drei de limbi moderne la USMF 
„N. Testemiţanu” din Chișinău 
(15 septembrie 1940 – 9 aprilie 
2015). A se vedea și art. din  CN 
2015, p. 296.                                          

60 de ani de la nașterea Olgăi 
Covaliov, doctor habilitat în 
chimie, inventator și cercetător 
știinţifi c, deţinătoare a peste 70 
de medalii de aur la saloanele 
internaţionale de inventică (15 
septembrie 1960).           

100 de ani de la nașterea lui 
Răzvan Givulescu, geolog, pa-
leobotanist, doctor în geologie 
și pedagog român, membru de 
onoare al Academiei Române 
(15 septembrie 1920 – 10 iulie 
2007).

130 de ani de la nașterea lui 
Frank Martin, pianist și com-
pozitor elveţian, unul dintre re-
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prezentanţii de valoare ai muzi-
cii elveţiene contemporane (15 
septembrie 1890 – 21 noiembrie 
1974).

130 de ani de la nașterea lui 
Agatha Mary Clarissa Miller 
(cunoscută sub  pseudonimul 
Agatha Christie), scriitoare 
engleză de romane, povestiri 
și piese de teatru polițiste (15 
septembrie 1890 – 12 ianuarie 
1976). 

90 de ani de la nașterea Lud-
milei Testemiţanu, terapeut, 
doctor în medicină, profesor 
universitar (16 septembrie 1930 
– 6 aprilie 1994). A se vedea și 
art. din  CN 2005, p. 263-264.                                     

90 de ani de la nașterea Ninei 
Gusca, fi ziolog, doctor habilitat 
în biologie, cercetător știinţi-
fi c și pedagog (18 septembrie 
1930/1929 – 27 aprilie 2014).          

80 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Racoviţă, biolog, 
speolog, doctor în știinţe bio-
logice și cercetător știinţifi c ro-
mân (18 septembrie 1940 – 1 
decembrie 2015).     

80 de ani de la nașterea lui 
Serghei Andronati, chimist, 
doctor habilitat în știinţe chimi-
ce, membru titular al Academiei 
de Știinţe a Ucrainei, membru 
de onoare al Academiei de Ști-
inţe a Moldovei (19 septembrie 
1940). A se vedea și art. din  CN 
2010, p. 192-193.                                          

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Charles Gabrie l 
Seligman, etnolog, medic, cer-
cetător și profesor britanic (24 
decembrie 1873 – 19 septembrie 
1940). 

90 de ani de la nașterea lui 
Israil Zisman, chirurg oncolog, 
doctor habilitat în medicină (20 
septembrie 1930).        

70 de ani de la nașterea Agafi -
ei Moraru, medic traumatolog-
reabilitolog, doctor habilitat în 
medicină, profesor universitar 
și inventator (20 septembrie 
1950).         

120 de ani de la nașterea lui 
Stanciu Stoian, pedagog, doc-
tor în pedagogie, cercetător 

știinţifi c român (20 septembrie 
1900 – 11 august   1984).         

100 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Teodor Teodorescu, 
maestru de cor, compozitor și 
pedagog (21 februarie 1876 – 20 
septembrie 1920). A se vedea și 
art. din  CN 2016, p. 69-70.                                     

135 de ani de la nașterea lui 
Victor Vâlcovici, matematician, 
profesor, cercetător și inventator 
român, autorul teoriei mișcă-
rilor fl uide cu vârtej constant, 
membru titular al Academiei 
Române (21 septembrie 1885 – 
21 iunie  1970).    

110 ani de la nașterea lui Iosif 
Varticean, lingvist și istoric lite-
rar, doctor în fi lologie, membru 
titular al Academiei de Știinţe a 
Moldovei (22 septembrie 1910 – 
13 mai  1982). A se vedea și art. 
din  CN 2010, p. 194.                                        

60 de ani de la nașterea Ma-
riei Abramciuc (Margaretei 
Curtescu), fi lolog, doctor în fi -
lologie, conferenţiar universitar, 
poet, eseist, critic literar (22 sep-
tembrie 1960).

100 de ani de la nașterea lui 
George Zarnea, biolog, medic, 
specialist în domeniul microbio-
logiei, bacteriologiei, doctor în 
medicină și cercetător român, 
membru titular al Academiei 
Române (22 septembrie 1920 – 
16 iunie  2012). 

65 de ani de la nașterea lui Va-
sile Moșanu, pictor (23 septem-
brie 1955). A se vedea și art. din  
CN 2015, p. 297-298.

70 de ani de la nașterea lui 
Șerban Ionescu, actor român 
(23 septembrie 1950 – 21 no-
iembrie 2012).   

65 de ani de la nașterea lui 
Eugeniu Gârneţ, balerin core-
graf (24 septembrie 1955).

60 de ani de la nașterea lui Ion 
Mihu, pediatru, doctor habilitat 
în medicină, profesor universi-
tar și inventator (24 septembrie 
1960).

85 de ani de la nașterea lui 
Aleksandr Jucenko, doctor 
habilitat în știinţe biologice, 
profesor universitar, membru 

titular al Academiei de Știinţe a 
Moldovei (25 septembrie 1935). 
A se vedea și art. din  CN 2010, 
p. 194.                                        

65 de ani de la nașterea lui 
George Ciolpan, pantomim (25 
septembrie 1955). A se vedea și 
art. din  CN 2015, p. 298-299.                                           

200 de ani de la nașterea lui 
Ștefan Micle, fi zician, pedagog 
și profesor universitar, ex-rector 
al Universităţii din Iași (25 sep-
tembrie 1820 – 4 august   1879). 

140 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Macovei, geolog, 
cercetător, profesor și paleon-
tolog român, membru titular al 
Academiei Române (25 septem-
brie 1880 – 31 mai 1969).      

100 de ani de la nașterea lui 
Dimitrie Vatamaniuc, critic și 
istoric literar, bibliograf, emi-
nescolog român, membru de 
onoare al Academiei Române 
(25 septembrie 1920 – 4 iulie 
2018). A se vedea și art. din  CN 
2000, p. 248-250.                                        

70 de ani de la nașterea Didi-
nei Rogojină, pedagog, doctor 
în pedagogie, lector superior, 
cercetător, contribuţii novatoare 
în sistemul educaţional naţional 
(26 septembrie 1950).           

60 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Rojnoveanu, medic 
chirurg, doctor habilitat în știin-
ţe medicale, profesor universitar 
(26 septembrie 1960).          

80 de ani de la nașterea lui 
Octavian Cosman, pictor mo-
numentalist, scenograf, grafi ci-
an și pedagog român (26 sep-
tembrie 1940).  

75 de ani de la nașterea lui Va-
sile Tărâţeanu, poet, publicist 
și editor român (27 septembrie 
1945). A se vedea și art. din  CN 
2005, p. 269; CN 2015, p. 299-
300.                                              

75 de ani de la nașterea Efro-
siniei Zemcic, biolog, chimist, 
doctor în știinţe biologice, cer-
cetător și inventator (27 septem-
brie 1945).                

75 de ani de la nașterea Elenei 
Dimitriu, cântăreaţă (soprană), 
pedagog (27 septembrie 1945). 
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A se vedea și art. din  CN 2015, 
p. 301.                                        

70 de ani de la nașterea lui 
Titus Bogdan-Jucov, regizor de 
teatru (28 septembrie 1950 – 17 
noiembrie 2013). A se vedea și 
art. din  CN 2000, p. 251-253; 
CN 2010, p. 195-196; CN 2015, 
p. 301-302.                                                                                                                        

130 de ani de la nașterea lui 
Vladimir Nichitovici, pictor de 
formaţie clasică și pedagog ro-
mân, originar din Basarabia (28 
septembrie 1890 – 1979).     

80 de ani de la nașterea lui 
George Vlădescu, specialist 
în domeniul biblioteconomiei, 

publicist român (28 septembrie 
1940 – 18 septembrie 1993).      

150 de ani de la nașterea lui 
Florent Schmitt, compozitor 
francez (28 septembrie 1870 – 
17 august   1958).    

125 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Louis Pasteur, chi-
mist, biolog, bacteriolog, bio-
chimist, cercetător știinţifi c și 
om de știinţă francez, fondato-
rul microbiologiei (27 decem-
brie 1822 – 28 septembrie 1895).   

150 de ani de la nașterea lui 
Jean Baptiste Perrin, fi zician 
francez, laureat al Premiului 
Nobel pentru Fizică, membru 

de onoare din străinătate al Aca-
demiei Române (30 septembrie 
1870 – 17 aprilie 1942).

125 de ani de la nașterea lui 
Lewis Milestone (Lev Milștein), 
regizor de cinema american, 
originar din Basarabia (30 sep-
tembrie 1895 – 25 septembrie 
1980). A se vedea și art. din  CN 
2010, p. 197-198. 

275 de ani de la nașterea lui 
Samuil Micu, teolog, istoric, 
fi lolog, lexicograf, traducător, 
iluminist și fi losof român, unul 
dintre corifeii Școlii Ardele-
ne (septembrie 1745 – 13 mai 
1806). A se vedea și art. din  CN 
2006, p. 151-153.             
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Sfârșitul celui de-al 
Doilea Război Mondial

1945

Al Doilea Război Mondial, 
început la 1 septembrie 1939, 
prin invadarea Poloniei de 
către Germania (din est a 
fost atacată la 17 septembrie 
1939 de către URSS), a fost 
încheiat în 1945, când toate 
puterile Axei sunt înfrânte: 
în Europa, la 9 mai 1945, prin 
capitularea necondiționată 
a Germaniei naziste și la 2 
septembrie 1945, în Asia și 
Pacifi c, prin semnarea ac-
telor ofi ciale de capitulare a 
Imperiului Japonez, în fața 
Statelor Unite.

În acest război au fost im-
plicate cca 70 de state, lup-
tele extinzându-se aproape 
pretutindeni: Europa, Asia, 
Oceanul Pacifi c, nordul Afri-
cii, Oceanul Atlantic.

Japonia, care a dus o po-
litică expansionistă, a fost 
puterea principală a Axei în 
Asia și Oceanul Pacifi c îm-
potriva Aliaților. Japonia im-
perialistă s-a aliniat militar 
cu Germania nazistă (Pactul 
Anti-Comintern, 1936) și cu 
Italia fascistă (1937). La 27 
septembrie 1940, la Berlin, a 
fost semnat Pactul Celor Trei 
(Pactul Tripartit), actul ofi cial 
de constituire a alianței mi-
litaro-politice numită ,,Axa 
Berlin-Roma-Tokyo”.

În perioada 1937-1941 au 

fost comise cele mai multe 
crime de război ale japone-
zilor, care-și asiguraseră su-
premaţia strategică în Paci-
fi c. Prima acțiune majoră a 
forțelor imperiale japoneze a 
fost atacul împotriva Chinei 
(iulie, 1937). Invazia ulterioa-
ră japoneză și ocuparea unor 
părți din China, a dus la nu-
meroase atrocități împotriva 
civililor, cum ar fi  masacrul 
de la Nanking (decembrie, 
1937). Japonezii s-au luptat 
cu forțele sovieto-mongole în 
Manchukuo în 1938 și 1939. 
(Mai târziu, în 1941, Japonia 
a încercat să evite războiul cu 
URSS, prin semnarea unui 
pact de neagresiune).

Forțele imperiale japoneze 
au atacat baza militară ame-
ricană de la Pearl Harbor, 
Hawaii, la 7 decembrie 1941. 
Ca răspuns, Statele Unite in-
tră în război alături de aliaţi 
și declară război axei belige-
rante. China, benefi ciind de 
un ajutor militar străin în-
semnat, a declarat ofi cial răz-
boi Japoniei pe 8 decembrie 
1941, lansând contraofensive 
masive. Până în 1945 armata 
chineză a făcut progrese în-
semnate, eliberând teritorii 
importante de sub stăpânirea 
japoneză.

La fi nalul confl ictului, 
armata japoneză, deși mai 
ocupa regiuni întinse din 
China, Tokyo, pierduse răz-
boiul din Pacifi c, arhipela-
gul japonez fi ind complet 
înconjurat de către marina 
americană. Inițial guvernul 
japonez a refuzat capitula-
rea necondiționată. După 
cele două atacuri nucleare 
ale SUA de la Hiroshima și 
Nagasaki (6 și 9 august), in-
vadarea Manciuriei de către 
Uniunea Sovietică (8 august) 

la 10 august 1945, guvernul 
japonez și-a anunţat dispo-
nibilitatea de a accepta în 
principiu termenii capitulă-
rii necondiționate, așa cum 
fuseseră ei stabiliți de Aliați 
prin așa-numita „Declarație 
de la Potsdam”, din 26 iu-
lie 1945. La 15 august 1945 
Imperiul Japonez a aceptat 
condițiile de capitulare ale 
Națiunilor Unite, decizie 
transmisă public de către îm-
păratul Hiroshito, împotriva 
tuturor opoz anților. Această 
zi, considerată data înfrân-
gerii Japoniei, este cunoscută 
în istoria statului nipon drept 
„Ziua cea mai lungă a Japo-
niei”.

La 2 septembrie 1945, în 
portul Tokyo Bay, pe vasul 
militar american „Missouri”, 
în faţa a sute de reporteri 
din întreaga lume, guvernul 
japonez a semnat actele ca-
pitulării, care au pus în mod 
ofi cial capăt celui de-al Doi-
lea Război Mondial – cel mai 
mare confl ict militar, poli-
tic, economic și diplomatic 
din istoria omenirii, datorită 
amplorii sale și a intensităţii 
confruntării dintre statele 
combatante, care și-au arun-
cat în luptă toate resursele 
materiale și umane. La fi nal, 
această confl agraţie mon-
dială înregistra un bilanţ de 
aproape 60 de milioane de 
morţi, aproximativ 3 % din 
populația mondială de la 
acea vreme. Dintre aceștia, 
doar 15 milioane au fost mi-
litari, restul victimelor apar-
ţinând populaţiei civile. Se 
adăugau zeci de milioane de 
răniţi și mutilaţi. Toate sta-
tele beligerante, cu excepţia 
SUA, erau epuizate fi nanciar 
și aveau economia distrusă în 
mare parte.
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A se vedea și articolele din 
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Chișinău, 2018. – P. 241-242.
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372 p. : il.

Taylor, A.J.P. Originile celui 
de-al Doilea Război Mondial / 
A.J.P. Taylor ; trad. și note de Lu-
cian Leuștean ; postf. de I. Ciu-
percă. – Iași : Polirom, 1999. – 
248 p. – (Historia). – Bibliogr. : 
p. 217-220.
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from Hiroshima and Nagasaki 
/ ed. : Kyoko & Mark Selden. 
– London : Routledge, 2015. – 
XXXVI, 257 p. : il., fot. – Biblio-
gr. : p. 243-246.
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Harbor la Hiroshima / Florin 
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lea Război Mondial / Kieran 
Whitworth ; în colab. cu Impe-
rial War Museums. – București : 
Litera, 2018. – 224 p. : fot., h. – 
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tembrie 1945) [Resursă electro-
nică] // https://www.unitischim-
bam.ro/capitularea-japoniei/ 
(accesat : 14 .09.2019).

Ciorbea, Valentin. ,,Supor-
tând insuportabilul și tolerând 
intolerabilul”, Japonia capitulea-
ză : 2 septembrie 1945 / Valentin 
Ciorbea // Historia. – 2015. – Nr 
163. – P. 66-71.

Zwigenberg, Ran. Th e Ato-
mic City : Military Tourism 
and Urban Identity in Postwar 
Hiroshima / Ran Zwigenberg // 
American Quarterly / American 
Studies Assosiation. – 2016. – Nr 
3, Vol. 68. – P. 617-642. : il.

V. M.

Svetlana BURGHIU
1945

Interpretă de operă (mez-
zo-soprană), pedagog.

S-a născut la 3 septem-
brie 1945 în satul Bodoloi-
naia, regiunea Krasnoiarsk, 
Federația Rusă.

După absolvirea școlii, și-a 
continuat studiile la Univer-
sitatea de Stat din Krasno-
iarsk, la Facultatea de Istorie 
și Filologie (1963). După doi 
ani a fost înscrisă la Institutul 
de Stat de Artă Teatrală ,,A. 
Lunacearski” (GITIS) din 
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Moscova, Facultatea de Artă 
Teatrală (1965).

În anii 1974-1977 a făcut 
stagiul la Teatrul ,,Bolșoi” 
(Teatrul Mare) din Moscova. 
În acea perioadă a jucat roluri 
în spectacolele: ,,Evghenii 
Oneghin” de P. Ceaikovski, 
,,Aici zorile sunt liniștite” de 
K. Molceanov, ,,Rigoletto” de 
G. Verdi. În anii 1978-1979 
a urmat stagierea la Teatrul 
,,La Scala” din Milano, Italia 
(1978-1980).

A ținut lecții de măiestrie 
vocală la Colegiul Național 
de Muzică ,,Ștefan Neaga” din 
Chișinău (din 1989). A ținut 
recitaluri și master-classuri 
atât în Republica Moldova, 
cât și în alte țări.

După absolvirea Univer-
sității de Stat de Artă Teatrală 
din Moscova (ГИТИС) și-a 
început activitatea de solistă 
la Teatrul de Operă și Balet 
din Chișinău (1970). Din 
1980 până în 1995 a cântat 
pe scena aceluiași teatru. A 
activat și la Teatrul Drama-
tic de Stat pentru Tineret ,,С 
улицы Роз”.

A colaborat cu: T. Miheeva, 
A. Samoilă, A. Mocealov, L. 
Hudolei, D. Goia, M. Bieșu, 
T. Alioșina, M. Munteanu, V. 
Calestru, I. Paulencu ș. a.

A jucat în operele: ,,Car-
men”, ,,Rigoletto” de G. Ver-
di; ,,Dama de pică”, ,,Iolanta”, 
,,Vrăjitoarea” de P. I. Ceaikov-
ski; ,,Norma” de B. Bellini; 
,,Serghei Lazo” de D. Ghersh-
feld; ,,Boris Godunov” de 
M. Mussorgski; ,,Alexandru 
Lăpușneanu” de Gh. Mustea; 
,,Cocoșelul de aur” de N. A. 
Rimski-Korsakov ș. a. În re-
pertoriul artistei se regăsesc 
nu doar partituri de operă, 
dar și un șir întreg de arii, 
cântece și romanțe. A cântat 

pe scenele de operă ale celor 
mai importante teatre din 
fosta Uniune Sovietică, din 
Germania, Finlanda, Italia, 
precum și pe scena Sălii cu 
Orgă din Chișinău.

Timbrul irepetabil al vocii 
artistei a fost apreciat de cele-
bra cântăreață de operă rusă, 
Irina Arhipova, care a numit-
o ,,mezzosoprana cu voce de 
argint”.

În 1992 – laureată a Con-
cursului Internațional al 
Interpreților de la Phenian, 
Coreea de Nord.

***
Buzilă, Serafi m. Burghiu, 

Svetlana // Buzilă, Serafi m. 
Enciclopedia interpreților din 
Moldova / Serafi m Buzilă. – 
Chișinău : ARC ; Museum, 
1999. – P. 85-86.

M. C.

Macarie RADUL
1910 – 1971

Geograf, doctor în științe 
geografi ce, academician.

S-a născut la 4 septembrie 
1910, în satul Martonoșa, gu-
bernia Ekaterinoslav, Impe-
riul Rus. A decedat la 2 mai 
1971, la Chișinău.

A mers la școală doar în 
1920, programa claselor pri-
mare însușind-o în 3 ani 
(1920-1923). În 1927 s-a 
deschis școala gimnazială, 
unde savantul și-a continuat 
studiile. În 1929 a făcut studii 
la Colegiul Moldovenesc 

Pedagogic din Balta, în baza 
căruia a fost fondat Institutul 
Învățământului Public din 
Tiraspol (1930). A studiat 
la Facultatea de Fizică și 
Matematică a Institutului Pe-
dagogic de Stat din Tiraspol, 
pe care-l absolvește în 1933. 
Fiind unul dintre studenții 
buni, a fost angajat în cali-
tate de profesor la aceeași 
instituție. A urmat cursurile 
fără frecvență la Universita-
tea de Stat ,,I. I. Mecinikov” 
din Odesa. A luat licența de 
profesor de economie po-
litică, geografi e politică și 
economică a URSS (1933). 
A început pregătirea pentru 
studiile de doctorat în geo-
grafi e. Revenind la Tiraspol, 
a predat un curs de lecții la 
geografi e fi zică și economică 
la Institutul Pedagogic ,,T. G. 
Șevcenco”.

În 1938, la inițiativa sa, a 
fost înfi ințată Facultatea de 
Geografi e a Institutului Pe-
dagogic de Stat din Tiraspol, 
unde a fost decan, ulterior șef 
Catedră geografi e. În perioa-
da 1939-1940 a fost director 
al acestei instituții.

După reocuparea Basa-
rabiei de căte URSS, a fost 
numit în funcția de comi-
sar al poporului pentru 
învățământ al RSSM, ulterior 
a fost transferat în funcția de 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al RSSM (1944). 
A fost inițiatorul proiec-
tului fondării Universității 
Naționale în baza Institutu-
lui Pedagogic din Chișinău, 
având în componența sa 9 
facultăți și 30 de catedre.

În 1944, la ședința biroului 
CC al PC (b) al Moldovei, a 
raportat despre necesitatea 
înfi ințării unei instituții su-
perioare de tip universitar, 
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pentru a asigura formarea 
unei intelectualități naționale. 
Drept urmare a deciziei din 
11 martie 1946 a Guvernu-
lui URSS de a organiza la 
Chișinău Baza de Cercetări 
Științifi ce a Academiei de 
Științe a URSS, Consiliul de 
Miniștri al RSSM a adoptat 
Hotărârea ,,Cu privire la cre-
area Bazei Moldovenești de 
Cercetări Științifi ce a Aca-
demiei de Științe a URSS în 
orașul Chișinău. Macarie Ra-
dul a fost numit în funcția de 
director adjunct (1946-1947).

În 1960 este numit director 
al Institutului de Economie 
nou creat. Din 1961 până în 
1965 este director adjunct pe 
știință la Institutul de Econo-
mie al AȘ a URSS.

În 1965 a fost numit 
director al Secției de geogra-
fi e a Academiei de Științe a 
RSSM, recent fondată (azi 
Institutul de Geografi e al 
Academiei de Științe a Mol-
dovei), funcție pe care a 
deținut-o până în 1971.

Savantul a inițiat primele 
lucrări științifi ce de regio-
nare economică complexă a 
RSSM (1958), bazată pe re-
zultatele unei analize profun-
de a proceselor și fenome-
nelor economico-geografi ce 
din republică. Sub conduce-
rea sa au fost efectuate cerce-
tări științifi ce fundamentale 
în domeniul economiei, in-
dustriei, agriculturii, trans-
portului. A elaborat prima 
descriere socio-economică a 
republicii în perioada post-
belică, unde a diferențiat 
4 regiuni economice, cu 
particularitățile lor specifi -
ce: de Nord, Centru, Sud și 
Sud-Est. Sub conducerea sa 
a fost elaborat primul Atlas 
de Geografi e al RSSM, unde 

au fost incluse 128 de hărți, 
ce refl ectă toate componen-
tele mediului geografi c, ale 
populației și ale activităților 
economice.

Este autor a peste 40 de 
lucrări pe domeniul geogra-
fi ei economice, cartografi -
erea și repartizarea forțelor 
de producere ale republicii. 
Numeroase articole semna-
te de autor au fost incluse 
în ediția a doua a enciclope-
diei „Большая Советская 
Энциклопедия” (,,Marea 
Enciclopedie Sovietică”), în 
,,Enciclopedia Geografi că” 
(1961), în manualul ,,Geo-
grafi a RSS Molodvenești” în 
nouă ediții.

A fost membru în Colegiul 
radacțional al descrierilor ge-
ografi ce în 22 de volume a 
ediției ,,Uniunea Sovietică”. A 
editat monografi a ,,Moldova” 
(1970), șase culegeri de arti-
cole ,,Problemele geografi ei 
Moldovei” (1966-1971), două 
culegeri ,,Geografi a și gospo-
dăria Moldovei” (1968-1970) 
ș. a.

Fondator și primul 
președinte al Societății Geo-
grafi lor din Moldova.

Decorat de două ori cu Or-
dinul ,,Insigna de Onoare”.

Bibliografi e:
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*Ученый, организатор, пе-

дагог : О М. М. Радул / Е. А. 
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// Roșca, Denis. Cartea de aur a 
Basarabiei și a Republicii Mol-
dova / Denis Roșca. – Chișinău : 
Pontos, 2016. – P. 471.

M. C.

Gheorghe PALADE
1950-2016

Istoric, doctor în istorie, 
conferențiar universitar, om 
politic.

S-a născut la 6 septembrie 
1950 în satul Puhoi, raionul 
Anenii Noi. Se stinge din 
viață la 4 mai 2016.

După absolvirea școlii medii 
de la baștină, și-a continuat stu-
diile la Universitatea de Stat din 
Moldova, Facultatea de Istorie. 
A urmat studiile postuniversi-
tare la Universitatea ,,M. V. Lo-
monosov” din Moscova (1978-
1981). În 1982 a susținut teza 
de doctor în științe istorice cu 
tema: ,,Muncitorii din mediul 
rural în RSSM în anii `50-`70 
ai sec. XIX”.

Activitatea profesională 
a început-o după absolvi-
rea facultății, în calitate de 
profesor la Școala Nr. 1 din 
Chișinău, azi Liceul Român-
Francez ,,Gh. Asache” (1973).

Din 1975 a fost angajat în 
calitate de lector la Universi-
tatea de Stat din Moldova, Fa-
cultatea de Istorie și Psiholo-
gie, Catedra istoria românilor, 
unde a activat toată viața sa.

A ținut cursurile: ,,Istoria 
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românilor”, ,,Diplomația ro-
mânească în perioada inter-
belică (1918-1940), ,,Viața 
spirituală în Basarabia: pro-
bleme, tendințe și realizări” 
ș. a. A elaborat și editat cărți, 
manuale, cursuri universi-
tare, articole științifi ce, stu-
dii ș.a. Profesorul nu doar a 
studiat și predat Istoria ro-
mânilor, ci a și apărat acest 
obiect de studiu, atunci când 
guvernarea agrariană și-a 
pus drept scop să scoată acest 
obiect din învăţământ și să-l 
înlocuiască cu un alt obiect, 
politizat și neștiinţifi c. A fost 
unul din conducătorii Grevei 
Generale din învățământ din 
primăvara și toamna anului 
1995.

Concomitent cu activitatea 
didactică, a desfășurat și ac-
tivitate de cercetare științifi că 
asupra temelor: ,,Viața spi-
rituală din Basarabia inter-
belică”, ,,Mișcarea națională 
din Basarabia (sf. sec. XIX-
1918)”, ,,Regimul represiv 
în Basarabia: primul an de 
ocupație sovietică”.

A fost preocupat și de is-
toria contemporană în an-
samblu, a apărat și promovat 
spiritul național românesc 
în aulele universitare, în ca-
drul conferințelor naționale 
și internaționale, în paginile 
publicațiilor sale. A participat 
cu comunicări la numeroa-
se simpozioane și conferințe 
științifi ce din țară, cât și din 
România, Germania.

A urmat stagii la instituții 
din România și de pes-
te hotare: Institutul Euro-
pean de Manuale ,,Georg 
Echert”, Braunschweig, Ger-
mania, 2003; Cursuri de 
perfecționare pentru cadrele 
didactice care predau limba 
română în țările din jurul 

României, Institutul Cultural 
Român, Mangalia, România, 
2004 ș. a.

Profesorul a apărat cauza 
națională a basarabenilor, a 
promovat adevărul istoric, 
fi ind unul din conducăto-
rii Asociației Istoricilor din 
Republica Moldova (2006-
2009). A fost unul din condu-
cătorii Forumului Democrat 
al Românilor din Moldova. A 
făcut parte din Comisia pen-
tru studierea și condamnarea 
regimului totalitar comunist 
din Republica Moldova.

Distins cu ,,Ordinul de 
Onoare ” al Republicii Mol-
dova (2010).

A se vedea și articolele din 
,,Calendar Național 2010”. – 
Chișinău : BNRM, 2009. – P. 
189-190; ,,Calendar Național 
2015”. – P. 300-301.
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ţele economice, demografi ce și 
culturale [după anexarea Basa-
rabiei în 1812 la Imperiul Rus] // 
Timpul. – 2007. – 18 mai. – P. 16.

Palade, Gheorghe. Cum a 
apărut, în 1925, Mitropolia Ba-

sarabiei / Gheorghe Palade, dr. 
// Adevărul. – 2013. – 5 sept. – 
P. 6, 7.

Palade, Gheorghe. Dimen-
siuni ale dezvoltării vieţii spiri-
tuale în Basarabia interbelică / 
Palade Gheorghe // Cugetul. – 
2003.  – Nr 1. – P. 24-31.

Palade, Gheorghe. Expoziția 
generală din 1925 de la Chișinău 
/ Gheorghe Palade, Mihai Ursu 
// Buletin știinţifi c: Serie nouă: 
Știinţele naturii. – 2005. – Vol. 2 
(15). – P. 127-151.

Palade, Gheorghe. Instruirea 
universitară a intelectualității 
basarabene (1918-1940) / Ghe-
orghe Palade // Conferinţa ști-
inţifi că internaţională: ,,Învă-
ţământul superior și cercetarea 
- piloni ai societăţii bazate pe 
cunoaștere”,  dedicată jubileu-
lui de 60 ani ai Universităţii de 
Stat din Moldova, 28 septembrie 
2006: Știinţe socioumanistice. – 
Chișinău, 2006. – P. 37-38.

Palade, Gheorghe. Interviu 
cu doctor Gheorghe Palade, 
conferenţiar universitar la Cate-
dra istoria românilor a Facultăţii 
de Istorie a Universităţii de Stat 
din Moldova / Gheorghe Palade 
// Caiete de istorie. – 2003.  – Nr 
2. – P. 23-28.

Palade, Gheorghe. Pagini din 
activitatea lui Vasile Stroescu / 
Gheorghe Palade, Ion Preașcă 
// Oameni, Locuri, Destine. – 
2013. - Nr 5-6. – P. 29-34.

Palade, Gheorghe. Promo-
tori ai învățământului românesc 
din Basarabia reprimați în pri-
mul an de ocupație sovietică / 
Gheorghe Palade // Conferința 
stiințifi că ,,Integrare prin cer-
cetare și inovare” / com. org.: 
Gheorghe Ciocanu (preș.) [et 
al.]. – Chișinău : [S. n.], 2013. – 
P. 21-24.

Palade, Gheorghe. Promo-
varea obiceiurilor și tradițiilor 
populare în Basarabia interbe-
lică (cămine, cercuri și societăți 
culturale) / Gheorghe Palade // 
Noi orientări în dezvoltarea mu-
zeografi ei, etnografi ei și istoriei 
naturale în Basarabia interbeli-
că / com. org.: M. Ursu [et al.]; 
consultant șt.: Varvara Buzilă; 
coord.: Anton Moraru. – Chiși-
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nău : [S. n.], 2015. – P. 65-73.

Palade, Gheorghe. Români 
transnistreni reprimați de re-
gimul comunist: cazul lui Ale-
xandru Smochină (1915-2002) / 
Gheorghe Palade, Valentin Ara-
pu // Evenimente și personali-
tăţi marcante ale vieţii spiritu-
ale din spaţiul pruto-nistrean și 
vecinătăţile lui din sec. XIX-XX 
/ coord.: Octavian Moșin, Ion 
Gumenâi. – Chișinău : [S. n.], 
2017. – P. 80-97.

Pușcaș, Victor. Sistemul 
de administrare al Basarabiei 
(1918-1925) / Victor Pușcaș, 
Gheorghe Palade // Analele ști-
inţifi ce ale Universităţii de Stat 
din Moldova : Seria ,,Lucrări 
studenţești” : Știinţe sociouma-
nistice. – 2009. – P. 24-26.

***
In memoriam Gheorghe Pa-

lade, 1950-2016 / ed.: Valentin 
Arapu, Anatol Petrencu, Corne-
liu Ciucanu. – Chișinău : Bons 
Offi  ces SRL, 2018. – 616 p.

***
Palade, Gheorghe // Dicționar 

de istorie. – Chișinău : Civitas, 
2007. – P. 289.

M. C.

Valeriu HERŢA
1960

Pictor, grafi cian, ilustrator 
și caligraf.

S-a născut la 9 septembrie 
1960, în satul Bardar, Ialo-
veni. A studiat arhitectura 
la Universitatea Tehnică din 
Moldova (1977-1982).

În perioada 1987-1997 a 
fost angajat în funcţia de di-
rector al Școlii de Arte Plas-

tice pentru copii din orașul 
Hâncești. În prezent acti-
vează în calitate de lector la 
Facultatea Arte Plastice și 
Design a UPS „I. Creangă”, 
Catedra studiul artelor, grafi -
că și metodologia instruirii și 
susține cursuri de modelare 
3D, grafi că asistată la compu-
ter, caligrafi e și tehnici digi-
tale moderne.

A debutat într-o expoziție 
republicană de grafi că, în 
1981. Ulterior, a partici-
pat consecvent în cadrul 
expozițiilor de grup, de arte 
plastice, organizate în Repu-
blica Moldova și peste hota-
rele ei: Rusia (1988); Româ-
nia: București (1993, 1997), 
Glimeș-Palanca (1993, 1994), 
Câmpulung-Moldovenesc 
(1993), Iași (1991), Oradea 
(1991, 1996, 1997), Bacău 
(1992, 1994, 1995, 1996), 
com. Vulcan, Brașov (1993, 
1994), Botoșani (1995), Be-
iuș (1994), Alba-Iulia (1995), 
Brăila (1995), Cluj (1997); 
Franţa: Nancy (1992), Me-
udon (1994), Metz (1996), 
Bayeux (1997); Lituania (Vil-
nius, 1989, 1996); Argentina 
(Buenos-Aires, 1996); Iugos-
lavia (Belgrad, 1995); Belgia 
(Sintt Niclaas, 1995, 1997); 
Italia (Lomazzo, 1995); SUA 
(New-York), 1995; Danemar-
ca (Frederikshavn, 1996); 
Spania (1997, 1998), Ungaria 
(Budapesta, 1997); Japonia 
(1997), Croația (1997), Ca-
nada (Ontario, 1998), Portu-
galia (1998), Republica Do-
minicană, Panama (1999); 
Belgia  (Mons și Bruxelles 
(2015) ș. a.

De asemenea, a desfășurat 
mai multe expoziții per-
sonale: Ex-libris, la Muze-
ul ,,M. Eminescu” din Iași 
(1991); Grafi că, la Bibliote-

ca „Gheorghe Asachi” din 
incinta Teatrului ,,Licurici” 
din Chișinău (1996); Gra-
fi că și pictură, la Bibliote-
ca Națională a Republicii 
Moldova (1996, 2004, 2007, 
2010); Grafi că, în cadrul Sa-
lonului Național de Carte din 
Iași (1999); Pictură, la Cen-
trul Expozițional „Constan-
tin Brâncuși” din Chișinău 
(2007); Grafi că, la Galeria 
„Juozas Art” din Vilnius, Li-
tuania (2013); Pictură, la Fili-
ala „Transilvania” (Chișinău) 
(2013); Gravură, în cadrul 
Salonului Confederației Uni-
unilor Artiștilor Plastici a 
țărilor CSI, Moscova (2014); 
Pictură, la Ambasada SUA 
din Republica Moldova 
(2014); Caligrafi e, gravură 
și desen, la Colegiul de Arte 
Plastice „Al. Plămădeală” 
din Chișinău (2014); Pictură 
și grafi că, la Casa de cultură 
din Hâncești (2015); Grafi că, 
la Brăila (2016).

Participant la tabere de 
creație organizate în Româ-
nia și Repubilca Moldova 
(or. Câmpulung Moldove-
nesc, 1993; Iași 1995, com. 
Parcova (Edineț), 2003, 
2004, 2007; com. Bârnova 
(jud. Iași), 2004; tabăra de 
pictură de la Universitatea 
„Ion Creangă” și Work Shop 
de grafi că contemporană, 
CSAC, din Chișinău, 2006; 
Slobozia-Dușca (Criuleni), 
2008; or. Plopeni (jud. Pra-
hova) și com. Bălcescu (jud. 
Constanța), 2009, Lepșa 
2018, Râmnicu-Vâlcea, 2019.

Cu o donație de stam-
pe din colecția sa, a inițiat 
Colecția „Cabinetul de Stam-
pe” a Bibliotecii Academiei 
de Științe din R. Moldova. 
Creațiile sale de pictură au 
fost achiziționate de Casa-
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Muzeu ,,George Topârceanu” 
din Iași. Alte diverse opere se 
afl ă în colecții private din Re-
publica Moldova, România, 
precum și din Argentina, Ca-
nada, Federația Rusă, Franța, 
Italia, Belgia, SUA, Portuga-
lia, Danemarca, Japonia etc., 
nemaivorbind de R. Moldova 
și România.

Caligrafi a artistică a deve-
nit o constantă a creației sale, 
a inițiat Concursul de Cali-
grafi e pentru tineri „Crinii 
Latini”, care se desfășoară sub 
auspiciile BM „B.P. Hasdeu”, 
prima ediție fi ind în 2004 și 
conduce master-class Work 
Shop – caligrafi e pentru 
studenți.

A condus Secția grafi că a 
Uniunii Artistilor Plastici din 
R. Moldova, ședințele având 
loc la biblioteca de Arte „Tu-
dor Arghezi” din Chișinău. 
Este autorul designului și 
grafi cii a copertei revistei 
,,BiblioPolis”, editată de BM 
„B.P. Hasdeu”.

În 1989 devine membru al 
Asociației Tinerilor Pictori. 
Din 1995 este membru titu-
lar al Uniunii Artiștilor Plas-
tici din Republica Moldova; 
președinte al Secției grafi că 
(2009-2012). A reactivat Ate-
lierul de Litografi e al UAP. 
Membru al AIAP UNESCO 
(1995).

Coorganizator și mem-
bru al juriului al Bienalei 
Internaționale de Gravură 
din R. Moldova (2009, 2011, 
2013, 2015).

Președinte al Secției 
ex-libris a Societății Bi-
bliofi lilor din Republica 
Moldova (1982) și membru-
fondator, ulterior președinte 
al Asociației de Caligrafi e 
,,Dacia” (2018).

Mențiuni: Premiul I la 

Concursul de Ex-Libris din 
Oradea (1991); Premiul II la 
Concursul de Ex-Libris din 
Bacău (1992); Premiul special 
la Concursul de Ex-Libris, din 
com. Vulcan, Brașov (1994); 
Premiul pentru grafi că la 
Saloanele Moldovei (1995); 
Diplomă pentru pictură la 
Expoziția ,,Dumnezeu, omul, 
natura” (1996); Certifi cat de 
merit la Expoziția ,,Masca” 
din Veneția, Italia (1998); la-
ureat al Concursului închis 
de Grafi că din Ontario, Ca-
nada (1999); Diploma pentru 
merite deosebite în promo-
varea artei grafi ce (2005).

De asemenea, i s-a mai 
conferit Premiul I pentru 
concepția ,,Orașul vinului”, 
Chișinău (2005) și Premiul 
I la Concursul de amplasare 
a monumentului lui Mircea 
cel Bătrân din sectorul Cio-
cana, Chișinău (2006). A 
fost prenominalizat de Juriul 
Ministerului Culturii și UAP 
RM pentru lucrarea Peisaj-1 
(2005). 

Bibliografi e selectivă:
Herța, Valeriu. Grafi ca di-

gitală în baza programului Ar-
chiCAD [Resursă electronică] : 
(Suport de curs) / Valeriu Herța ; 
Universitatea Pedagogică de Stat 
,,Ion Creangă” din Chișinău. – 
Chișinău : [S. n.], 2015. – 1 disc 
optic electronic (CD-Rom ; To-
tal Size : 703Mb).

***
Herța, Valeriu. ABC [Gra-

fi că bidimensională] / Valeriu 
Herţa // Artă contemporană din 
Moldova : Pictură, sculptură, 
grafi că, artă decorativă = Изо-
бразительное искусство Мол-
довы : живопись, скульптура, 
графика, декоративно-при-
кладное искусство [album] / 
red. : A. A. Rub ; aut. introd. : 
C. Spânu, Tudor Stăvilă ; Confe-
deraţia Internaţională a Uniuni-
lor Artiștilor Plastici ; Uniunea 

Artiștilor Plastici din Republica 
Moldova. – Москва : Галарт, 
2013. – P. 180. – (Artiști plastici 
din spaţiul CSI).

Herța, Valeriu. Autumnală, 
2018 = Autumnal, 2018 [grafi că 
bidimensională] / Valeriu Herța 
// Bienala Internațională de Pic-
tură = International Painting 
Biennial, Chișinău 2019 / au-
tor concepţie și coord. : Tudor 
Zbârnea ; fot. : Iurie Foca ; red. : 
George Ghețu ; trad. : Maria 
Bilașevschi, Elena Casiadi ; Mu-
zeul Naţional de Artă al Moldo-
vei ; Uniunea Artiștilor Plastici 
din Moldova ; Centrul de Artă 
,,Amprente”. – Chișinău, 2019. – 
P. 166.

Herța, Valeriu. Concursul de 
Caligrafi e „Crinii Latini” / Vale-
riu Herţa // BiblioPolis. – 2012. – 
Nr 2, Vol. 43 ; [Resursă electro-
nică]. – URL : http://bibliopolis.
hasdeu.md/index.php?bpa=2084 
(accesat : 25.09.2019).

Herța, Valeriu. Ex libris. Ju-
lije Klović / Valeriu Herţa // 
Međunarodna izložba ,,Ex Li-
bris” : 500 godina od rođenja 
Julija Klovića = 1st Internatio-
nal Exhibition Ex Libris : 500th 
Birth Anniversary of Julije Klo-
vic / Josip Butković. – Rijeka : 
[S. n.], 1997. – P.153.

Herța, Valeriu. ,,Ex-libris 
presupune originalitate” : [inter-
viu] / Valeriu Herţa ; consemna-
re : Marcela Gaft on // Flux : ed. 
de vineri. – 2004. – 25 iun. – P. 7.

Herța, Valeriu. Piramidă. 
2011 [Grafi că bidimensională] / 
Valeriu Herța. – Chișinău, 2013. – 
P. 22. – (Bienala internațională 
Gravură, Ediția 3, 2013).

Karnaeva, Liubovi. Colecții 
inedite în colecțiile speciale ale 
Bibliotecii Științifi ce Medicale 
USMF „Nicolae Testemițanu” / 
Liubovi Karnaeva, Nona Șoroc, 
Valeriu Herța // Magazin biblio-
logic. – 2017. – Nr 3/4. – P. 64-68 ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
http://bnrm.md/fi les/publicatii/
Magazin-bibliologic2017-3-4.
pdf (accesat : 25.09.2019).

Karnaeva, Liubovi. Ex-Li-
bris-uri din colecţia Koch / Liu-
bovi Karnaeva, Valeriu Herţa, 
Augustin Stepanov // Magazin 
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bibliologic. – 2014. – Nr 1/4. – 
P. 28-32 ; [Resursă electronică]. 
– URL : https://ibn.idsi.md/ro/
vizualizare_articol/52658 (acce-
sat: 25.09.2019).

***
Valeriu Herţa : Biobibliografi e 

/ alcăt. : Olimpiada Grebincea. – 
Hâncești, 1998. – 39 p.

***
Bătrânu, Timotei. Artistul 

Valeriu Herţa la 55 de ani : cu-
lori care zidesc neutrate / Timo-
tei Bătrânu // Curierul de Hân-
cești. – 2015. – 11 sept. – P. 11.

Bătrânu, Timotei. Minunea 
aspiraţiei spre înnoire : [activita-
tea lui Valeriu Herţa] / Timotei 
Bătrânu // Literatura și arta. – 
2015. – 15 oct. – P. 6.

Ciumeică, Ion. Un pictor ori-
ginal, Valeriu Herţa / Ion Ciu-
meică // Gazeta de sud. – 2018. 
– 5 mai ; [Resursă electroni-
că]. – URL  http://gazetadesud.
md/2018/05/05/un-pictor-ori-
ginal-valeriu-herta/(accesat: 
25.09.2019).

Herţa Valeriu // Enciclopedia 
artiștilor români contemporani. 
Vol. 7. – București : Arc, 2012.

Petca, Ovidiu. [Valeriu Her-
ţa] / Ovidiu Petca // Imaginea 
Republicii Moldova în străină-
tate : Almanah / BNRM. – Chi-
șinău : BNRM, 2003. – Nr 2. – P. 
17-22 ; [Resursă electronică]. 
– URL :  http://www.bnrm.md/
fi les/publicatii/Almanah02.pdf 
(accesat: 25.09.2019). 

Sâtnic, Eleonora. Sărbătoare 
de sufl et la Hâncești: [Valeriu 
Herţa, la 55 de ani de la naște-
re] / Eleonora Sâtnic // Realităţi 
culturale. – 2015. – Nr 12. – P. 
15-16.

Stăvilă, Tudor. Valeriu Her-
ţa și vocaţia imaginii artistice / 
Tudor Stăvilă // Limba română. 
– 2018. – Nr 7/8. – P. 344-348 ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
http://limbaromana.md/index.
php?go=articole&n=3646 ; 
https://ibn.idsi.md/sites/defa-
ult/files/imag_file/344-348_0.
pdf (accesat: 25.09.2019).

Șvitchi, Diana. Un poet al 
imaginii caligrafi ce : Valeriu 
Herța / Diana Șvitchi // Biblio-
Polis. – 2010. – Nr 3. – P. 122-124; 

[Resursă electronică]. – URL : 
https://orasulmeuchisinau.
wordpress.com/2015/09/09/
graf ic ianul-va ler iu-her ta-
55-de-ani-de-la-nastere/ (acce-
sat: 25.09.2019).

Valeriu Herța // Creatori de 
ex-libris basarabeni  : Mic dic-
ţionar / concepţ. și alcăt. : Li-
dia Kulikovski, Valeriu Herţa ; 
coord. : Genoveva Scobioa-
lă ; Biblioteca Municipală ,,B. 
P. Hasdeu”. – Chișinău : Mag-
na-Princeps, 2011. – P. 57-67 ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
https://issuu.com/biblioteca-
hasdeu/docs/ex-libris_2011 
(accesat: 25.09.2019).

Valeriu Herţa [Resursă elec-
tronică] // https://www.euro-
pesart.com/collections/valeriu-
herta (accesat: 25.09.2019).

Valeriu Herţa [Resursă electro-
nică] // https://orasulmeuchisi-
nau.wordpress.com/2015/09/09/
grafi cianul-valeriu-herta-55-de-
ani-de-la-nastere/ (accesat: 
25.09.2019).

Valeriu Herța [Resursă electro-
nică] // http://artindex.ro/2013/ 
08/26/herta-valeriu-nicolae/ (ac-
cesat: 25.09.2019).

V. M.

Olga COVALIOV
1960

Doctor habilitat în chimie, 
conferențiar, inventator și 
cercetător științifi c.

S-a născut la 15 septembrie 
1960, în Chișinău, în familia 
reputatului savant chimist și 
inventator, Victor Covaliov.

Și-a făcut studiile la Uni-

versitatea de Stat din Mol-
dova, Facultatea de Chimie 
(1977-1982). Studii de doc-
torat la Universitatea Chimi-
co-Tehnologică din Kazani, 
Federația Rusă. Susține teza 
de doctor în chimie în 1989. 
În 2016 a susținut teza de 
doctor habilitat în chimie la 
Institutul de Chimie al Aca-
demiei de Științe a Moldovei 
cu titlul: ,,Metode fi zico-chi-
mice combinate de tratare a 
apelor reziduale tehnogene”.

Între anii 1986-1988 a efec-
tuat un stagiu științifi c la 
Institutul de Chimie a Cor-
purilor Solide și Materiilor 
Minerale al secției siberiene a 
Academiei de Științe a Rusiei 
din or. Novosibirsk, unde a 
făcut o școală teoretică, axată 
pe diferite aspecte ecologice 
și tehnologice ale producției 
industriale. A făcut stagii la 
Universitatea din California, 
Riverside, SUA California; 
Universitatea din Austun, 
Texas, SUA; la Institutul de 
Management din Delhi, In-
dia. A activat în Laboratorul 
de fotocataliză, Universitatea  
,,Blaise Pascal”, Clermont-
Ferrand, Franța (2003-2008).

Activitatea profesiona-
lă a început-o la Institutul 
de Chimie al Academiei de 
Științe a Moldovei, în cali-
tate de cercetător științifi c 
(1982). Ulterior a activat la 
Institutul de Fizică Aplicată 
în cadrul aceleiași instituții 
(1982-1991). Din 1992 a acti-
vat la Universitata de Stat din 
Moldova, Catedra de chimie 
industrială și ecologică, în 
calitate de profesor asistent 
și desfășoară activități de cer-
cetare științifi că. Se preocupă 
de extragerea selectivă a me-
talelor neferoase și prețioase 
din apele reziduale și soluțiile 
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tehnologice uzate. A partici-
pat la elaborarea unor noi 
tehnologii de rezolvare a 
problemelor ecologice, care 
au fost aplicate în industria 
Moldovei și a României.

Din 2015 activează la In-
stitutul de Chimie al AȘM, 
unde elaborează procese fi -
zico-chimice de obținere a 
structurilor nanotubulare pe 
bază de titan, aluminiu ș. a., 
cu proprietăți catalitice pen-
tru realizarea proceselor de 
fotocataliză la degradarea 
substanțelor poluante în me-
diul acvatic.

În cadrul activității sale 
cercetează și experimentează 
diferite efecte fi zice și elec-
trochimice, cum ar fi  elec-
trohidrodinamica acțiunii 
electrice și magnetice asupra 
mediului apos supus tratării 
ș. a., bazându-se pe princi-
piul magnetofl uidizării parti-
culelor feromagnetice în apă 
– proces studiat pe parcursul 
mai multor ani la Institutul 
de Fizică Aplicată al AȘM. Ca 
rezultat, a lansat o nouă teh-
nologie de obținere a materi-
alelor anodice foarte stabile, 
pe care o brevetează în Mol-
dova și România, continuând 
cercetările în domeniul pro-
ducerii energiei alternative 
(biogazului, hidrogenului).

În procesul de cercetare 
științifi că s-a preocupat și de 
chimia ecologică și dezvol-
tarea durabilă, dezvoltarea 
tehnologiilor de tratare a apei 
și a apelor uzate, inclusiv re-
ducerea oxidării, efecte fi zice, 
procese catalitice și electro-
chimice pentru decontami-
narea componentelor toxice 
în mediile de apă, tehnologii 
biochimice pentru tratarea 
apelor puternic poluate din 
sectorul agricol, expertiză și 

bune practici în gestionarea 
deșeurilor solide și lichide ș. a.

A condus mai multe pro-
iecte științifi ce internaționale 
privind tratarea și epurarea 
compartimentelor de apă de 
la poluanți (subvenții de la 
NATO, INTAS, CRDF, STCU 
ș.a.); coordonator de proiect, 
apoi expert de mediu al pro-
iectului ,,Furnizare de apă 
și canalizare” WB Pilot Pro-
iect”, Moldova 2001-2011; 
expert de mediu în proiectul 
,,Extinderea implementării 
naturii UE 2000 de princi-
pii prin rețeaua de smarald 
„Consiliul Europei / Comisia 
Europeană comună, 2009-
2012”; manager de proiect al 
,,WASTEnet – rețea din Ma-
rea Neagră care promovează 
integrarea naturală. Sisteme 
de tratare a apelor uzate”, Pro-
gramul operațional comun 
Marea Neagră 2013-2015 ș. 
a. A participat la realizarea 
proiectelor instituționale 
și naționale de cercetare și 
dezvoltare, fi nanțate de Gu-
vernul Moldovei și a Franței, 
României, Rusiei, fundațiilor 
CRDF (1997, 2001), BSEC 
(2005). A activat în calita-
te de coordonator local al 
Proiectului Băncii Mondiale 
,,Alimentare cu apă și canali-
zare”. A fost expert în dome-
niul ecologiei în implemen-
tarea proiectelor ecologice 
în Moldova, fi nanțate de Co-
misia Europeană, Millenium 
Challenge, Milieukontakt, 
BM, BERD.

Rezultatele cercetărilor 
științifi ce se regăsesc în cele 
peste 320 de lucrări științifi ce 
de specialitate din țară și de 
peste hotare, inclusiv 9 cărți, 
printre care: ,,Energie verde”: 
ecobiotehnologii inovatoare 
și integrare reactoare. An-

tologie de invenții; manua-
lul ,,Metode electrochimice 
de tratare a apelor uzate și 
utilizarea nămolurilor” ș.a. 
Este autoarea a peste 251 de 
invenții brevetate și a fost 
menționată cu peste 70 de 
medalii de aur la Saloanele 
Internaționale de Inventică, 
inovații și transfer tehnologic 
la Bruxelles, Belgia ,,Eure-
ca” (1996, 1998, 2000), Bu-
dapesta, Ungaria ,,Genius” 
(1997, 1999), Sofi a, Bulgaria 
(1997), Londra, Marea Brita-
nie (1997), la Geneva, Elveția 
(1999), București (2003, 
2008), Iași ,,Inventica” și ,,Eu-
ro-Invent” (2007-2016), Nu-
remberg, Germania (2001), 
Cluj-Napoca ,,Pro-Invent” 
(2007-2015), Timișoara 
,,Traian Vuia” (2015-2016), 
Sevastopol, Ucraina ,,New 
Time” (2008-2014), Mosco-
va ,,Arhimedes” (2004-2006, 
2008-2017), Chișinău ,,Info-
Invent” (1996-2016). Deține 
Medalia de Aur a OMPI ,,Fe-
meia Inventator” (1999).

Bibliografi e:
Covaliov, V. „Energie verde”: 

ecobiotehnologii inovatoare și 
integrate reactoare. Antologie 
de invenții / V. Covaliov, Gh. 
Duca, O. Covaliov; Ichem ASM, 
MSU. – Chișinău : CEP USM, 
2017. – 504 p.

Solozhenkin, P. Metode elec-
trochimice de tratare a apelor 
uzate și utilizarea nămolurilor. 
Manual / P. Solozhenkin, O. Co-
valiova, O. Shavakuleva. – Mag-
nitogorsk : Univ. Publ. House, 
2010. – 228p.

***
Aspecte privind fotografi a și 

biodegradarea benzotiazolilor 
în compartimentul acvatic / A.-
M. Delort, P. Besse, M. Sansel-
me [et al.] // Jurnalul de chimie 
din Moldova. – 2008, vol.3 (2). – 
P. 58-64.

Covaliova, О. V. Aplicarea 



286

S e p t e m b r i e
fl uxului prin trei dimensiuni 
electrozi pentru regenerarea 
electroliților de fi er placare: 2. 
Studiul regularităților procesu-
lui de modelare matematică / O. 
V. Covaliova, A. N. Kоshev, V. 
K. Varentsov // Jurnalul de chi-
mie din Moldova. – 2014, vol. 9 
(2). – P. 41-51.

Covaliova, O. Efectul for-
mării compex asupra compor-
tamentului electrochimic al 
deșeurilor care conțin metale 
ape / O. Covaliova // Jurnalul 
de chimie din Moldova. – 2009, 
vol. 4 (2). – P. 34-40.

**Covaliova, O. Reactor fo-
to-biochimic combinat pentru 
distrugerea poluanților organici 
din apă / Covaliova, O. // Rolul 
chimiei ecologice în cercetarea 
poluării și dezvoltarea durabilă. 
Seria C de știință pentru pace 
și securitate NATO: securita-
tea mediului / O. Covaliova. – 
Springer. – 2009. – P. 119-126.

***
Covaliova, Olga // Cercetă-

tori și inventatori din Republica 
Moldova. – Chișinău : AGEPI, 
2002. – P. 48.

M. C.

Victor CURCĂ
1960

Chirurg, doctor în medici-
nă, conferențiar universitar. 
Preot la Spitalul Clinic Muni-
cipal Nr 1, Comunitatea reli-
gioasă cu hramul „Sf. Luca al 
Crimeii”.

S-a născut la 17 septembrie 
1960 în orașul Basarabeasca, 
raionul Cimișlia. Între anii 
1967-1977 își face studiile 
la școala medie din Basara-

beasca. Urmează o perioadă 
de activitate la baza de petrol 
din localitate (1977-1978). În 
cele ce urmează îmbrățișează 
meseria de medic, începând 
cu studiile de specialitate 
la Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie „N. 
Testemițanu” (1978-1984). 
Între anii 1984-1985 face 
internatura în oncologie la 
Institutul de Oncologie din 
Chișinău. În perioada 1985-
1987 a activat în Spitalul 
Raional Central din Basa-
rabeasca, în calitate de me-
dic-oncolog, totodată vice-
director pe lucrul curativ. A 
făcut doctoratul (1987-1990) 
în chirurgie la USMF „N. 
Testemițanu”. În perioada 
următoare (1990-1991) a ac-
tivat ca cercetător științifi c 
în Laboratorul de traume 
asociate, pe lângă USMF „N. 
Testemițanu”. Din 1991 până 
în prezent activează la Ca-
tedra de chirurgie generală 
și semiologie chirurgicală a 
Universității de Medicină și 
Farmacie „N. Testemițanu”. 
Din 1991 a activat ca asis-
tent universitar, din 2001 în 
calitate de conferențiar uni-
versitar. În 1992 a susținut 
teza de doctor în medicină 
la Institutul de Chirurgie „A. 
V. Vișnevschi” din Moscova. 
În continuare face o a doua 
facultate, la frecvență redusă, 
la Academia de Teologie Or-
todoxă din Chișinău (2006-
2011). În 2009 este hirotonit 
în treapta de diacon. După 
absolvirea Academiei, în 
2012, este hirotonit în treapta 
de preot. În prezent slujește 
la Beserica „Sf. Împărați în-
tocmai cu apostolii Constan-
tin și Elena”.

Profesează la Spitalul Mu-
nicipal Nr. 1, unde ține și 

cursuri pentru studenții de la 
specialitate.

Ceea ce îl face unic între 
colegi e faptul că tratează 
complex, adică trupul cu 
medicamente și sufl etul cu 
hrană spirituală. De aceea în 
zilele de odihnă schimbă ha-
latul alb pe rasă și slujește la 
biserică. A slujit la biserica de 
la Centrul Mamei și Copilu-
lui. A urmat Biserica „Sf. Du-
mitru” din Chișinău. Dar vi-
sul său cel mai mare e să țină 
slujbele la biserica de la spita-
lul său, care să poarte hramul 
„Sf. Luca al Crimeii”, unde să 
poată veni bolnavii și rudele 
lor. Sf. Luca al Crimeii, prin-
tre altele, este un exemplu 
pentru medicul Curcă, des-
pre cum poți fi  atât un bun 
specialist în medicină, cât și 
un credincios adevărat, sfân-
tul fi ind el însuși medic.

Are 14 brevete de invenție.
Este participant la eveni-

mente atât științifi ce, cât și 
sociale. Astfel, a participat, 
în 2016 (30 noiembrie), la 
Conferința „Viaţa între cre-
dinţă și sănatate” la Biserica 
„Întâmpinarea Domnului” 
din incinta USM. Este autor 
atât al unor studii cu tematică 
spirituală, cât și științifi ce, ce 
țin de specialitate. Participant 
la conferințe, simpozioane 
din țară și de peste hotare.

Bibliografi e:
Curcă, Victor. Credința 

creștină ortodoxă și Medicina / 
Victor Curcă. – Chișinău: Tipo-
gr. Reclama, 2012. – 108 p.: fot.

***
Curcă, Victor. Atypical giant 

lipomas / Victor Curcă, Vasile 
Culiuc, Florin Bzovâi // Curierul 
medical. – 2014. – Nr 2 (57). – 
P. 102-105.

Pungă, Iurie. Abcese interin-
testinale în ginecologia septică / 
Iurie Pungă, Victor Curcă, Vi-
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talii Cozac // Analele științifi ce 
ale USMF „N. Testemițanu”. – 
2009. – Nr 4. – P. 92-97.

Sugestii în algoritmul de tra-
tament chirurgical al herniilor 
inghinale prin prisma analizei 
complicaţiilor precoce postope-
ratorii / Gheorghe Popa, Victor 
Curcă, Ion Isac, Ana Bârlădean // 
Buletinul AȘM. Științe medicale. 
– 2015. – Nr 1 (46). – P. 306-309.

Un caz de chistadenocarcinom 
mucinos gigantic abdominal / 
Alexandru Babin, Victor Curcă, 
Ion Garștea, Ala Cerbadji // Bu-
letinul AȘM. Științe medicale. – 
2015. – Nr 1 (46). – P. 495-499.

***
Чижевская, С. Комбини-

рованное лечение больных 
злокачественными новооб-
разованиями гортани и гор-
таноглотки с использовани-
ем химиолучевой терапии 
/ С. Чижевская, В. Куркэ // 
Buletinul AȘM. Științe medicale. 
– 2007. – Nr 4. – P. 354-355.

***
Medicină și credință – Vic-

tor Curcă, preot și chirurg din 
Chișinău [Resursă electronică] // 
https://ortodox.md/medicina-si-
credinta-victor-curca-preot-si-
chirurg-din-chisinau/ 2014. – 22 
mart (accesat : 4.11.2019).

T. L.

Nina GUSCA
1929/1930 – 2014

Fiziolog, doctor habilitat în 
biologie, cercetător științifi c, 
pedagog.

S-a născut la 18 septembrie 
1929/1930, în satul Cobâl-
nea, județul Soroca (azi raio-
nul Șoldănești). A decedat la 
27 aprilie 2014, la Chișinău.

După absolvirea școlii de 
cultură generală din loca-
litatea de baștină, a urmat 
cursurile pregătitoare de pe 
lângă Universitatea de Stat 
din Chișinău (1945-1947). 
Ulterior a studiat la Insti-
tutul Învățătoresc din Bălți 
(azi Universitatea de Stat 
,,Alecu Russo”) (1947-1949). 
Și-a făcut studiile la Institu-
tul Pedagogic din Tiraspol 
(1951-1956). După absolvi-
re și-a continuat studiile de 
doctorat la Universitatea ,,I. 
I. Mecinikov” din or. Odesa, 
Ucraina. În 1959 a susținut 
teza de doctor în științe bio-
logice. În 1972 a susținut teza 
de doctor habilitat, fi ind pri-
ma femeie - doctor habilitat 
în fi ziologie din Republica 
Moldova. În 1976 a făcut stu-
dii de cercetare la Institutul 
de Fiziologie al Academiei 
Române.

Activitatea profesiona-
lă a început-o în calitate de 
profesor la școala medie din 
s. Sculeni, r-nul Ungheni 
(1949-1950). Ulterior a fost 
director al școlii medii din 
s. Toxobeni, r-nul Ungheni 
(1950-1951), profesoară 
în aceeași instituție (1951-
1952), șef de studii la Școala 
Medie Nr. 4 din Bălți (1952-
1953). Din 1959 a activat mai 
bine de 20 de ani în cadrul 
Institutului de Fiziologie al 
Academiei de Științe a Mol-
dovei, Laboratorul de fi zio-
logie și biochimie. Ulterior 
a exercitat funcția de con-
sultant științifi c la Institutul 
de Fiziologie și Sanocreato-
logie al Academiei de Științe 
a Moldovei. Între anii 1970-
1974 a fost președinte al Co-
mitetului Unit al Sindicatelor 
al AȘM.

A descris în premieră un fe-

nomen, care se caracterizează 
prin emanarea luminiscenței 
la transmiterea excitației de la 
fi brele nervoase la cele mus-
culare, sub acțiunea razelor 
roentgen și laser schimbându-
și intensitatea.

A cercetat și studiat meca-
nismele nervoase de adap-
tare și de dereglare morfo-
funcțională stresogenă a 
organelor digestive, fi ziolo-
gia sistemului limbic, hipo-
talamusului, formațiunii re-
ticulare și rolul ei în reglarea 
reacțiilor interoceptive ale or-
ganelor digestive ș.a. Rezul-
tatele cercetărilor științifi ce 
sunt publicate în peste 350 
de lucrări științifi ce, inclu-
siv 3 monografi i și sunt înalt 
apreciate în țară și pe plan 
internațional. A contribuit la 
pregătirea cadrelor de înaltă 
califi care științifi că în dome-
niul fi ziologiei.

A participat, cu prezenta-
rea comunicărilor, la nume-
roase congrese și simpozioa-
ne internaționale, consacrate 
științelor fi ziologice (Minsk, 
1960; Erevan, 1964; Paris, 
1977; Tbilisi, 1979; Baku, 
1983 ș. a.).

Ca urmare a înaltei apreci-
eri a savantului, a fost alea-
să în calitate de membru al 
multor societăți științifi ce, 
în colegii de redacție a 
publicațiilor de specialitate 
și comitete de organizare ale 
forurilor științifi ce.

A fost distinsă cu Medalia 
,,Pentru vitejie în muncă” 
(1970, 1971).

Bibliografi e:
Gusca, Nina. Caracterul indi-

vidual al acţiunii stresului hipo-
dinamiei cronice / Nina Gusca, 
Vladimir Șeptițchi // Congresul 
,,Fiziologia și sănătatea”, 27-28 
septembrie 2012. – Chișinău : 
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Institutul de Fiziologie și Sano-
creatologie al AȘM, 2012. – P. 
274-281.

Gusca, Nina. Particularităţile 
secretogenezei gastrice în on-
togeneza postnatală timpurie și 
hipochinezia / Nina Gusca, Vla-
dimir Șeptiţchi, Cornelia Grigo-
riţă // Buletin de perinatologie. – 
2009. – Nr 1 (41). – P. 28-35.

Gusca, Nina. Rolul neuro-
mediatorului colinergic în for-
marea și corelarea refl exelor 
interoceptive gastrice la câini / 
Nina Gusca, Vladimir Șeptițchi 
// Congresul ,,Fiziologia și sănă-
tatea”, 27-28 septembrie 2012. – 
Chișinău : Institutul de Fiziolo-
gie și Sanocreatologie al AȘM, 
2012. – P. 281-288.

Specifi cul bioelectric al pro-
iecţiei mesajelor viscerorecepti-
ve în ca1 hipocamp și în scoarţa 
cerebrală la iepuri / Nina Gus-
ca, Vladimir Șeptiţchi, Galina 
Medvedeva [et al.] // Studia 
Universitatis: Seria știinţe reale 
și ale naturii. – 2007. – Nr 7. – P. 
33-42.

***
Гуска, Нина Ивановна. Фи-

зиология и патология плевры 
/ Нина Ивановна Гуска, Вик-
тор Рафаилович Файтельберг-
Бланк. – Кишинев : Штиинца, 
1978. – 196 с.

Файтельберг, Рафаил. Се-
креторная деятельность же-
лудка / Рафаил Файтельберг, 
Нина Гуска. – Кишинев : Картя 
молдовеняскэ, 1972. – 187 c.

***
Гуска, Нина. Индивидуаль-

ные различия секреторной 
функции желудка в раннем 
постнатальном онтогенезе 
при гипокинезии / Нина Гу-
ска, Владимир Шепетицкий, 
Корнелия Григорицэ // Buletin 
de perinatologie. – 2009. – Nr 1 
(41). – P. 35-39.

***
Gusca, Nina // Femei din Mol-

dova: Enciclopedie. – Chișinău : 
Museum, 2000. – P. 131.

M. C.

Agafi a MORARU
1950

Medic traumatolog-reabili-
tolog, doctor habilitat în me-
dicină, profesor universitar, 
inventator.

S-a născut la 20 septembrie 
1950, în satul Sărătenii Vechi, 
raionul Telenești. Și-a făcut 
studiile la Institutul de Stat 
de Medicină din Chișinău 
(azi Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie ,,Nico-
lae Testemițanu”), pe care-l 
absolvă în 1974. S-a specia-
lizat în domeniul chirurgiei. 
În 1989 a susținut teza de 
doctor în medicină cu tema: 
,,Организация комплекс-
ного восстановительного 
лечения больных с по-
следствиями повреждений 
опорно-двигательного ап-
парата в поликлинических 
условиях”. În 2005 susține 
teza de doctor habilitat: ,,Ma-
nifestările neurovasculare pe-
riferice la subiecţi sănătoși și 
cu afecţiuni degenerative ale 
coloanei lombare”: (diagnos-
tic și opţiuni terapeutice).

Între anii 1976-1980 a fost 
lector la disciplina сhirurgie 
la Școala de Medicină din 
Chișinău, ulterior exercită 
funcția de șef al Secției de re-
abilitare la Policlinica Nr. 12 
din Chișinău (1980-1987), 
șef al secției de kinetoterapie 
a Spitalului de Ortopedie și 
Traumatologie (1988-1991). 

Din 1991 a început activitatea 
didactică în calitate de asis-
tent, apoi conferențiar la Ca-
tedra medicină tradițională 
și fi zioterapie a USMF ,,Ni-
colae Testemițanu”. Din 2006 
a fost vicedecan al Facultății 
Educație Continuă în Medi-
cină și Farmacie, șef al Ca-
tedrei reabilitare medicală, 
medicină fi zică și terapie ma-
nuală (din 2008).

A jucat un rol major pen-
tru formarea disciplinei de 
reabilitare medicală. A con-
tribuit la formarea primilor 
specialiști în domeniu și sunt 
ținute cursuri de educație 
medicală în cadrul Catedrei 
refl exoterapie și recuperare 
medicală (azi Medicină al-
ternativă și complementa-
ră). A contribuit la dezvolta-
rea disciplinii prin fondarea 
specialităților: Kinetoterapie, 
Terapie Manuală, Reabilitarea 
și Medicina Fizică, program 
de păregătire postuniversita-
ră a specialiștilor prin cursuri 
de instruire la Facultatea de 
Educație Continuă a Medi-
cilor și Farmaciștilor prin 
rezidențiat, secundariat clinic, 
precum și prin doctorat.

A participat la multi-
ple întruniri profesionale 
internaționale și naționale, 
exercitând funcția de coor-
donator de programe ori fi -
ind membru în comitetele de 
organizare.

A publicat peste 150 de 
lucrări științifi ce, inclusiv 7 
monografi i. Deține 4 brevete 
de invenție.

Este președinte al Societății 
specialiștilor în reabilitare 
medicală și medicină fi zică a 
Republicii Moldova.

Bibliografi e:
Moraru, Agafi a. Manifestă-
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rile neurovasculare periferice la 
subiecţi sănătoși și cu afecţiuni 
degenerative ale coloanei lom-
bare (diagnostic și opţiuni tera-
peutice): Teză de doctor habili-
tat / Agafi a Moraru. – Chișinău : 
[S. n.], 2005. – 222 p.

***
Evaluarea manifestărilor cli-

nice la pacienţii cu gonartroză 
secundară și infl uenţa lor asupra 
calităţii vieţii / Agafi a Moraru, 
Alisa Tabîrță, Victoria Chihai 
[et al.] // Curierul medical. – 
2014. – Nr 6 (57). – P. 45-48.

Evaluation of clinical mani-
festations in patients with se-
condary gonarthrosis and their 
infl uence on quality of life / A. 
Moraru, A. Tăbîrță, V. Chihai, A. 
Vizdoagă // Curierul medical – 
2014. – Nr 6 (57). – P. 45-48.

Imunoreabilitarea hepatitelor 
virale cronice / Serghei Ghinda, 
Valeriu Rudic, Agafi a Moraru 
[et al.] // Anale științifi ce ale 
USMF. Probleme actuale în me-
dicina internă. – 2010. – Vol. 3. – 
P. 191-195.

Moraru, A. Bazele teoretice 
ale podopuncturii / A. Mora-
ru, A. Popa, I. Șincarenco // 
Medicina alternativă: fi ziologie 
clinică și metode de tratament 
= Альтернативная медицина: 
клиническая физиология и 
методы лечения. – 2014. – Nr 
2. – P. 21- 25.

Moraru, Agafi a. Terapia 
manuală în tratamentul ence-
falopatiilor discirculatorii ver-
tebrogene / Agafi a Moraru // 
Medicina Alternativă : fi ziologie 
clinică și metode de tratament 
= Альтернативная медицина: 
клиническая физиология и 
методы лечения. – 2014. – Nr 
2. – P. 65-69.

Termografi a infraroșie în ver-
tebroneurologie / A. Moraru, 
A. Litovcenco, A. Șincarenco 
[et al.] // Medicina alternativă: 
fi ziologie clinică și metode de 
tratament = Альтернативная 
медицина: клиническая фи-
зиология и методы лечения. 
– 2013. – Nr 19. – P. 35-42.

Tonusul vegetativ al sistemu-
lui cardiovascular la bolnavii cu 
migrenă și sincope vasovagale 

/ Victor Lacusta, Galina Cor-
cea, Agafi a Moraru [et al.] // 
Anale științifi ce ale USMF ,,N. 
Testemițanu”. Probleme actuale 
în medicina internă. – 2011. – 
Vol. 3 (12). – P. 651-657.

***
Baciu, Gheorghe. Moraru, 

Agafi a // Baciu, Gheorghe. Pro-
fesorii universitari, absolvenți ai 
USMF ,,Nicolae Testemițanu” / 
Gheorghe Baciu. – Chișinău : [S. 
n.], 2012. – P. 191-192.

M. C.

Margareta CURTESCU
1960

Pseudonimul literar al Ma-
riei Abramciuc. Poet, critic 
literar, eseist, publicist, doc-
tor în fi lologie, conferenţiar 
universitar.

S-a născut la 22 septembrie 
1960 în localitatea Hâncești, 
raionul Fălești.

Studii la Facultatea de Fi-
lologie a Universității de 
Stat „Alecu Russo” din Bălți 
(1977-1981). Studii de doc-
torat la Universitatea „Ale-
xandru Ioan Cuza” din Iași. 
Doctor în fi lologie cu teza 
„Refl exe ale mitului orfi c în 
literatura română” (2004).

Bursă de doctorand a Fun-
daţiei Soros-Moldova (1997), 
bursă de Merit (comparti-
mentul Literatură) a Funda-
ţiei Soros-Moldova (2006); 
burse de studiu în cadrul 
programului de cercetare 
postdoctorală AUF ,,Per-
formanţe în cercetare”, Uni-

versitatea „Dunărea de Jos”, 
Galaţi (2011); stagii de docu-
mentare la Universitatea „Al. 
I. Cuza”, Iași (1994, 1997) etc.

Activitatea profesională a 
desfășurat-o în calitate de pro-
fesoară de limba și literatura 
română la Școala Tehnico-
Profesională din orașul Un-
gheni (1981-1982); Școala Nr. 
4 din Bălți (1982-1986); Liceul 
,,Mihail Eminescu” din Bălți 
(1986-1990); conferențiar 
(2006) și conferențiar uni-
versitar (2013) la Catedra de 
literatură română și univer-
sală, Facultatea de Filologie 
a Universității „Alecu Russo” 
din Bălţi. În perioada 2010-
2014 a fost șef al Catedrei de 
literatură română și univer-
sală de la Universitatea din 
Bălți.

În 1982 a debutat cu ver-
suri în revista ,,Nistru”, edito-
rial – cu placheta de versuri 
„Prinsă între clamele speran-
ţei” (1997), semnând Marga-
reta Curtescu.

Au urmat volumele de ver-
suri „Simple bluesuri” (2003), 
„Iubirea altfel” (2013), „în 
piaţa dante” (2014), „poèmes 
obliques” (2015), ,,Inima de-
senată pe cer” (2018).

Este autoarea volumelor de 
critică literară, unele sem-
nate în colaborare: „Femeia 
în labirintul istoriei” (2003), 
„Eternul Orfeu” (2005), 
„Dialogues francophones” 
(vol. 1, 2012), „Manuscrise 
de Dimitrie Balica comisul” 
(2013), „Kafk a sau Alego-
ria omului modern. Note de 
curs” (în colaborare, 2015).

De asemenea, a contribuit la 
apariția antologiei de ,,Proza 
romantică românească”, elabo-
rând prefaţa, selecţia textelor, 
notele biobibliografi ce, glosa-
rul, bibliografi a etc. (2014)
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A publicat poeme, studii 

critice, articole, eseuri în vo-
lume colective, antologii și în 
reviste apărute în Republica 
Moldova și România („Lim-
ba română”, „Basarabia”, 
„Contrafort”, ,,Sud-Est cultu-
ral”, „Dacia literară”, „Poezia”, 
„Convorbiri literare”, „Fami-
lia”, „Semn”, „Communicati-
on interculturelle et littéra-
ture” (Galați), „Anuarul de 
lingvistică și istorie literară” 
(Iași), „Intertext” etc.

Alte activităţi: condu-
cător de doctorat la spe-
cialitatea Literatura ro-
mână; redactor asociat al 
revistei literare „Semn” din 
Bălţi (1995-2008); partici-
pare la Festivalul Internaţi-
onal de Poezie a lumii latine 
,,Ars Amandi”, ediţia a VI-a, 
București-Brașov (2005); 
membru al Asociaţiei Jurna-
listice ,,Zece plus” (Chișinău) 
(1993-1995).

Este membru al Uniunii 
Scriitorilor din Moldova 
(2005), membru al Uniu-
nii Scriitorilor din România 
(2007).

Distincții și mențiuni: Me-
dalia ,,M. Eminescu” (2015); 
Premiul pentru debut al 
Salonului Internaţional de 
Carte (1997), Premiul Sim-
pozionului ,,Lucian Blaga” 
(pentru promovarea valo-
rilor culturale românești), 
pentru cartea ,,Iubirea altfel” 
(2013), Diplomă de gradul II 
pentru lucrarea ,,Proza ro-
mantică românească”, acor-
dată de Senatul Universităţii 
de Stat ,,Alecu Russo” din 
Bălţi (2014), Premiul Festi-
valului Internaţional ,,Primă-
vara Europeană a Poeţilor”  
(2014), Premiul Concursului 
Național de Literatură „Virgil 
Caraivan” (România) – pri-

ma ediție (2018).
A se vedea și articolul din 

„Calendar Național 2015”. – 
Chișinău, 2015. – P. 297.

Bibliografi e selectivă:
Abramciuc, Maria. Refl exe 

ale mitului orfi c în literatura ro-
mână : Teză de doctor / Maria 
Abramciuc ; Universitatea ,,Al. I. 
Cuza” Iași. – Iași : [S. n.], 2009. – 
226 p.

**Curtescu, Margareta. Echi-
noxul de toamnă / Maria 
Abramciuc. – Iași : Editura Ti-
poMoldova, 2016. 

Curtescu, Margareta. Eternul 
Orfeu : Refl exe ale mitului orfi c 
în poezia românească / Mar-
gareta Curtescu. – Chișinău : 
Știinţa, 2005. – 219 p. – (Opera 
Aperta). – Bibliogr. : p. 215-219.

Curtescu, Margareta. Inima 
desenată pe cer : Versuri / Ma-
ria Abramciuc. – Iași : Junimea, 
2018. – 68 p.

Curtescu, Margareta. Iubirea 
altfel : Poeme / Margareta Curtes-
cu. – Chișinău : Cartier, 2013. – 
62 p. – (Rotonda) ; [Resursă elec-
tronică]. – URL : https://www.
cartier.md/upload/File/M_%20
curtescu_pdf%201-10.pdf  (ac-
cesat: 27.11.2019).

Rec.: Vrabie, Diana. Iubirea 
altfel sau plânsul ca ofelizare : 
Recenzie la vol. de poeme ,,Iubi-
rea altfel”, de Margareta Curtes-
cu / Diana Vrabie // Limba ro-
mână. – 2014. – Nr 5. – P. 49-52.

Curtescu, Margareta. În 
piața Dante / Margareta Curtes-
cu. – București Editura Vinea, 
2014. – 94 p.

Curtescu, Margareta. Prinsă 
între clamele speranţei : Versuri / 
Margareta Curtescu. – Chișinău : 
Arc, 1997. – 30 p. – (Prima verba).

Curtescu, Margareta. Simple 
bluesuri / Margareta Curtescu. – 
Chișinău : Cartier, 2003. – 47 p. – 
(Linia întâi).

Dialogues francophones. Vol. 
1 / Ludmila Cabac, Margareta 
Abramciuc, Diana Vrabie [et 
al.]. – Bălți, 2012. – 267 p. : tab.

Manuscrise de Dimitrie 
Balica comisul / Teo-Teodor 
Marșalcovschi, Maria Abram-

ciuc, Elena Harconița ; coord. : 
Teo-Teodor Marșalcovschi [et 
al.]. – Bălţi : Bibl. Șt., 2012. – 316 
p. : il.

Proza romantică românească 
/ prefaţă, selecţia textelor, note 
bibliografi ce, glosar, concepte 
operaţionale și bibliografi ce de 
Margareta Curtescu. – Chișinău : 
Știinţa, 2014. – 276 p. – (Câm-
pul de lectură).

Vrabie, Diana. Kafk a sau 
alegoria omului modern : Note 
de curs / Diana Vrabie, Maria 
Abramciuc. – Chișinău : CEP 
USM, 2015. – 189 p. – Bibliogr. : 
p. 183-187.

***
Abramciuc, Maria. „Cânta-

rea României” de Alecu Russo : 
Perspective critico-metodice 
/ Maria Abramciuc  // Limba 
română. – 2007. – Nr 4-6. – P. 
54-58 ; [Resursă electronică]. – 
URL : http://limbaromana.md/
index.php?go=articole&n=740 
(accesat: 27.11.2019).

Abramciuc, Maria. Ciclul 
epistolar „Negru pe alb” de 
C. Negruzzi: conexiuni cultu-
ral-literare sau contemplarea 
Celuilalt / Maria Abramciuc  
// Intertext. – 2019. – Nr 1-2 
(49-50). – P. 209-213 ; [Resur-
să electronică]. – URL : https://
ibn.idsi.md/en/vizualizare_arti-
col/84234 (accesat: 27.11.2019).

Abramciuc, Maria. Dimen-
siuni spațio-temporale în proza 
lui Franz Kafk a / Maria Abram-
ciuc // Conferința științifi că 
,,Probleme de fi lologie : aspec-
te teoretice și practice”. – Bălţi, 
2015. – P. 12-17.

Abramciuc, Maria. Mo-
delul cultural francez: tablo-
ul unor conexiuni / Maria 
Abramciuc // Limba română. – 
2013. – Nr 1-4. – P. 180-186 ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
http://limbaromana.md/index.
php?go=articole&n=2255 (ac-
cesat: 27.11.2019).

Abramciuc, Maria. O pro-
bă de scris dezinvolt : jurnalul 
„Soveja” de Alecu Russo / Maria 
Abramciuc // Limba română. 
– 2014. – Nr 1. – P. 123-126 ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
http://limbaromana.md/index.
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php?go=articole&n=2378 (ac-
cesat: 27.11.2019).

Abramciuc, Maria. Proiec-
tul prozastic al lui Alecu Rus-
so: pledoarie ideologică și 
intenționalitate artistică / Maria 
Abramciuc // Limba română. – 
2019. – Nr 1. – P. 243-248 ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
https://ibn.idsi.md/ru/vizua-
lizare_articol/76158 (accesat: 
27.11.2019).

Abramciuc, Maria. Re-
ceptarea romanului ,,Ulti-
ma noapte de dragoste, întâia 
noapte de război”  de Camil 
Petrescu în liceu : componen-
te ale demersului teoretic / 
Maria Abramciuc // Limba ro-
mână. – 2014. – Nr 3. – P. 68 ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
http://limbaromana.md/in-
dex.php?go=articole&n=2430 
 (accesat: 27.11.2019).

Abramciuc, Maria. Recitirea 
clasicilor. Nuvela ,,O alergare 
de cai” de Constantin Negruzzi 
/ Maria Abramciuc // Limba 
română. – 2013. – Nr 9/12. – P. 
63-67 ; [Resursă electronică]. – 
URL : http://limbaromana.md/
index.php?go=articole&n=2332 
(accesat: 27.11.2019).

Abramciuc, Maria. Registre 
discursive în „Amintiri” de Ale-
cu Russo / Maria Abramciuc // 
Limba română. – 2016. – Nr 1-2 ; 
[Resursă electronică]. – URL :
http://limbaromana.md/in-
dex.php?go=articole&printv
ersion=1&n=3310 (accesat: 
27.11.2019).

Curtescu, Margareta. Au-
reliu Busuioc, un spirit liber / 
Margareta Curtescu // Jurnal de 
Chișinău. – 2013. – 24 oct. – P. 
15.

Curtescu, Margareta. Expre-
sii șlefuite cu sufl etul: [scriitorul 
Gheorghe Calamanciuc] / Mar-
gareta Curtescu // Literatura și 
arta. – 2012. – 1 mar. – P. 4.

Curtescu, Margareta. „Gloria 
nu are ce căuta în casa poeţilor” : 
Interviu / Margareta Curtescu ; 
interviu de Irina Nechit // Jurnal 
de Chișinău. – 2013. – 27 dec. – 
P. 10.

Curtescu, Margareta. Pe-
isaje literare din Basarabia în 
dimensiunea istoriei (referinţe 

la vol. „Literatura basarabeană 
și modelele literare europene” 
de Ana Bantoș) / Margareta 
Curtescu // Limba română. – 
2013. – Nr 9/12. – P. 174-178 ; 
[Resursă electronică]. – URL :
http://limbaromana.md/index.
php?go=articole&n=2344 ; 
https://ibn.idsi.md/sites/defa-
ult/fi les/imag_fi le/Peisaje%20li-
terare%20din%20Basarabia%20
in%20dimensiua%20istoriei.
pdf (accesat: 27.11.2019).

Curtescu, Margareta. Poe-
mele unui Adam îmbătrânit : 
[pe marginea vol. de versuri 
„Poemele repaosului” de Gheor-
ghe Calamanciuc] / Margareta 
Curtescu // Literatura și arta. – 
2005. – 3 febr. – P. 5.

Curtescu, Margareta. Strate-
gii de organizare a discursului 
în proza lui Mihail Kogălnicea-
nu / Margareta Curtescu // Da-
cia literară. – 2012. – Nr 1-2. – P. 
106-108.

***
Chiper, Grigore. Doi po-

eţi : [Dan Sociu și Margareta 
Curtescu] / Grigore Chiper // 
Contrafort : Revistă a tinerilor 
scriitori din Republica Moldo-
va. – 2003. – Nr 10-11. – P. 5 ;  
[Resursă electronică]. – URL : 
http://www.contrafort.md/
old/2003/108-109/609.html (ac-
cesat: 27.11.2019).

Curtescu, Margareta // Dic-
ţionarul scriitorilor români din 
Basarabia. – Chișinău : Prut In-
ternaţional, 2010. – P. 191.

Galaicu-Păun, Emilian. 
[Curtescu, Margareta] // Ga-
laicu-Păun, Emilian. Poezia de 
după poezie (Ultimul deceniu) / 
Emilian Galaicu-Păun. – Chiși-
nău : Cartier, 1999. – P. 243-246.

Grati, Aliona. Margareta 
Curtescu cu ale ei bluesuri com-
plexe : [pe marginea vol. ,,Sim-
ple bluesuri” (Chișinău, Cartier, 
2003) de Margareta Curtescu] / 
Aliona Grati // Timpul. – 2011. – 
1 iul. – P. 31 ; [Resursă elec-
tronică]. – URL : https://www.
timpul.md/articol/margareta-
curtescu-cu-ale-ei-bluesuri-
complexe-24926.html (accesat: 
27.11.2019).

Grati, Aliona. Margareta 

Curtescu, des cordes du vécu, 
sur les touches de l’écriture / Ali-
ona Grati ; trad. : Victoria Sikor-
schi ; Institutul de Filologie al 
AȘM // Metaliteratură. – 2015. 
– Nr 1 (39). – P. 56-60.

Leahu, Nicolae. Sensibilitatea 
din coconul de azur / Nicolae 
Leahu // Sud-Est. – 2003. – Nr 
3. – P. 55-58 ; [Resursă electro-
nică]. – URL : http://web.archi-
ve.org/web/20080606160648/
http://www.sud-est.md/nume-
re/20031025/article_9/ (accesat: 
27.11.2019).

Maria Abramciuc. Bibliografi a 
lucrărilor știinţifi ce, știinţifi co-
didactice și literare [Resursă elec-
tronică]. – URL : http://usarb.md/
wp-content/uploads/2019/03/
Publica%C8%9Bii-M.-Abram-
ciuc.pdf (accesat: 27.11.2019).

Maria Abramciuc. Bibliogra-
fi a lucrărilor știinţifi ce, știinţifi -
co-didactice și literare [Resur-
să electronică]. – URL : http://
webcache.googleusercontent.
com/search?q=cache:u2IcJe34-
coJ:usarb.md/wp-content/upload
s/2019/03Publica%25C8%259Bii-
M.-Abramciuc.pdf+&cd=3&hl= 
ro&ct=clnk&g l=md (accesat: 
27.11.2019).

Maria Abramciuc (Margareta 
Curtescu) ,,Prinsă între clamele 
speranţei…” [Expozitie on-li-
ne] // https://en.calameo.com/
read/001133349c53f68c3672
9;http://tinread.usarb.md: 8888/
tinread/fulltext/bsu2/abram-
ciuc.pdf (accesat: 27.11.2019).

Maria Abramciuc // Universi-
tari bălţeni : dicţionar biobiblio-
grafi c / Univ. de Stat ,,A. Russo”, 
Bibl. Șt. ; alcăt. : E. Scurtu, M. 
Fotescu ; red. resp. : E. Harconi-
ţă. – Bălţi, 2005. – P. 67-68.

Șleahtițchi, Maria. Sen-
sibilităţi lirice postmoderne 
[Margareta Curtescu] / Maria 
Șleahtițchi // Moldova. – 2014. 
– Nr 6. – P. 96-99.

V. M.
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Ion MIHU
1960

Medic pediatru, doctor ha-
bilitat în medicină, profesor 
universitar, inventator.

S-a născut la 24 septembrie 
1960, în satul Curchi, raionul 
Orhei.

A absolvit școala medie 
din Orhei și și-a continuat 
studiile la Institutul de Stat 
de Medicină din Chișinău 
(azi Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie ,,Nico-
lae Testemițanu”), Facultatea 
de Pediatrie (1980-1986). La 
Spitalul Orășenesc Nr. 2 din 
Chișinău și-a făcut interna-
tura. Ulterior a făcut studii 
de doctorat la Institutul de 
Pediatrie și Chirurgie Infan-
tilă din Moscova. În 1992 
a susținut teza de doctor 
în medicină cu tema: ,,Sta-
rea funcțională a sistemului 
imunitar local și sistemic 
la copiii cu maladii diges-
tive neifecțioase”. În 1996 a 
susținut teza de doctor habi-
litat: ,,Particularitățile clini-
co-patogenice ale maladiilor 
cronice digestive, pentru o 
terapie efi cientă”.

Între anii 1987-1989 a 
activat în calitate de pedia-
tru la Policlinica Nr. 3 din 
Chișinău. Din 1993 este co-
laborator științifi c superior 
în Secția gastrologie și șef al 
acestei secții, din 1997 – șef al 
Departamentului pediatrie. 

În ultimii ani activează la In-
stitutul Mamei și Copilului și 
este șeful Departamentului 
de gastroenterologie.

Din 1998 a activat prin 
cumul, în calitate de pro-
fesor universitar, la Cate-
dra pediatrie a Facultății de 
Perfecționare a Medicilor a 
USMF ,,Nicolae Testemițanu”. 
A fost conducător a 9 teze de 
doctor în medicină.

A publicat peste 350 de 
lucrări științifi ce, inclusiv o 
monografi e.

Este deținător a 6 brevete 
de invenție.  

Bibliografi e :
Mihu, Ion. Maladiile digesti-

ve la copii / Ion Mihu, Olga Ti-
ghineanu. – Chișinău : Pontos, 
2013. – 502 p.

Mihu, Ion. Gastroenterolo-
gia pediatrică: Ghid practic / 
Ion Mihu, Olga Tighineanu. – 
Chișinău : Pontos, 2015. – 80 p.

Mihu, Ion. Boala celina i adam 
mickiewiczowie: Copilărie fără 
gluten / Ion Mihu. – Chișinău : 
Grafi cart, 2004. – 18 p.

Mihu, Ion. Gastroenterologie 
pediatrică : Ghid practic / Ion 
Mihu, Viorica Pleșca. – Chiși-
nău : Grafi cart, 2007. – 218 p.

Protocoale clinice standar-
dizate și algoritmi de conduită 
în urgențe pediatrice : Pentru 
Unitățile de Primire Urgențe / 
Ninel Revenco (red.), Ina Palii, 
Ion Mihu [et al.]. – Chișinău : 
[S. n.] , 2018. – 122 p.

***
Aspecte clinico-morfologice 

ale patologiei gastroduodenale 
la copiii din localităţi cu diferit 
nivel de poluare a apei potabile 
/ Ion Mihu, Liubovi Vasilos, Ion 
Fuior [et al.] // Buletinul AȘM. 
Știinţe medicale. – 2007. – Nr 2 
(11). – P. 54-58.

Mihu, Ion. Aspecte epide-
miologice ale maladiilor in-
fl amatorii intestinale la copiii 
din Republica Moldova / Ion 
Mihu, Olga Tighineanu, Svetla-
na Badărău // Analele Știinţifi ce 

ale USMF „N. Testemiţanu”. – 
2013. – Nr 5 (14). – P. 327-331.

Mihu, Ion. Difi cultăţi în 
aderarea la regimul fără gluten 
la copiii cu boală celiac / Ion 
Mihu, Diana Clichici // Sănătate 
publică, economie și manage-
ment în medicină. – 2017. – Nr 
4 (74). – P. 56-58.

Mihu, Ion. Evaluarea parti-
cularităţilor clinice sugestive 
în diagnosticul precoce al bolii 
celiace versus sindromul malab-
sorbţiei intestinale la copii: stu-
diu caz-contol / Ion Mihu, Dia-
na Clichici // Revista de știinţe 
ale sănătăţii din Moldova. – 
2018. – Nr 1(15). – P. 56-63.

Mihu, Ion. Evaluation of the 
eff ectiveness of Ferzym admi-
nistration in digestive diseases / 
Ion Mihu, Olga Tighineanu, Di-
ana Clichici // Curierul medical. 
– 2014. – Nr 4 (57). –P. 3-6.

Mihu, Ion. Managementul 
de diagnostic al bolii celiace la 
copii / Ion Mihu, Diana Clichici 
// Sănătate publică, economie 
și management în medicină. – 
2017. – Nr 4 (74). – P. 58-61.

Mihu, Ion. Problemele actua-
le în diagnosticul bolii celiace la 
copii / Ion Mihu, Diana Clinici 
// Analele Știinţifi ce ale USMF 
„N. Testemiţanu”. – 2013. – Nr 
5 (14). – P. 336-339.

***
Baciu, Gheorghe. Mihu, Ion 

// Baciu, Gheorghe. Profesorii 
universitari, absolvenți ai USMF 
,,Nicolae Testemițanu” / Gheor-
ghe Baciu. – Chișinău : [S. n.], 
2012. – P. 276.

M. C.
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Gheorghe 
ROJNOVEANU

1960

Medic chirurg, doctor ha-
bilitat în medicină, profesor 
universitar.

S-a născut la 26 septem-
brie 1960, în satul Chioselia 
Mare, raionul Cahul.

A absolvit Școala Medie-In-
ternat Nr. 1 din Cahul, după 
care și-a continuat studiile la 
Facultatea de Medicină Ge-
nerală a Institutului de Stat 
de Medicină din Chișinău 
(azi Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie ,,Ni-
colae Testemițanu”) (1978-
1984). Între anii 1985-1986 a 
făcut specializarea prin inter-
natură la Catedra chirurgie. 
Din 1986 până în 1988 a ac-
tivat în calitate de chirurg la 
Spitalul raional Cahul.

Între anii 1988-1990 a ur-
mat secundariatul clinic și 
studiile de doctorat (1990-
1993), la Catedra chirurgie nr. 
1 a USMF ,,N. Testemițanu”. 
În 1996 a susținut teza de 
doctor în medicină cu tema: 
,,Rezultatele la distanță ale 
tratamentului chirurgical al 
ulcerului hemoragic gastro-
intestinal”, sub conducerea 
academicianului Gh. Ghidi-
rim. În 1998 a făcut studii de 
postdoctorat în chirurgia to-
racică la Salzburg (Austria), 
apoi a urmat mai multe stagii: 
la Iași, România, în chirurgie 
generală; Carolina de Nord, 
SUA, în chirurgia bariatică 
(2004); între anii 1999-2005 
în chirurgia laparoscopică la 

Chișinău. În 2008 a susținut 
teza de doctor habilitat cu 
tema: ,,Traumatismele ab-
dominale în cadrul politrau-
matismelor: particularități 
etiopatogenetice, algoritm 
de diagnostic și management 
medico-chirurgical”.

A desfășurat activitate di-
dactică în cadrul Catedrei 
chirurgie nr. 1 ,,Nicolae An-
estiadi”  în calitate de asis-
tent, conferențiar și profe-
sor universitar din 2010. A 
exercitat funcția de prorector 
pentru activitate știinţifi că la 
USMF. A semnat peste 200 
de lucrări științifi ce, inclusiv 
o monografi e, un manual în 
limba engleză și îndrumări 
metodice pentru procesul de 
studii.

Este deținător al unui bre-
vet de invenție, menționat cu 
Diplomă și Medalie de aur la 
Geneva, 2008.

A participat cu comunicări 
la numeroase întruniri profe-
sionale atât în țară, cât și pes-
te hotare. A făcut parte din 
Comitetul științifi c al Pri-
mului Congres Național al 
Societății Endocrinologilor 
cu participare internațională 
din 2014, la Chișinău, Sala 
Senatului USMF.

Pentru activitatea sa fruc-
tuoasă a fost decorat cu Ordi-
nul ,,Gloria Muncii” (2016).

Bibliografi e:
Farmacia etică : istorie, 

realități și perspective. Materi-
alele Conferinței Științifi ce cu 
participare internațională ,,Far-
macia etică : istorie, realități și 
perspective” : Dedicată memo-
riei lui Vasile Procopișin – patri-
arhul farmaciei moldave, doctor 
habilitat în științe farmaceutice, 
profesor universitar și Nadej-
da Ciobanu, doctor în științe 
farmaceutice, conferențiar uni-
versitar : Chișinău, 19-21 apri-
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[S. n.], 2018. – 267 p.
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veanu. – Chișinău : Publishing 
Center Medicina, 2006. – 226 p.

Managementul hemoragiilor 
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non-chirurgical: Protocol clinic 
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Chișinău : [S. n.], 2016. – 55 p.
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org. com.: Victor Juncu [et al.]. – 
Chișinău : [S. n.], 2014. – 288 p.

MedEspera 2018: Th e 7th In-
ternational Medical Congress 
for Students and Young Doc-
tors: Chișinău, 2018, May 3-5 
/ chairman of editorial board : 
Gheorghe Rojnoveanu. – Chiși-
nău : Universul, 2018. – 326 p.

MedEspera 2014: 5th Inter-
national Medical Congress for 
Students and Young Doctors: 
Program book / chairman of ed. 
board : Gheorghe Rojnoveanu 
[et al.]; Org. com.: Victor Juncu 
[et al.]. – Chișinău : Print-Caro, 
2014. – 80 p.

Modifi cările statusului clini-
co-fi ziologic și genetic al pato-
geniei carenței vitaminei D în 
perioadele pre- și postnatală de 
dezvoltare a copilului : mana-
gement terapeutic / Alexandru 
Voloc (red.), Frédéric Jehan, 
Dumitru Sârbu; referenți șt.: 
Gheorghe Rojnoveanu, Larisa 
Spinei. – Cluj-Napoca : Editu-
ra Medicală Universitară ,,Iuliu 
Hațieganu”, 2018. – 200 p.

Rojnoveanu, Gheorghe Ale-
xei. Rezultate la distanţă ale 
tratamentului chirurgical al ul-
cerului hemoragic gastroduo-
denal : Autoref. tezei de doct. în 
medicină / Gheorghe Rojnovea-
nu; Universitatea de Stat de Me-
dicină și Farmacie din Moldova. 
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Rojnoveanu, Gheorghe Ale-
xei. Rezultate la distanţă ale 
tratamentului chirurgical al ul-
cerului hemoragic gastroduode-
nal : Teză de doctor în medicină 
/ Gheorghe Rojnoveanu; Uni-
versitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie din Moldova. – Chiși-
nău : [S. n.], 1996. –179 p.

Rojnoveanu, Gheorghe. Trau-
matismele abdominale în cadrul 
politraumatismelor: particulari-
tăţi etiopatogenice, algoritm de 
diagnostic și management me-
dico-chirurgical: Teză de doctor 
habilitat / Rojnoveanu Gheor-
ghe. – Chișinău : [S. n.], 2008. – 
332 p.
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Aneste, Eduard. Hemoperi-

toneul posttraumatic abordat 
nonoperator în corelaţie cu in-
dicii biochimici ai intoxicaţiei, 
sistemului oxidativ și antioxi-
dant / Eduard Aneste, Olga Ta-
gadiuc, Gheorghe Rojnoveanu 
// Revista de știinţe ale sănătă-
ţii din Moldova. – 2018. – Nr 
1(15). P. 9-18.

Appendiceal mucocele due to 
endometriosis: a case report and 
literature review / Gheorghe 
Ghidirim, Igor Mișin, Gheorghe 
Rojnoveanu [et al.] // Buletinul 
AȘM. Știinţe medicale. – 2015. – 
Nr 4 (49). – P. 43-47.

Chisturile epidermoide ale 
vulvei și perineului / Ana 
Mișina, Gheorghe Rojnoveanu, 
Igor Mișin [et al.] // Buletinul 
AȘM. Știinţe medicale. – 2016. – 
Nr 3 (52). – P. 105-110.

Considerații asupra tratamen-
tului nonoperator în traumatis-
melele închise ale splinei / R. 
Gurghiș, Gh. Rojnoveanu, Gh. 
Ghidirim [et al.] // Jurnalul de 
chirurgie (Iași). – 2012. – Vol. 8, 
Nr 2. – P. 154-164.

Ghidirim, Gheorghe. Com-
plicaţiile laparotomiei non-tera-
peutice pentru traumatisme ab-
dominale deschise / Gheorghe 
Ghidirim, Gheorghe Rojnovea-
nu, Stanislav Ţânțari // Buletinul 
AȘM. Știinţe medicale. – 2010. – 

Nr 3 (26).  – P. 62-70.
Ghidirim, Gheorghe. Po-

litraumatismele: concepții și 
noțiuni politraumă : concept / 
Gheorghe Ghidirim, Gheorghe 
Rojnoveanu // Arta medica. – 
2009. – Vol. 68. – Nr 2. – P. 35.

Rojnoveanu, Gheorghe. Aca-
demicianul Gheorghe Ghidirim 
– creator de școală / Gheorghe 
Rojnoveanu // Buletinul AȘM. 
Știinţe medicale. – 2019. – Nr 2 
(62). – P. 240-242.

***
Baciu, Gheorghe. Rojnovea-

nu Gheorghe // Baciu, Ghe-
orghe. Profesorii universitari, 
absolvenți ai USMF ,,Nicolae 
Testemițanu” / Gheorghe Baciu. 
– Chișinău. – [S. n.], 2012. – P. 
253.

M. C.

Vasile TĂRÂȚEANU
1945

Poet, publicist, editor.
S-a născut la 27 septem-

brie 1945, în satul Sinăuții de 
Jos, plasa Adâncata, județul 
Cernăuți, Bucovina de Nord 
(azi regiunea Cernăuți, 
Ucraina).

Studiile primare le-a fă-
cut în școala din satul na-
tal, ulterior Școala Medie de 
cultură generală Nr. 10 din 
Cernăuți. A absolvit Facul-
tatea de Litere a Universității 
din Cernăuți (1972).

Între anii 1969-1981 a fost 
redactor, corespondent spe-
cial al ziarului regional ,,Zo-
rile Bucovinei” din Cernăuți. 
Ulterior a activat în calita-
te de redactor superior la 

redacția emisiunilor în limba 
română a postului de radio 
Kiev (1981-1991). Între anii 
1990-1994 a fost fondator 
și redactor-șef al ziarului 
,,Plai românesc”. După ce a 
câștigat procesul de judecată 
cu administrația regională 
împotriva  acestui ziar, a pă-
răsit redacția și a fondat alte 
publicații românești: ziare-
le ,,Arcașul” și ,,Curierul de 
Cernăuți”. În 1999 a fondat 
ziarul Ligii Tineretului Ro-
mân din Bucovina, ,,Juni-
mea”.

Este membru al redacției 
revistei ,,Glasul Bucovinei”, 
membru fondator al Edi-
turii ,,Alexandru cel Bun” 
din Cernăuți, redactor-șef 
adjunct al revistei ,,Fami-
lia română”, editată la Ora-
dea. Membru fondator al 
Societății pentru Cultură Ro-
mânească ,,Mihai Eminescu” 
din Cernăuți (1989), din 
1991-1992 a deținut funcția 
de secretar al Societății. 
Din 2000 exercită funcția 
de președinte al Fundației 
Culturale ,,Casa Limbii Ro-
mâne” din Cernăuți, a fost 
deputat în Consiliul regional 
Cernăuți.

A debutat în 1962, editorial 
în 1981, cu ,,Harpele ploii”. 
Au urmat și alte volume de 
poezii și publicistică : ,,Drep-
tul la neliniște” (1984), ,,Linia 
vieții” (1988), ,,Litanii din 
Țara de Sus” (1995), ,,Litanii” 
(1996), ,,Pământ în retrage-
re” (1999), ,,Iluzii și lanțuri” 
(2001), ,,Dinafară” (2003) ș. 
a.

A fost alcătuitorul culegeri-
lor de poezie feminină ,,Ghi-
ocel” și ,,Mă uit în soare” de 
Dumitru Hrinciuc.

Lucrările sale au fost inclu-
se în peste 10 culegeri colecti-
ve sau antologii de poezie din 
Ucraina, Republica Moldo-
va și România, precum și în 
„Antologia poeziei române”, 
apărută la Editura „Simposi-
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on” din Stogkholm în 1998, 
în limba suedeză. Poezia sa a 
fost publicată și în „Antologia 
poeziei patriotice românești”, 
în manualele școlare din re-
giunea Cernăuți ș.a. Au fost 
traduse cicluri de versuri în 
mai multe limbi: ucraineană, 
sârbă, engleză, franceză.

A colaborat la numeroa-
se publicații periodice din 
Ucraina, Republica Moldova 
și România, precum: ,,Tine-
rimea Moldovei”, ,,Cultura”, 
,,Cultura Moldovei”, ,,Viața 
satului”, ,,Moldova suvera-
nă”, ,,Flacăra Basarabiei”, 
Buletinul ,,M. Eminescu”, 
,,Orizont”, ,,Cugetul”, ,,Glasul 
națiunii”, ,,Literatura și arta”, 
,,Crai nou”, ,,Cronica”, ,,Bu-
covina literară”, ,,Viața româ-
nească”, ,,Steaua”, ,,Neamul 
românesc”, ,,Ginta latină”, 
,,România liberă”, ,,Cotidia-
nul”, ,,Bucovina”, ,,Lumina”, 
,,Tibiscus”, ,,Novi Sad” ș. a.

În 1988 a devenit membru 
al Uniunii Scriitorilor din 
Uniunea Sovietică, membru 
al Uniunii Scriitorilor din 
Republica Moldova (1997), 
membru al Uniunii Scriitori-
lor din România (1997).

Este membru corespondent 
al Academiei Americano-Ro-
mâne de Știință și Arte.

Pentru activitatea sa i s-au 
acordat multe premii lite-
rare, printre care: Premiul 
,,Mihai Eminescu” al Uniu-
nii Scriitorilor din Republica 
Moldova, Premiul ,,Bacovia” 
pentru poezie, al revistei 
,,Ateneu” din Bacău, Româ-
nia, 1995; Premiul ,,Virgil 
Tatomir” pentru publicisti-
că al Societății Academice 
,,Titu Maiorescu”, București, 
1993; Marele Premiu pentru 
anul 1994 al Editurii ,,Adrian 
Păunescu”, ziarul ,,Vremea”, 
revista și Cenaclul ,,Totuși 
iubirea”, București; Premiul 
pentru activitate poetică și 
publicistică al revistei ,,Poe-
sis”, Baia-Mare, 1994; Marele 

Premiu ,,Nichita Stănescu” 
al Academiei Române, In-
spectoratul pentru Cultură 
al județului Prahova, Ploiești, 
1997; Premiul special pen-
tru poezie al Festivalului 
Internațional ,,Lucian Blaga”, 
Cluj-Napoca, 1998; Marele 
Premiu pentru poezie ,,Sfân-
tul Gheorghe” al Societății 
Literar-Artistice ,,Tibiscus” 
la Festivalul Internațional 
de Poezie ,,Drumuri de spi-
ce” din Banatul Sârbesc, Iu-
goslavia,1999, Uzdin; Pre-
miul ,,Meritul Cultural” al 
Asociației ,,Astra”; Premiul 
pentru poezie al Festivalului 
Internațional ,,Poesis”, 2000; 
Premiul pentru publicisti-
că pentru cartea „Iluzii și 
lanțuri” al Societății Scriito-
rilor Bucovineni, Suceava, 
2001; Premiul de Excelență 
„Nichita Stănescu” pentru 
opera omnia al Festivalu-
lui Internațional de Poezie 
„Nichita Stănescu”, Ploiești, 
2003; Premiul Uniunii Scrii-
torilor din Republica Moldo-
va pentru poezie, 2003 ș. a.

Pentru creația sa literară și 
pentru atitudinea sa civică a 
fost înalt apreciat cu nume-
roase diplome, titluri onori-
fi ce și medalii, printre care: 
Diploma ,,Fiu al spiritualității 
românești” la Forul Presei 
Române de Pretutindeni, 
1999, București; Diplomă și 
Medalia pentru atașamentul 
față de cultura românească 
și de poezia lui Nichita Stă-
nescu, oferită de Societatea 
Culturală „Memorial Nichita 
Stănescu”, Consiliul județean 
Prahova, Prefectura județului 
Prahova și Primăria muni-
cipiului Ploiești, 1999; Di-
ploma aniversară a Uniunii 
,,Vatra Românească”, pentru 
promovarea și susținerea ide-
alurilor naționale, culturale și 
sociale ale poporului român, 
București, 1998; Diploma și 
Medalia comemorativă ,,Mi-
hai Eminescu” a Fundației 

Culturale a Bucovinei, Sucea-
va, 1999; Diploma și Medalia 
comemorativă ,,Mihai Emi-
nescu” a Ligii Culturale pen-
tru Unitatea Românilor de 
Pretutindeni, București, 1999; 
Diploma și Medalia comemo-
rativă ,,Mihai Eminescu” a 
Președinției României și Mi-
nisterului Culturii, Botoșani, 
2000; Diplomă și brevetul 
pentru ,,Trofeul Nichita Stă-
nescu” al Societății culturale 
,,Memorial Nichita Stănescu”, 
Ploiești, 2001; Medalia jubi-
liară ,, Nichita Stănescu – 70 
de ani de la naștere”; Pre-
miul pentru promovarea 
spiritualității românești, al 
revistei ,,Convorbiri literare”, 
Iași, 2003; Premiul revistei 
,,Oglinda literară” pentru pro-
movarea valorilor românești 
în afara hotarelor României, 
Focșani, 2003 ș. a.

A se vedea și articolele din 
,,Calendar Național 2005”. 
– Chișinău : 2004. – P. 269; 
,,Calendar Național 2015”. – 
Chișinău, 2015. – P. 299-300.
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/ Mihai Morăraș. – Chișinău : 
CEP USM, 2014. – 168 p.

Tărâțeanu, Vasile. Dinafară / 
Vasile Tărâţeanu. – Timișoara : 
Augusta, 2003. – 133 p.
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2001. – 317 p.
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Iași : Danaster, 2005. – 178 p. 
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mor: Versuri / Vasile Tărâțeanu. – 
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Baciu, Gheorghe. Tărâțeanu, 
Vasile // Baciu, Gheorghe. 
Personalități de viță moldavă : 
125 destine / Gheorghe Baciu. – 
Chișinău : Combinatul Poligra-
fi c, 2017. – P. 282.

Codreanu, Th eodor. Bucovi-
na lui: [Vasile Tărâţeanu, poet, 
publicist, editor, 70 de ani de la 
naștere] / Th eodor Codreanu // 
Literatura și arta. – 2015. – 24 
sept. – P. 4.

Morăraș, Mihai. Fratele meu 
Vasile Tărâţeanu... : [Vasile Tă-
râţeanu, poet, publicist, editor, 
70 de ani de la naștere] / Mihai 
Morăraș // Literatura și arta. – 
2015. – 24 sept. – P. 1.

Ţarălungă, Ecaterina. 
Tărâțeanu Vasile // Ţarălungă, 
Ecaterina. Enciclopedia iden-
tităţii românești. Personalităţi 
/ Ecaterina Ţarălungă. – Bucu-
rești : Litera Internaţional, 2011. 
– P. 760.

Teișanu, Victor. Documen-
tar despre starea literaturii 
nord-bucovinene de azi / Victor 
Teișanu // Literatura și arta . – 
2017. – 12 ian. – P. 7.

Ulici, Laurenţiu. Vasile 
Tărâțeanu // Scriitori români 
din afara graniţelor ţării / Lau-
renţiu Ulici. – București : Uni-
unea Scriitorilor prin Fundația 
Luceafărul, 1996. – P. 83.

M. C.

Efrosinia ZEMCIC
1945

Biolog, chimist, doctor în 
științe biologice, cercetător 
științifi c și inventator.

S-a născut la 27 septembrie 
1945, în satul Utkonosovka, 

stigiu, precum ,,Fitologia și 
protecția plantelor”, ,,Date 
recente privind virusologia 
plantelor”, ,,Pomicultura”, 
care au fost editate în Ger-
mania. A publicat peste 60 
de publicații științifi ce atât în 
țară, cât și peste hotare.

Bibliografi e:
Zemcic, Efrosinia Z. Etio-

logia a două virusuri a viţei de 
vie mecanic netransmisibile: 
clarifi carea nervurilor (fl eck) și 
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sis): Autoref. disert. de doctor 
în știinţe biologice / Efrosinia 
Z. Zemcic. – Chișinău : [S. n.], 
1993. – 18 p.

***
Ceban, Ecaterina. Soiuri 

noi de cireși cu statut ,,Testat 
la virusuri” / Ecaterina Ceban, 
Efrosinia Zemcic // Agricultura 
Moldovei. – 2009. – Nr 7/8. – P. 
8-10.

Zemcic, Efrosinia. Două vi-
rusuri serologic comune cu dife-
rite gazde din speciile pomicole 
/ Efrosinia Zemcic // Cercetări 
în pomicultură. – 2006. – Vol. 
5. – P. 251-258.

Zemcic, Efrosinia. Testarea 
serologică a prezenței virușilor 
la cais / Efrosinia Zimcic, Maria 
Pântea // Buletinul AȘM. Seria: 
Științele vieții. – 2009. – Nr 3. – 
P. 55-59.

Zemtchic E. Z. Apricot latent 
virus: transmission, purication 
and serology / E. Z. Zemtchic, T. 
D. Verderevskaya, I. Kalashian 
// Acta horticulturae. –1998. – 
Nr 472. – P. 153-158.

***
Zemcic, Efrosinia // Cercetă-

tori și inventatori din Republica 
Moldova. – Chișinău : AGEPI, 
2004. – P. 154-155.

M. C.

raionul Ismail, regiunea 
Odesa, Ucraina.

Între anii 1961-1966 și-a 
făcut studiile la Institutul 
Pedagogic de Stat din Tira-
spol, Facultatea de Biologie 
și Chimie. A susținut teza de 
doctor în biologie cu tema: 
,,Этиология двух соконопе-
реносимых вирусов вино-
града: мраморность (Fleck) 
и некроз жилок (Vein ne-
crosis)”. A urmat cursuri 
de stagiere în mai multe 
instituții de profi l, printre 
care: Institutul de Fitopato-
logie din Germania (1984); 
Institutul de Virusologie din 
Kiev (1987); Laboratorul de 
virusologie al Universității 
de Stat din Moscova (1989); 
Institutul de Pomicultură din 
Polonia (1998).

Activitatea de cercetător 
științifi c a început-o în Labo-
ratorul de anatomie a plan-
telor, Secția de microbiolo-
gie a Academiei de Științe a 
Moldovei (1970-1981). Din 
1981 a activat la Institutul de 
Cercetări pentru Pomicul-
tură, exercitând funcția de 
șef  al Secției de virusologie, 
unde, în premieră mondială, 
a determinat, prin metoda 
microscopiei electronice a 
secțiunilor ultrafi ne, etiolo-
gia a două maladii ale viței 
de vie: ,,Fleck-marbrure” și 
,,Vein necrosis”. În proce-
sul de cercetare, a identifi cat 
un virus nou pentru speciile 
sâmburoase – ,,Apicol Latent 
Virus”, pe care-l descrie în 
anul 1997, pentru prima dată 
în lume, în cadrul Simpozio-
nului Internațional de speci-
alitate din SUA.

Rezultatele cercetări-
lor se regăsesc în lucrările 
științifi ce publicate în cule-
geri internaționale de pre-
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Octombrie

Joi  1
Vineri  2
Sâmbătă 3
Duminică 4

Luni  5
Marţi  6
Miercuri 7
Joi  8
Vineri  9
Sâmbătă 10
Duminică 11

Luni  12
Marţi  13
Miercuri 14
Joi  15
Vineri  16
Sâmbătă 17
Duminică 18

Luni  19
Marţi  20
Miercuri 21
Joi  22
Vineri  23
Sâmbătă 24
Duminică 25

Luni  26
Marţi  27
Miercuri 28
Joi  29
Vineri  30
Sâmbătă 31

CALENDAR NAŢIONAL

OCTOMBRIE

2020
90 de ani de la constituirea 

Universităţii de Stat din Tira-
spol (1 octombrie 1930).      

85 de ani de la nașterea lui 
Mefodie Raţă, matematician, 
specialist în logica matematică 
și teoria algoritmurilor, profesor 
universitar, doctor habilitat în 
știinţe fi zico-matematice, mem-
beru corespondent al Academi-
ei de Știinţe a Moldovei (1 oc-
tombrie 1935 – 12 august 2013). 
A se vedea și art. din  CN 2005, 
p. 276-277; CN 2015, p. 306-307.                                                   

70 de ani de la nașterea lui 
Vladimir Hotineanu, medic 
chirurg, doctor habilitat în me-
dicină, profesor universitar (1 
octombrie 1950). 

75 de ani de la nașterea lui Ion 
Leșanu, inginer energetician, 
om de stat (1 octombrie 1945). 
A se vedea și art. din  CN 2015, 
p. 307.  

160 de ani de la înfi ințarea, 
la  Iași, a  Conservatorului de 
Muzică și Declamațiune; pri-
mul director al instituției fi -
ind Francisc Caudella (1 octom-
brie 1860).                                                

130 de ani de la nașterea lui 
Constantin C. Nottara, compo-
zitor, violonist, dirijor, pedagog 
și critic muzical român, de ori-
gine greacă (1 octombrie 1890 – 
19 ianuarie 1951). A se vedea și 
art. din  CN 2015, p. 307.                                                    

135 de ani de la nașterea lui Si-
gismund Zalevschi (Zaleschi), 
cântăreţ de operă (bas-bariton), 
regizor (2 octombrie 1885 – 23 
martie 1945). A se vedea și art. 
din  CN 2010, p. 201.                                                     

85 de ani de la nașterea lui 
Paul Goma, scriitor, disident 
politic, originar din Basarabia 
(2 octombrie 1935). A se vedea 
și art. din  CN 2005, p. 277-279; 
CN 2015, p. 307-309.                                                   

80 de ani de la nașterea Ninei 
Trocina, specialist în dome-
niul pedagogiei și psihologiei 

preșcolare, lector (2 octombrie 
1940).               

     145 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Petrache Poe-
naru, pedagog, inginer, mate-
matician și inventator român, 
membru titular al Academiei 
Române (10 ianuarie 1799 – 2 
octombrie 1875). A se vedea și 
art. din  CN 2014, p. 35-36; CN 
2015, p. 309.                                              

     100 de ani de la stinge-
rea din viaţă a lui Max Bruch, 
compozitor, dirijor și profesor 
german (6 ianuarie 1838 – 2 oc-
tombrie 1920).  

     75 de ani de la nașterea lui 
Mihai Magdei, medic epidemi-
olog, doctor habilitat în medi-
cină, cercetător știinţifi c (3 oc-
tombrie 1945). A se vedea și art. 
din  CN 2015, p. 309-310.                                                    

    80 de ani de la nașterea lui 
Ion Calafeteanu, istoric, doctor 
în istorie, profesor universitar 
și cercetător știinţifi c român (3 
octombrie 1940).          

     75 de ani de la nașterea lui 
Leonid Răileanu, muzicolog, 
doctor în studiul artelor, pro-
fesor universitar (4 octombrie 
1945).        

     80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Petre Andrei, savant, 
sociolog, fi losof și politician ro-
mân, membru post-mortem al 
Academiei Române (29 iunie 
1891 – 4 octombrie 1940). A 
se vedea și art. din  CN 2015, p. 
310-311.                                               

     130 de ani de la nașterea lui 
Toader Malai, poet și publicist 
(5 octombrie 1890 – 20 noiem-
brie 1942). A se vedea și art. din  
CN 2010, p. 201-202.                                                      

     190 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Dinicu Golescu, 
cărturar ilumunist, memorialist, 
traducător și ctitor de școală ro-
mânească (7 februarie 1777 – 5 
octombrie 1830). A se vedea și 
art. din  CN 2002, p. 60-61.                                              
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    170 de ani de la nașterea lui 

Grigore Cerchez, arhitect și in-
giner român (5 octombrie 1850 
– 14 mai 1927). A se vedea și art. 
din  CN 2017, p. 215-216.                                                     

75 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Călinescu, istoric 
și critic literar, publicist editori-
alist, fost disident român (5 oc-
tombrie 1945). A se vedea și art. 
din  CN 2015, p. 311-312.                                              

80 de ani de la nașterea lui 
Mihail Gheţiu, chimist, doctor 
în chimie, conferenţiar universi-
tar, autor de manuale (6 octom-
brie 1940).  

185 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Popescu, pictor român, 
a executat icoane și picturi de 
biserici (6 octombrie 1835/1836 
– 24 decembrie 1877).

100 de ani de la nașterea lui 
Ion Coteanu, lingvist și profe-
sor universitar român, membru 
titular al Academiei Române (6 
octombrie 1920 – 11 decembrie 
1997).       

140 de ani de la nașterea lui 
Sergiu Victor Cujbă, poet, pro-
zator și dramaturg (7 octombrie 
1880 – 8 martie 1937). A se ve-
dea și art. din  CN 2002, p. 271-
273; CN 2005, p. 279-280.                                                   

85 de ani de la nașterea lui 
Toma Cușmir, istoric, doctor în 
știinţe istorice, lector superior 
(7 octombrie 1935 – 5 octom-
brie 2014).     

80 de ani de la nașterea Nata-
liei Vlasova, sculptoriţă și peda-
gog (7 octombrie 1940). A se ve-
dea și art. din  CN 2015, p. 312.                                              

110 ani de la nașterea lui Eu-
sebiu Camilar, prozator, poet 
și traducător român, membru 
corespondent al Academiei Ro-
mâne (7 octombrie 1910 – 27 
august 1965). A se vedea și art. 
din  CN 2005, p. 280-281.   

85 de ani de la nașterea lui Li-
vius Ciocârlie, prozator, eseist, 
teoretician, memorialist, pro-
fesor universitar și critic literar 
român (7 octombrie 1935).     

135 de ani de la nașterea lui 
Niels Bohr, fi zician, profesor 
și cercetător știinţifi c danez, 
autorul modelului atomic care 
îi poartă numele (7 octombrie 

1885 – 18 noiembrie 1962). A 
se vedea și art. din  CN 2010, p. 
202-203.         

120 de ani de la nașterea lui 
Petru Căldăraru, cântăreţ de 
operă (bariton) (8 octombrie 
1900 – 9 aprilie 1962). 

90 de ani de la nașterea lui 
Leonid Bronfman, specialist 
în domeniul agriculturii, cerce-
tător, doctor habilitat în știinţe 
agricole, profesor universitar (8 
octombrie 1930). A se vedea și 
art. din  CN 2015, p. 312-313.                                              

120 de ani de la nașterea lui 
Zeno Vancea, compozitor, mu-
zicolog, pianist, critic muzical, 
dirijor de cor și profesor român 
(8 octombrie 1900 – 15 ianuarie 
1990). 

185 de ani de la nașterea lui 
Camille Saint-Saëns, compo-
zitor francez din epoca roman-
tică, cunoscut datorită operei 
sale cu caracter biblic, intitulată 
,,Samson și Dalila” (9 octombrie 
1835 – 16 decembrie 1921). A se 
vedea și art. din CN 2010, p. 203.

80 de ani de la nașterea lui 
John Winston Ono Lennon, 
muzician, cântăreț, textier și 
compozitor englez, unul din 
fondatorii trupei ,,Th e Beatles”  
(9 octombrie 1940 – 8 decem-
brie 1980).

160 de ani de la nașterea lui 
Constantin Popovici, teolog, 
pedagog, fondatorul revistei 
„Luminătorul” (10 octombrie 
1860 – 3 iulie 1943). A se vedea 
și art. din  CN 2008, p. 217-218.

100 de ani de la înfi inţarea 
Teatrului Naţional „Mihai 
Eminescu” din Chișinău, suc-
cesor al Teatrului Naţional din 
Basarabia (1920-1935), primul 
teatru stabil de expresie româ-
nă în Basarabia (10 octombrie 
1920). A se vedea și art. din  CN 
2015, p. 314.

100 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Savu, geograf, doc-
tor în geografi e, cercetător știin-
ţifi c român (10 octombrie 1920 
– 13 mai 1992).        

350 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Louis Le Vau, arhitect 
francez, a lucrat la extinderea și 
modernizarea Palatului Versail-
les (1612 – 11 octombrie 1670).  

185 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Tadeu Hâjdeu 
(Hâjdău), scriitor și cărturar 
(1769 – 12 octombrie 1835). A 
se vedea și art. din  CN 2005, p. 
283.

80 de ani de la nașterea lui 
Serghei Pavlov, acordeonist și 
pedagog (12 octombrie 1940).     

75 de ani de la constituirea 
Universităţii de Stat „Al. Rus-
so” din Bălţi (12 octombrie 
1945). A se vedea și art. din  CN 
2005, p. 283-285; CN 2010, p. 
204-206; CN 2015, p. 315-317.

75 de ani de la înfi inţarea Bi-
bliotecii Știinţifi ce a Univer-
sităţii de Stat „Al. Russo” din 
Bălţi (12 octombrie 1945). A 
se vedea și art. din  CN 2005, p. 
285-287; CN 2010, p. 207-211.           

65 de ani de la nașterea Verei 
Osoianu, specialist în bibliolo-
gie, formator de nivel naţional 
(12 octombrie 1955). A se vedea 
și art. din  CN 2005, p. 290; CN 
2015, p. 317-320.

70 de ani de la nașterea Elenei 
Dragan, fi lolog de limba fran-
ceză, doctor în știinţe fi lologice, 
conferenţiar universitar (13 oc-
tombrie 1950).       

170 de ani de la nașterea lui 
Vasile Gherman Pop, cărturar, 
fi lolog, istoric literar și cercetă-
tor român (13 octombrie 1850 
– 21 iunie 1909).       

90 de ani de la nașterea Lud-
milei Bușulean, doctor în știin-
ţe fi lologice, conferenţiar uni-
versitar (14 octombrie 1930 – 23 
martie 1997).      

90 de ani de la nașterea Zinai-
dei Sinchevici, pedolog, doctor 
habilitat în știinţe agricole (14 
octombrie 1930).     

70 de ani de la nașterea lui 
Valentin Portas, fabulist (14 oc-
tombrie 1950). A se vedea și art. 
din  CN 2015, p. 322.

170 de ani de la nașterea lui 
Xenophon C. Gheorghiu, is-
toric și critic literar, pedagog 
român (14 octombrie 1850 – 2 
ianuarie 1928).      

130 de ani de la nașterea lui 
Titus Hotnog, lingvist, scriitor, 
publicist, traducător și pedagog 
român (14 octombrie 1890 –7 
iunie 1957). A se vedea și art. din  
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CN 2015, p. 322-323.    

100 de ani de la nașterea Vic-
toriei Curcăneanu, bibliolog 
român (14 octombrie 1920 –16 
ianuarie 1994).             

80 de ani de la nașterea lui 
Efi m Mohorea, specialist în do-
meniul telemecanicii și automa-
ticii, doctor habilitat în știinţe 
fi losofi ce, profesor universitar 
(16 octombrie 1940). A se vedea 
și art. din  CN 2015, p. 325.

170 de ani de la nașterea lui 
Victor Crăsescu (Ștefan Basara-
beanu), medic și scriitor român, 
originar din Basarabia (16 oc-
tombrie 1850 –1917). A se vedea 
și art. din  CB 1998, p. 211-212; 
CN 2015, p. 324-325.         

400 de ani de la nașterea lui 
Pierre Puget, pictor, sculptor și 
arhitect francez (16 octombrie 
1620 – 2 decembrie 1694).         

100 de ani de la nașterea lui 
Mattei Dogan, sociolog, polito-
log, doctor în sociologie și pro-
fesor francez de origine română, 
membru de onoare din străină-
tate al Academiei Române (16 
octombrie 1920 – 10 octombrie 
2010).          

150 de ani de la nașterea Ana-
stasiei Golovina, redactor de 
ziare și reviste, publicist, cerce-
tător, prima femeie medic din 
Bulgaria, originară din Basara-
bia (17 octombrie 1870 – 5 mar-
tie 1933).        

80 de ani de la nașterea lui 
Mihai Coșcodan, doctor în 
geografi e, om de știinţă și poli-
tician (17 octombrie 1940 – 29 
aprilie 2016). A se vedea și art. 
din  CN 2015, p. 326.            

80 de ani de la nașterea lui 
Sergiu T. Chiriacescu, specia-
list în mecanica teoretică, doc-
tor inginer, cercetător știinţifi c 
și inventator român, doctor 
honoris causa al Universităţii 
Tehnice din Chișinău, membru 
corespondent al Academiei Ro-
mâne (18 octombrie 1940 – 20 
ianuarie 2010).     

130 de ani de la nașterea Zi-
naidei Boldur, pianistă (20 oc-
tombrie 1890 – 5 iulie 1957).     

90 de ani de la nașterea lui 
Petru Buiucli, genetician, doc-
tor habilitat în știinţe biologice 

și profesor universitar (20 oc-
tombrie 1930 – 17 septembrie 
2013). 

75 de ani de la fondarea Uni-
versităţii de Stat de Medicină 
și Farmacie „N. Testemiţanu” 
(20 octombrie 1945). A se vedea 
și art. din  CN 2005, p. 287-289; 
CN 2015, p. 326-327.  

125 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Rosetti, lingvist, fi -
lolog, memorialist, editor, isto-
ric al limbii române și profesor 
român, membru titular al Aca-
demiei Române (20 octombrie 
1895 – 27 februarie 1990). A se 
vedea și art. din  CN 2015, p. 
327-328. 

80 de ani de la nașterea lui 
Dumitru Apetri, critic și istoric 
literar (21 octombrie 1940). A 
se vedea și art. din  CN 2015, p. 
328-329. 

100 de ani de la nașterea lui 
Vladimir Hanga, jurist, doctor 
în drept și în știinţe politico-
economice și profesor universi-
tar român (21 octombrie 1920 
– 16 iunie 2013). 

230 de ani de la nașterea lui 
Alphonse de Lamartine (nu-
mele complet Alphonse Marie 
Louise Prat de Lamartine), poet, 
scriitor și politician francez, a 
fost unul dintre inițiatorii poe-
ziei romantice franceze; mem-
bru al Academiei franceze (21 
octombrie 1790 – 28 februarie 
1869).        

90 de ani de la nașterea lui Pa-
vel P. Bârnea, arheolog, istoric, 
doctor habilitat în știinţe istori-
ce (22 octombrie 1930 – 2002).      

80 de ani de la nașterea lui 
Boris Curajos, medic pediatru, 
doctor habilitat în știinţe me-
dicale, profesor universitar (22 
octombrie 1940).      

150 de ani de la nașterea lui 
Ivan Bunin, prozator și poet 
rus, laureat al Premiului Nobel 
pentru Literatură (22 octombrie 
1870 – 8 noiembrie 1953). A se 
vedea și art. din  CN 2003, p. 
267-269.   

75 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Constantin I. Brătes-
cu, geograf, scriitor și pedagog 
român, membru corespondent 
al Academiei Române (30 sep-

tembrie 1882 – 23 octombrie 
1945). 

85 de ani de la nașterea lui 
Vladimir Tihonov, balerin (24 
octombrie 1935).       

70 de ani de la nașterea Va-
lentinei Brâncoveanu, pictoriţă 
(24 octombrie 1950). A se vedea 
și art. din  CN 2000, p. 263-264; 
CN 2015, p. 330.      

80 de ani de la nașterea Va-
lentinei Boștină, sculptoriţă 
română, considerată una dintre 
cele mai importante reprezen-
tante ale sculpturii monumenta-
le și de for public (24 octombrie 
1940 – 19 octombrie 1994).    

70 de ani de la nașterea lui 
Vladimir Axionov, muzicolog, 
doctor habilitat în studiul ar-
telor, profesor universitar (26 
octombrie 1950 – 6 noiembrie 
2012).

65 de ani de la nașterea lui Va-
lentin Doni, dirijor de orches-
tră și  compozitor (26 octombrie 
1955). A se vedea și art. din  CN 
2005, p. 296-297; CN 2015, p. 
332-333.     

200 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Costa-Foru (Costa-
foru), politician, jurist, doctor 
în drept la Sorbona și profesor 
român, primul rector al Univer-
sităţii din București (26 octom-
brie 1820 – 28 noiembrie 1876).  

170 de ani de la nașterea lui 
Grigore G. Tocilescu, istoric 
literar, epigramist, arheolog și 
folclorist român, membru titu-
lar al Academiei Române (26 
octombrie 1850 – 18 septembrie 
1909). A se vedea și art. din  CN 
2000, p. 267-269. 

160 de ani de la inaugurarea, 
la Iași, în prezența lui Alexandru 
Ioan Cuza, a primei Universități 
românești  (astăzi – Universi-
tatea „Alexandru Ioan Cuza”) 
(26 octombrie 1860).        

145 de ani de la nașterea lui 
Ioan Ursu, specialist în istoria 
medievală, publicist, militant al 
Marii Uniri, membru corespon-
dent al Academiei Române (26 
octombrie 1875 – 6 octombrie 
1925). A se vedea și art. din  CN 
2015, p. 331-332.  

120 de ani de la nașterea lui 
Virgil Ianovici, geolog, minera-
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log, cercetător, doctor în chimie 
și profesor român, membru ti-
tular al Academiei Române (26 
octombrie 1900 – 3 noiembrie 
1990).      

100 de ani de la nașterea lui 
Adrian Fochi, folclorist, etno-
logdoctor în fi lologie, cercetător 
știinţifi c și pedagog român, ori-
ginar din Bucovina de Nord (26 
octombrie 1920 – 5 octombrie  
1985).

100 de ani de la nașterea Ţi-
lei Conunov, chimist, doctor în 
chimie, profesor universitar (27 
octombrie 1920 – ?). A se vedea 
și art. din  CN 2010, p. 213-214.  

100 de ani de la nașterea Va-
lentinei Rusu-Ciobanu, pic-
toriţă (28 octombrie 1920). A 
se vedea și art. din  CN 2000, p. 
272; CN 2010, p. 214-215; CN 
2015, p. 333.     

100 de ani de la nașterea lui 
Andrei Ciurunga (Robert Ca-
huleanu), poet și memorialist, 
martir în închisorile regimu-
lui dictatorial comunist român 
(28 octombrie 1920 – 6 august 
2004). A se vedea și art. din  CB 
1995, p. 112-114; CN 2000, p. 
273-274. 

145 de ani de la nașterea Re-
ginei Maria a României, scrii-
toare, protectoare a artiștilor (29 
octombrie 1875 – 18 iulie 1938). 
A se vedea și art. din  CN 2015, 
p. 336-338.     

145 de ani de la nașterea lui 
Iuliu Prodan, botanist român, 
membru corespondent al Aca-
demiei Române (29 octombrie 

1875 – 27 februarie 1959).  
140 de ani de la nașterea lui 

Jean Alexandru Steriadi, pictor 
și grafi cian român (29 octom-
brie 1880 – 23 noiembrie 1956). 
A se vedea și art. din  CN 2005, 
p. 298.  

135 de ani de la nașterea lui 
Mihail Sorbul, dramaturg, ro-
mancier și nuvelist român de 
origine poloneză (29 octombrie 
1885 – 20 decembrie 1966). A 
se vedea și art. din  CN 2015, p. 
338.   

90 de ani de la nașterea lui 
Radu Cosașu, prozator, drama-
turg și publicist român (29 oc-
tombrie 1930).        

100 de ani de la nașterea lui 
Baruj Benacerraf, medic imu-
nolog, profesor universitar, cer-
cetător știinţifi c venezuelean-
american, laureat al Premiului 
Nobel pentru Fiziologie (29 oc-
tombrie 1920 – 2 august 2011).    

85 de ani de la nașterea Raisei 
Jitaru, fi ziciană, doctor habili-
tat în știinţe fi zico-matematice 
(30 octombrie 1935 – 21 august 
2018). A se vedea și art. din  CN 
2005, p. 298-299.  

70 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Samoilă, dirijor și 
șef de orchestră, pedagog (30 
octombrie 1950).  A se vedea și 
art. din CN 2000, p. 275-278; CN 
2010, p. 218-219.            

70 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Eremia, cercetător ști-
inţifi c, doctor habilitat în știinţe 
agricole (30 octombrie 1950). A 
se vedea și art. din CN 2015, p. 

338-339.       
135 de ani de la nașterea lui 

Ezra Pound, poet, traducător 
și critic literar american, repre-
zentant de marcă al modernis-
mului literar al secolului XX (30 
octombrie 1885 – 1 noiembrie 
1972).

65 de ani de la nașterea Lud-
milei Corghenci, specialist în 
biblioteconomie, manager, șef  
Centru Formare Continuă al 
BNRM (30 octombrie 1955).

70 de ani de la nașterea lui 
Arsenie Botnaru, interpret de 
muzică populară (31 octombrie 
1950). A se vedea și art. din CN 
2010, p. 219-220. 

225 de ani de la nașterea 
lui John Keats, poet, a fost 
unul dintre cei mai importanți 
reprezentanți ai  romantismu-
lui  englez (alături de  Lord By-
ron și Percy Bysshe Shelley) (31 
octombrie  1795 – 23 februa-
rie 1821).

210 ani de la înălţarea la Chi-
șinău a Bisericii „Buna-Vesti-
re” (octombrie 1810). A se vedea 
și art. din CN 2000, p. 406.    

200 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Tattarescu, pictor 
român, pionier al neoclasicis-
mului românesc, unul dintre 
fondatorii Școlii de Arte Fru-
moase din București (octombrie 
1820 – 24 octombrie 1894). A se 
vedea și art. din CN 2010, p. 220.    

80 de ani de la fondarea Li-
ceului „Ciprian Porumbescu”, 
din Chișinău (oct. 1940).
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Universitatea de Stat 
din Tiraspol

1930
Prima instituţie de învăţă-

mânt superior din Republica 
Moldova. A fost inaugurată la 
1 octombrie 1930, la Tiraspol 
(capitala RASSM), cu denu-
mirea de Institutul de Edu-
caţie Publică al Moldovei, cu 
trei Facultăți: Agrobiologie, 
Mecanică și Matematică, Fi-
lologie, inițial cu o durată de 
studii de trei ani (din 1933 
durata de studii este de patru 
ani). Ulterior aici se deschide 
Facultatea de Istorie (1932), 
Geografi e (1938), Pedagogie 
(1979).

Pe parcursul existenţei 
sale, denumirea instituției 
a fost modifi cată de câteva 
ori: Institutul Moldovenesc 
de Educaţie Publică (1931), 
Institutul Pedagogic Moldo-
venesc (1933), Institutul Pe-
dagogic Moldovenesc ,,Taras 
Șevcenko” (1939), Institutul 
Învăţătoresc din Tiraspol 
(august, 1944), Institutul Pe-
dagogic de Stat din Tiraspol 
(1 septembrie 1952) și Uni-
versitatea de Stat din Tiras-
pol (UST) (mai, 1992).

În primii 10 ani de func-
ţionare a instituției, au fost 
numiți și destituiți din funcție 
10 rectori (directori). În peri-
oada 1937-1938, cinci dintre 
ei au fost supuși represaliilor,  
reabilitaţi post-mortem (pri-
mul director al Institutului – 

Avram Bihman, Mihail Ho-
lostenco, Alexandru Pohinin, 
Dimitrie Prestesco și Tihon 
Nitiuleas).

În anii celui de-al Doilea 
Război Mondial, Institutul 
Pedagogic din Tiraspol este 
comasat cu Institutul  Pe-
dagogic Moldovenesc de 
Stat din Chișinău (fondat în 
august 1940) și evacuat în 
Rusia, regiunea Orenburg 
(1941-1944). În august 1944 
Institutul Învăţătoresc revine 
la Tiraspol și își continuă ac-
tivitatea.

Odată cu deschiderea 
unor noi instituţii de învă-
ţământ superior și de cerce-
tare (1945-1966), mai multe 
specialități de studiu (isto-
rie, limbă, literatură), au fost 
transferate de la Tiraspol 
la Chișinău și Bălți. Cadre 
profesoral-didactice ale uni-
versităţii au devenit organi-
zatorii fondării Universităţii 
de Stat din Chișinău (1946), 
a Bazei Moldovenești de cer-
cetări știinţifi ce a Academiei 
de Științe a URSS (1946), In-
stitutului Pedagogic de Stat 
„Ion Creangă” (reorganizat 
în 1955), precum și manageri 
în sistemul de învăţământ, în 
diverse instituţii de cercetare.

Între anii 1960 și 1970 au 
fost deschise Specialităţi noi: 
biologie și chimie, fi zică și 
chimie, pedagogia și meto-
dica învăţământului primar, 
limba germană, limba fran-
ceză și limba germană, fi zică 
și astronomie, biologie și ba-
zele producţiei agricole. Au 
fost create noi săli de studii, 
laboratoare știinţifi ce în do-
meniile cristalografi ei, fi zicii 
semiconductoarelor, fi zio-
logiei, chimiei, geografi ei, 
paleogeografi ei și geologiei, 
pedagogiei și psihologiei.

În urma declanșării con-
fl ictului militar de către for-
ţele separatiste antinaţiona-
le, instituția este evacuată la 
Chișinău (iulie, 1992). Uni-
versitatea activează cu acest 
statut până în prezent și con-
tribuie la pregătirea cadrelor 
profesoral-didactice, la re-
structurarea învăţământului 
formativ, în baza tehnologi-
ilor moderne, în cadrul a 32 
de specialități (matematică, 
fi zică, biologie, chimie, ge-
ografi e, ecologie, tehnologii 
informaționale, pedagogia 
învăţământului primar, pe-
dagogie și psihologie, limba 
și literatura română, limba și 
literatura rusă, limbi moder-
ne, istorie etc).

De la fondare, UST a for-
mat la facultăţile sale peste 70 
de mii de specialiști, unii din-
tre ei devenind personalităţi 
marcante în diverse domenii: 
învăţământ preuniversitar și 
universitar, savanţi în peda-
gogia și economia naţională, 
în cultură, scriitori etc.

Instituția este distinsă cu 
Ordinul „Insigna de Onoare” 
(1980) și cu Ordinul „Cre-
dinţă Patriei” clasa I (2010).

Bibliografi e selectivă:
Acta et commentatiōnes. 

Științe ale educației / Universita-
tea din Tiraspol. – 2013. – Nr 2. 
– 195 p. ; [Resursă electronică]. 
– URL : https://ibn.idsi.md/sites/
default/files/j_nr_file/Acta%20
et%20commentationes_2_2013.
pdf (accesat : 2. 10. 2019).

Acta et commentatiōnes. 
Analele Universităţii de Stat 
din Tiraspol, 2004-2005. Vol. 2 : 
Știinţe biologice, geologice, chi-
mice și didactica geografi ei, bi-
ologiei și chimiei.  – Chișinău : 
[S. n.], 2006. – 293 p.

Acta et commentatiōnes. 
Analele Universităţii de Stat 
din Tiraspol, 2004-2005. Vol. 1 : 
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Știinţe fi lologice, psihologice, 
pedagogice și social politice / 
Universitatea de Stat din Tiras-
pol. – Chișinău : [S. n.], 2006. – 
449 p.

Acta et commentatiōnes. 
Analele Universităţii de Stat din 
Tiraspol, 2002. Vol. 1 : Știinţe fi -
lologice, psihologice, pedagogi-
ce și social politice. – Chișinău : 
[S. n.], 2003. – 352 p.

Acta et commentatiōnes. 
Analele Universităţii de Stat 
din Tiraspol, 2004-2005. Vol. 3 : 
Știinţe fi zice și matematice, in-
formatică, didactica fi zicii, ma-
tematicii și informaticii. – Chi-
șinău : [S. n.], 2006. – 252 p.

Materialele conferințelor știin-
țifi ce ale studenților : Edițiile 
63-66 / col. de red. : Eduard Co-
ropceanu [et al.]. – Chișinău : 
Universitatea de Stat din Tiras-
pol, 2017. – 194 p. : fot., fi g., tab.

Gulca, Ilie. Universitatea de 
Stat din Tiraspol în perioada 
Războiului de pe Nistru : Evo-
cări, documente / Ilie Gulca, 
Svetlana Corobceanu. – Chiși-
nău : [S. n.], 2018. – 196 p. : ot.

Tiraspol State University / 
Ministery of Education and 
Youth Republic of Moldova ; 
coord. : Petru Donţoi ; transl. : 
Diana Stah. – Chișinău : Tipo-
grafi a AȘM, 2007. – 98 p. : il.

Universitatea de Stat din Ti-
raspol : 75 ani / col. de red. : 
Mitrofan Cioban, Laurenţiu 
Calmuţchi, Lora Moșanu [et al.]. – 
Chisinau : Universitatea de Stat 
din Tiraspol, 2005. –202 p. : fot. – 
Bibliogr. : p. 198-200.

Universitatea de Stat din Ti-
raspol la 80 ani, 1930-2010 / 
col. de aut. : Mitrofan Cioban, 
Andrei Hariton, Vasile Grati 
[et al.] ; col. de red. : Laurenţiu 
Calmuţchi (preș.) [et al.]. – Chi-
șinău : US Tiraspol, 2010. – 358 
p. : fot.

Universitatea de Stat din Tira-
spol la 85 de ani, 1930-2015 / col. 
de red. : Laurențiu Calmuțchi 
(preș.) [et al.]. – Chișinău : US 
Tiraspol, 2015. – 387 p. : fot.

***
Bocancea, Viorel. Dezvoltarea 

profesională a cadrelor didactice 
în cadrul stagiilor de formare 
continuă la Universitatea de Stat 
din Tiraspol / Viorel Bocancea // 
Materialele Conferinței Republi-
cane a Cadrelor Didactice, 10-11 
martie 2018. – Chișinău, 2018. – 
P. 32-37.

Botnarciuc, Vasile. Afi rmare 
și ascensiune : [Universitatea de 
Stat din Tiraspol – 85 de ani] / 
Vasile Botnarciuc, Petru Donţoi 
// Literatura și arta. – 2015. – 14 
mai. – P. 6.

Prima printre egale – Univer-
sitatea de Stat din Tiraspol în 
pragul aniversării a 80-a // Fă-
clia. – 2009. –19 dec. – P. 1, 5.

Odainic, Ioan Gh. Univer-
sitatea de Stat din Tiraspol // 
Odainic, Ioan Gh. Almanah en-
ciclopedic : Perioada de tranzi-
ţie anii 1989-2008. Vol. 1 / Ioan 
Gh. Odainic. – Chișinău : Pon-
tos, 2009. – P. 201-205.

Răileanu, Anatol. Universita-
tea din Tiraspol – 80 de ani / Ana-
tol Răileanu // Univers pedagogic 
pro. – 2010. – 16 sept. – P. 6.

Universitatea de Stat din Ti-
raspol (cu sediul la Chișinău) la 
85 de ani // Făclia. – 2015. – 26 
iun. – P. 1, 3.

V. M.

Vladimir HOTINEANU
1950 – 2019

Medic chirurg, profesor 
universitar, doctor habilitat în 
știinţe medicale, om politic, 
academician.

S-a născut la 1 octombrie 
1950 în orașul Kîzîl-Orda, Ka-

zahstan, locul de deportare a 
părinţilor și buneilor în urma 
represiunilor staliniste (1941). 
În 1956 familia revine la baștină 
și se stabilește la Telenești.

Se stinge din viață la 15 no-
iembrie 2019 la Chișinău. 

După absolvirea școlii me-
dii, a devenit student al In-
stitutului de Stat de Medicină 
(1968-1974). În perioada stu-
diilor este angajat în calitate 
de felcer la Spitalul de Tra-
umatologie și Ortopedie al 
Ministerului Sănătăţii (1971-
1974). A efectuat internatura  
în secția chirurgie a spitalului 
orășenesc din Tiraspol (1974-
1975), după care activează la 
spitalul din Sărătenii Vechi, 
Telenești (1975-1978). Ur-
mează studiile prin secunda-
riat clinic, la Catedra chirur-
gie generală a Institutului de 
Stat de Medicină din Chiși-
nău, sub îndrumarea profe-
sorului Gh. Ghidirim (1978-
1980). Face studii de doctorat 
la Institutul de Cercetări în 
Chirurgie „V. Vișnevski” din 
Moscova (1980-1983).

În 1984 își susține teza de 
doctor în medicină („Лече-
ние обширных гнойных 
ран в управляемой абак-
териальной среде”), iar în 
1990, cea de doctor habilitat 
(,,Открытый метод лечения 
послеоперационного пери-
тонита”).

A deținut funcția de asis-
tent (1981-1989) și profesor 
(1990-1992), la Catedra chi-
rurgie de spital de la Institu-
tul de Stat de Medicină din 
Chișinău. În 1993 i se confe-
ră titlul știinţifi c de profesor 
universitar la Universitatea 
de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemiţanu”, 
Catedra de chirurgie, apoi a 
exercitat funcția de prorec-
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tor pentru relaţii internaţio-
nale al USMF (1991-1994), 
șef Catedră chirurgie nr. 2 
(1992-2009), prorector pen-
tru activitate clinică și studii 
postuniversitare (1995-1998), 
viceministru al sănătăţii 
(1998-1999), șef al Direcţiei 
principale asistenţă medicală, 
tehnologii și standarde (1998-
1999), prorector pentru ac-
tivitate curativă și instruire 
postuniversitară (2000-2009), 
profesor universitar la USMF 
,,Nicolae Testemiţanu” (2000-
2009), ministru al sănatăţii 
(2009-2010). Deputat în Par-
lamentul Republicii Moldova, 
șef al Comisiei protecţie soci-
ală, sănătate și familie (2010).

Este autorul a peste 500 de 
lucrări științifi ce: monografi i, 
consacrate chirurgiei hepa-
tobiliopancreatice, manuale 
și teste de chirurgie, ghiduri 
și compendii, lucrări și  re-
comandări metodice etc. și 
deținător al mai multor pa-
tente de invenții. A făcut par-
te din echipa care a efectuat 
primul transplant de fi cat din 
Republica Moldova (februarie 
2013). Participant la nume-
roase foruri știinţifi ce inter-
naţionale, conferinţe, congre-
se și simpozioane.

Din anul 2017 este membru 
titular al Academiei de Științe 
a Moldovei. De asemenea, 
este membru al Academiei 
Jeff erson din New York și al 
Asociaţiei Internaţionale de 
Chirurgie Hepatobiliopan-
creatică din România și Rusia, 
membru al Asociaţiei Chirur-
gilor „Nicolai Pirogov” din 
Moscova, membru corespon-
dent al Academiei de Știinţe și 
Arte din Paris ș. a.

Premii, menţiuni, titluri 
onorifi ce: Premiul de exce-
lenţă ,,Ars Medica”, Acade-

mia Oamenilor de Știinţă din 
România (2010), Diploma 
de excelenţă, Universitatea 
Ovidius, Constanţa (2011), 
Diploma de merit, Consiliul 
Suprem pentru Știinţă și Dez-
voltare Tehnologică, Univer-
sitatea Ovidius, Constanţa, 
România (2003), Diploma de 
excelenţă, Asociaţia de Nur-
sing din Republica Moldova 
(2010), membru de onoare al 
Academiei de Știinţe Medica-
le din Minsk (2005), Ordinul 
„Binecredinciosul Voievod 
Ștefan cel Mare și Sfânt” de 
gradul II al Bisericii Ortodo-
xe din Moldova (2005), Ordi-
nul icoanei ,,Acoperământul 
Maicii Domnului”, Zaporojie, 
Ucraina (2008).

Distincţii: Meritul Civic 
(1995), Om Emerit (2000), 
laureat al Premiului Naţional 
în domeniul știinţei și tehnicii 
al Republicii Moldova (2004); 
Medalia ,,Nicolae Testemiţa-
nu” (2005), Ordinul de Onoa-
re (2010), Ordinul Republicii 
(2013).

Bibliografi e selectivă:
Chirurgia în teste / USMF 

,,Nicolae Testemiţanu” ; col. de 
aut. : V. Hotineanu, C. Ţâbârnă, 
Gh. Musteaţă [et al.] ; red. șt. : V. 
Hotineanu ; red. : Lidia Serghi-
enco-Ciobanu. – Chișinău : CEP 
Medicina, 2005. – 448 p.

Hotineanu, Vladimir. Chi-
rurgie : Curs selectiv / Vladimir 
Hotineanu. – Chișinău : CEP 
Medicina, 2019. – 1004 p. : tab., 
fot.

Hotineanu, Vladimir. Chi-
rurgie : Indicaţii metodice pen-
tru studenţii anilor 5 și 6 / Vla-
dimir Hotineanu ; Universitatea 
de Stat de Medicină și Farmacie 
,,Nicolae Testemiţanu”. – Chiși-
nău : CEP Medicina, 2008. – 399 
p. : il.

Hotineanu, Vladimir. Cu dor 
de Basarabia : (Cronica unei fa-

milii de basarabeni) / Vladimir 
Hotineanu. – Chișinău : [S. n.], 
2017. – 666 p. : fot.

Hotineanu, Vladimir. Dia-
gnosticul și corecţia sindromu-
lui de intoxicaţie în peritonitele 
postoperatorii / Vladimir Hoti-
neanu, Alexandru Iliadi. – Chiși-
nău : CEP Medicina, 2007. – 161 
p. : il.

Hotineanu, Vladimir. Funcţia 
fi catului în peritonitele grave / 
Vladimir Hotineanu, Z. Caragat. 
– Chișinău : [S. n.], 2000. – 153 p.

Hotineanu, Vladimir. Me-
dicina naturistă / Vladimir 
Hotineanu, Raisa Hotineanu. – 
Chișinău : Prut Internațional, 
2012. – 399 p. – Bibliogr. : p. 398-
399.

Hotineanu, Vladimir. Publi-
cistica unui chirurg / Vladimir 
Hotineanu. – Chișinău : [S. n.] , 
2010. – 214 p.

Hotineanu, Vladimir. Sfaturi 
ale medicinei populare / V. Ho-
tineanu, L. Tarasova, R. Hotinea-
nu. – Chișinău : [S. n.], 2010. – 
284 p. : il. – Bibliogr. : p. 211.

Hotineanu, Vladimir. Strate-
gia chirurgicală în leziunile bi-
liare postoperatorii și stricturile 
biliare benigne / Vladimir Ho-
tineanu, Alexandru Ferdohleb ; 
red. : Lilia Toma. – Chișinău : 
Lexon-Prim, 2016. – 148 p. : il. – 
Bibliogr. : p. 136-145.

Hotineanu, Vladimir. Tac-
tica chirurgicală în tratamentul 
paliativ la bolnavii cu ictere ob-
structive tumorale / Vladimir 
Hotineanu, Sadek Al-Fakih ; 
Universitatea de Stat de Medici-
nă și Farmacie ,,N. Testemiţanu”. 
– Chișinău : Tipografi a ,,Recla-
ma”, 2004. – 134 p. : il.

***
Arta medica : Revistă medicală 

știinţifi co-practică / red. Vladi-
mir Hotineanu. – 2003-2015.

***
Hotineanu, Vladimir. Basara-

bia – destin tragic. 75 de ani de 
la deportarea sângeroasă din 13 
iunie 1941 / Vladimir Hotineanu 
// Literatura și arta. – 2016. – 20 
oct. – P. 6-7.
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Hotineanu, Vladimir. Repor-

taj din îndepărtata copilărie a de-
portărilor. Amintiri / Vladimir 
Hotineanu // Literatura și arta. 
– 2009. – 5, 12 mar. – P. 6.

Hotineanu, Vladimir. Di-
agnosticul și tratamentul 
pacienților cu insulinom pan-
creatic – problemă actuală a 
chirurgiei endocrine / Vladimir 
Hotineanu [et al.] // Culegere 
de articole științifi ce consacrată 
aniversării a 90-a de la nașterea 
ilustrului medic și savant Ni-
colae Testemițanu; col. de red. : 
Ion Ababii (red.-șef) [et al.] ; 
red. coord. : Alexei Levițchi [et 
al.] ; Universitatea de Stat de 
Medicină și Farmacie ,,Nicolae 
Testemițanu” din Republica Mol-
dova. – Chișinău : [S. n.], 2017. 
– P. 166-173 ; [Resursă electroni-
că]. – URL : http://www.artame-
dica.md/articles/52/1-2014_
Arta%20Medica-Hotineanu-Jr.
pdf (accesat : 3. 10. 2019).

***
Ababii, Ion. Dr. hab. Vladimir 

Hotineanu la 60 de ani / acad. 
Ion Ababii // Akademos. – 2010. 
– Nr 4. – P. 185 ; [Resursă elec-
tronica]. – URL : http://www.
akademos.asm.md/files/Dr%20
hab%20Vladimir%20Hotinea-
nu%20la%2060%20de%20ani.
pdf (accesat : 2. 10. 2019].

Baciu, Gheorghe. Vladimir 
Hotineanu // Baciu, Gheorghe. 
Personalități notorii ale neamu-
lui / Gheorghe Baciu. – Chișinău : 
[S. n.], 2018. – P. 251-253.

Baciu, Gheorghe. Vladimir 
Hotineanu // Baciu, Gheorghe. 
Profesorii universitari, absolvenți 
ai USMF ,,Nicolae Testemițanu” 
/ Gheorghe  Baciu. – Chișinău : 
[S. n.], 2012. – P. 182-183.

Hotineanu Vladimir [Resursă 
electronica] // http://www.asm.
md/galerie/CURRICULUM%20
VITAE%20_2012_hotineanu.
pdf/ (accesat : 2. 10. 2019).

Vladimir Hotineanu [Resursă 
electronica] // https://tribuna.
md/2019/10/01/proiectul-poli-
ticienii-zilei-vladimir-hotinea-
nu-ion-lesanu-vladimir-braga-

si-vadim-vacarciuc/ (accesat : 2. 
10. 2019).

V. M.

Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi

1945

Universitatea de Stat „Ale-
cu Russo” din Bălţi este o in-
stituţie de învăţământ supe-
rior din Republica Moldova 
cu tradiţii bogate și realizări 
moderne în plan formativ 
și știinţifi c, promotor al ex-
celenţei știinţifi ce, valorilor 
educaţionale și culturale în 
societate. Este recunoscută și 
apreciată la treaptă naţională 
și internaţională.

Fondată la 12 octombrie 
1945, cu rădăcini în instituțiile 
preuniversitare din perioada 
interbelică (Liceul de Băieți 
„Ion Creangă”, Liceul de Fete 
„Domnița Elena”), Univer-
sitatea bălţeană ca instituţie 
modernă are drept strămoși 
Institutul Învăţătoresc din Băl-
ţi cu două Facultăţi: Istorie și 
Filologie, Știinţe ale Naturii 
și Geografi e, reorganizat în 
anul 1953 în Institutul Peda-
gogic din Bălţi, care, din 1959, 
poartă cu demnitate numele 
marelui patriot Alecu Russo. 
Intervin schimbări structurale. 
Își deschid ușile trei Facultăţi: 
Filologie, Fizică și Matematică, 
Limbi Străine, supuse schim-
bărilor în anii ce urmează (noi 
specialităţi, noi reorganizări), 

dar care au constituit funda-
mentul constant în pregătirea 
profesioniștilor pe tot parcur-
sul existenţei Universităţii.

Universitatea bălţeană este 
localizată într-un campus 
modern și elegant, chiar în 
centrul orașului Bălți, care 
include corpuri de studii, o 
excelentă clădire pentru Bi-
blioteca Știinţifi că, cantina 
studențească, săli de sport, 
spaţii pentru activități cultu-
rale, cămine.

Anul 1992 este unul revo-
luţionar în biografi a insti-
tuţiei superioare bălţene. În 
urma Hotărârii Guvernului 
Republicii Moldova din 21 
mai 1992 este reorganizată în 
Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi cu Facultăți 
noi: Economie și Drept, Psi-
hologie și Asistenţă Socială, 
Știinţe ale Naturii și Agroe-
cologie. Suportă schimbări 
vizibile și facultăţile de bază 
ale Universității.

În ritmul reformelor din 
sfera învățământului supe-
rior USARB își afi rma iden-
titatea universitară prin noi 
obiective competitive, noi 
programe de studiu la toate 
nivelele educaţionale: licenţă, 
masterat, doctorat, formare 
continuă a specialiștilor an-
gajaţi în câmpul muncii.

În anul 2013 în structu-
ra Universităţii intervin noi 
schimbări. Cele opt Facultăţi 
(Filologie, Fizică și Matema-
tică, Limbi străine, Pedago-
gie și Psihologie, Economie, 
Drept, Muzică și Pedagogie 
Muzicală, Știinţe ale Naturii 
și Agroecologie), care au per-
sistat aproape 20 de ani, sunt 
reorganizate în patru facul-
tăţi: Litere  (patru catedre), 
Știinţe Reale, Economice și 
ale Mediului (patru catedre), 
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Știinţe ale Educaţiei, Psiho-
logie și Arte (trei catedre), 
Drept și Știinţe Sociale (trei 
catedre).

În cadrul USARB activează 
Catedra militară, Centrul de 
formare profesională continuă 
a cadrelor didactice, Depar-
tamentul de tehnologii infor-
maţionale, Departamentul de 
management al calităţii, Depar-
tamentul relații internaționale, 
Autoguvernanța studențească, 
Centrul de ghidare în carieră și 
relații cu piața muncii.

Centrul de formare profe-
sională continuă oferă ser-
vicii de educaţie generală 
și programe de recalifi care, 
califi care suplimentară, spe-
cializare, policalifi care și per-
fecţionare.

Universitatea dispune de 
86 de laboratoare, săli spe-
cializate, cabinete didactice, 
bibliotecă știinţifi că mo-
dernă. Biblioteca este una 
din cele mai mari și bogate 
din sud-estul Europei, cu o 
colecție de peste un milion 
de  documente, mai bine de 
trei sute mii titluri, inclusiv 
colecția de cărți rare. Cu clă-
dire aparte construită în anii 
80 ai secolului 20, așezată pe 
patru nivele, Biblioteca Știin-
ţifi că a USARB este informa-
tizată (1989), asigură accesul 
la o multitudine de servicii 
electronice, baze de date și 
produse infodocumentare de 
înaltă calitate, relevante pro-
cesului de instruire și cerce-
tare știinţifi că.

Între anii 2006-2009 la Uni-
versitate a fost implementat 
Sistemul de Management al 
Calităţii, în 2008 Universi-
tatea a obţinut Certifi catul 
Internaţional ISO 9001-2000 
al Sistemului Universitar Eu-
ropean de Management al 

Calităţii, iar în 2009 Sistemul 
de Management al Calităţii a 
fost certifi cat de către Socie-
tatea Română de Asigurare a 
Calităţii și de Reţeaua Inter-
naţională de Certifi care IQ 
Net.

Mai multe substructuri 
didactice sunt fi nanţate atât 
de Universitate, cât și de alte 
instituții: Fundaţia Soros 
din Moldova, Alianţa Fran-
ceză din Moldova, Agenția 
Universitară a Francofoniei 
(AUF), Serviciul Academic 
German (DAAD) și de Insti-
tutul Goethe...

Universitatea a fost și este 
antrenată și în implementa-
rea proiectelor fi nanţate de 
Uniunea Europeană, prin 
intermediul programelor 
Tempus, Erasmus Mundus, 
Erasmus +, DAAD, Proiecte 
transfrontaliere, CEEPUS, 
AUF, EURAXESS, Blak Sea 
Basin.

Majoritatea programelor de 
studii ale Universităţii au fost 
acreditate de către Agenția 
Națională de Asigurare a 
Calității în Educație și Cerce-
tare (ANACEC) precum și de 
către agenţii de peste hotare: 
Agency for Quality Assuran-
ce through Accreditation of 
Study Programs (AQAS) din 
Germania, Agenția Româ-
nă de Asigurare a Calității 
în Învățământul Superior 
(ARACIS), Estonian Quality 
Agency for Higher and Voca-
tional Education.

Prestigiul Universității, ca-
litatea studiilor oferite, resur-
sele umane profesioniste, pro-
movarea unui sistem coerent 
de management al calității, 
dezvoltarea continuă a parte-
neriatelor inter-instituționale 
și internaționale, îmbunătă-
țirea continuă a calității 

prestațiilor academice în 
scopul creșterii gradului de 
inserție a absolvenților în 
câmpul muncii reprezintă 
factorii de bază ce determină 
o mare parte din tinerii din 
nordul Republicii Moldova 
să aleagă USARB. În prezent 
la Universitatea bălţeană stu-
diază  peste 4000 de studenţi.

O direcţie strategică  de 
dezvoltare a Universităţii 
„Alecu Russo” este activita-
tea știinţifi că, care se promo-
vează în domeniile sociale, 
umaniste, economice și in-
ginerești. Competitivitatea 
activităţii de cercetare este 
asigurată de un potenţial in-
telectual distins, cu experi-
enţă profesională apreciată și 
vizibilă în lumea academică 
mondială. Formarea specia-
liștilor pentru economia na-
ţională și activitatea de cerce-
tare știinţifi că este asigurată 
de  191 cadre didactice, din 
ei 10 doctori habilitaţi și 107 
doctori în știinţe.

Activitatea de cercetare a 
universitarilor bălţeni este 
inclusă în programul-cadru 
pentru cercetare și inovare 
„Orizont-2020”, care reunește 
toate programele de fi nanţare 
existente ale Uniunii Europe-
ne în materie de cercetare și 
inovare.

Universitatea dispune de 
patru centre de cercetări ști-
inţifi ce inter-instituţionale: 
trei centre fondate în colabo-
rare cu Academia de Științe a 
Moldovei: Centrul de cerce-
tări umanistice, cu trei secţii, 
Centrul de cercetări în știinţe 
exacte și economie, cu trei 
secţii, Centrul de cercetări în 
știinţe ale naturii.

Cercetătorii Universităţii 
activează în cadrul a 9 pro-
iecte de cercetări știinţifi ce: 
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Materiale, tehnologii și pro-
duse inovative – 2, Patrimo-
niul național și dezvoltarea 
societății – 7 (1 proiect din 
cadrul programelor de stat și 
1 proiect pentru tinerii cerce-
tători).

Universitatea este fonda-
toare a cinci reviste știinţifi -
ce, pe paginile cărora își dau 
concursul și cercetători din 
alte instituţii de învățământ 
superior : „Fizică și Tehnică: 
Procese, modele, experimen-
te” „Glotodidactica”, „Limbaj 
și context”, „Artă și educaţie 
artistică”, „Confl uenţe bibli-
ologice”. Universitatea este 
și cofondatoare a revistei 
științifi ce internaționale „In-
ternational Journal Manufac-
turing”.

Mediul prin excelenţă a 
Universităţii de Stat „Alecu 
Russo” din Bălți oferă stu-
denţilor săi oportunitatea 
de a folosi la maximum po-
tenţialul intelectual de nivel 
preuniversitar, cunoștințe, 
abilități și competențe, care 
vor fi  benefi ce atât pentru 
exercitarea profesiei, cât și 
în viața de fi ecare zi. Baza-
tă pe un trecut prestigios, 
USARB își asumă un prezent 
valoros, perpetuând tradiții 
în domeniul educațional și 
investigațional, asigurându-
și, cu certitudine, un viitor 
prosper.

Bibliografi e selectivă:
Baciu, Gheorghe. Școala su-

perioară și știinţifi că. Univer-
sitatea de Stat „Alecu Russo” / 
Gheorghe Baciu // Baciu, Ghe-
orghe. Orașul Bălţi și oamenii 
lui. – Chișinău, 2011. – P. 240-
249.

Cabac, Valeriu. De la clasică 
– la modernă (către aniversarea 
a 70-a a Facultăţii de Știinţe Re-
ale, Economice și ale Mediului 

a US „Alecu Russo” din Bălţi) / 
Valeriu Cabac // Făclia. – 2017. 
– 20 oct. –P. 6-7.

Contribuţii Știinţifi ce ale 
profesorilor și colaboratori-
lor USARB : [în 2 vol.] / Univ. 
de Stat „Alecu Russo” din Băl-
ţi, Bibl. Șt. ; alcăt.: Anna Na-
gherneac, Natalia Culicov, Tai-
sia Aculova ; red. resp.: Elena 
Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina 
Mihaluţa. – Bălţi : [S.n.], 2018. 
– (Bibliographia Universitas, 
ISBN 978-9975-50-154-5). – 
ISBN 978-9975-50-217-7.

Vol. 1 : 2010-2015. – 2018. 
– 444 p. – ISBN 978-9975-50-
218-4. 

Vol. 2 : 2010-2015: Inde-
xuri auxiliare. – 2018. – 184 
p. – ISBN 978-9975-50-219-1; 
http://dspace.usarb.md:8080/js-
pui/handle/123456789/4281

Gagim, Ion. Veniţi la studii 
la Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi. Ion Gagim: 
„Ne-am asumat o mare respon-
sabilitate: nu numai de a men-
ţine pe linia de plutire univer-
sitatea, dar și de a o dezvolta” 
(Interviu cu prof. univ., dr. hab. 
Ion Gagim, rector al Universi-
tăţii de Stat „Alecu Russo” din 
Bălţi) // Făclia. – 2017. – 14 iul. 
– P. 3.

Învăţământul economic uni-
versitar bălţean – 20 de ani / 
Bibl. Șt a Univ. de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi ; alcăt.: Elena 
Scurtu, Maria Fotescu, Anna 
Nagherneac ; red. resp.: Elena 
Harconiţa ; red. bibliogr.: Lina 
Mihaluţa ; design/cop.: Silvia 
Ciobanu. – Bălţi : [S. n.], 2015. 
– 157 p. : fot. ; (Bibliographia 
Universitas). – ISBN 978-9975-
50-145-3; http://bit.ly/2UESrzw.

Învăţământul juridic univer-
sitar bălţean la 20 de ani / Bibl. 
Șt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi ; alcăt.: Elena Scurtu, 
Anna Nagherneac, Taisia Aculo-
va ; red. resp.: Elena Harconiţa ; 
red. bibliogr.: Lina Mihaluţa. 
– Bălţi, 2018. – 200 p. – (Bi-
bliographia Universitas, ISBN 
978-9975-50-154-5). – ISBN 
978-9975-50-155-2 ; http://bit.
ly/2G7fb SX

Jitaru, Valentin. Persona-

lităţi bălţene : Enciclopedie / 
Valentin Jitaru, Lucian Jitaru: au 
colaborat: Gh. Calamanciuc..., 
Elena Harconiţa [et al.]. – Chiși-
nău : S. n., 2018. – 400 p. – ISBN 
978-9975-53-932-6.

Popa, Gheorghe. Un ingredi-
ent al succesului particular: pre-
stigiul instituţiei // Sintagmele. 
– 2010. – Anul I, Nr 1. – P. 4-5.

Popa, Iulius. Universitatea 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 
(1945-2015) / Iulius Popa ; lec-
tor: Tamara Pascaru. – Chișinău : 
[S. n.], 2015 (Tipogr. Centrală). 
– 516 p. : fot. – ISBN 978-9975-
53-538-0.

Sabău, Cristian. Un spaţiu 
magic – Universitatea din Băl-
ţi / Cristian Sabău // Ziarul de 
Argeș. – 2009. – 30 ian. – 5 febr. 
– P. 12.

Scurtu, Elena. Bălţi – impor-
tant centru urban din Nordul 
Moldovei : Bibliograf. / Elena 
Scurtu ; red. resp.: Elena Harco-
niţa ; red. bibliogr.: L Mihaluţa ; 
design/cop./machetare: Silvia 
Ciobanu ; Bibl. Șt. a Univ. de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi : 
[S. n.], 2016. – 437 p. : fot., il. – 
(Bibliografi i etnografi ce, ISBN 
978-9975-50-172-9). – ISBN 
978-9975-50-173-6; http://bit.
ly/2SqEhEN

70 de ani de parteneriat în 
procesul educaţional / Bibl. Șt. 
a Univ. de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi ; alcăt.: Maria Fotescu, 
Elena Scurtu, Anna Nagherne-
ac, Natalia Culicov ; red. resp.: 
Elena Harconiţa ; red. bibliogr.: 
Lina Mihaluţa ; design/cop.: 
Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2015. – 
318 p. – (Bibliographia Univer-
sitas, ISBN 978-9975-50-154-
5). – ISBN 978-9975-50-153-8; 
http://bit.ly/2Db76ex

Științele reale universi-
tare bălțene la 70 de ani : 
Bibliografie / Bibl. Șt. a Univ. 
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; 
alcăt.: Elena Scurtu, Maria Fo-
tescu, Anna Nagherneac ; red. 
resp.: Elena Harconița ; red. bi-
bliogr.: Lina Mihaluța. – Bălți, 
2017. – 427 p. – (Bibliographia 
Universitas, ISBN 978-9975-50-
154-5). – ISBN 978-9975-50-
208-5 ; http://bit.ly/2KryfAT
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Universitatea de Stat „Ale-

cu Russo” – 70 de ani : indice 
bibliografi c (1945-2015) / Bibl. 
Șt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi ; alcăt.: Elena Scurtu, 
Maria Fotescu, Anna Nagherne-
ac; red. resp.: Elena Harconiţa ; 
red. bibliogr.: Lina Mihaluţa ; 
desing/cop.: Silvia Ciobanu. – 
Bălţi, 2015. – 334 p. – (Bibli-
ographia Universitas, ISBN 
978-9975-50-154-5). – ISBN 
978-9975-50-155-2 ; http://bit.
ly/2I0MuM2.

Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi are perspec-
tive de dezvoltare instituţio-
nală // Univers Pedagogic Pro. 
– 2016. – 3 noiem. – P. 1.

Universitatea de Stat „Alecu 
Russo” din Bălţi, într-un top 
mondial // Sintagmele. – 2012. 
– Anul III, Nr 1-4. – P. 4.

USARB. Media. Categorie: 
Noutăţi și comunicate [onli-
ne]. – Disponibil: https://me-
dia.usarb.md/category/nou-
tati-si-comunicate/ (accesat : 
15.10.2019).

USARB. Media. Categorie: 
Faculţăţi și catedre [online]. – 
Disponibil: https://media.usarb.
md/category/facultati-si-cate-
dre/ (accesat : 15.10.2019].

USARB. Media. Categorie: 
Relaţii internaţionale [online]. – 
Disponibil: https://media.usarb.
md/category/relatii-internatio-
nale/ (accesat : 15.10.2019).

USARB. Media. Categorie: 
USARB TV [online]. – Dispo-
nibil: https://media.usarb.md/
usarb-tv/ (accesat : 15.10.2019).

Elena Harconiță

Biblioteca Știinţifi că a 
Universității de Stat

„Alecu Russo” din Bălţi 
(USARB)

Bibliotecă Știinţifi că USARB 
– centru informațional mo-
dern multifuncțional pentru 
educație și cercetare, bază a 
dezvoltării intelectuale și for-
mării profesionale, una din 
cele mai mari și valoroase in-
stituţii din Republica Moldo-
va și din Europa de Est.

Biblioteca Știinţifi că USARB 
trăiește momentele unei sem-
nifi cative aniversări – 75 de ani 
de existenţă dinamică și expre-
sivă. Sunt ani puţini pentru 
prezenţa în timp a unui tem-
plu de carte și mulţi pentru 
realizările și succesele obţinute 
de această prestigioasă și nota-
bilă instituţie. Fondată în anul 
1945, concomitent cu deschi-
derea Institutului Învăţătoresc 
din Bălţi, a fost și este într-un 
proces continuu de dezvoltare, 
perfecţionare și modernizare, 
devenind parte integrantă a 
procesului de instruire, forma-
re și cercetare universitară.

Își realizează cu succes mi-
siunea de secole a Bibliotecii 
de a satisface necesităţile in-
formaţionale multiaspectu-
ale ale studenţilor, cadrelor 
didactice, cercetătorilor și al-
tor categorii de utilizatori de 
la Universitate și nu numai. 
Prin varietatea documentelor 
și serviciilor oferite, prin pro-
movarea diverselor activităţi, 
Biblioteca USARB contribuie 

intens la asigurarea Ţării cu 
specialiști de performanţă, la 
dezvoltarea știinţei naţionale 
și mondiale.

Prin realizările obţinute, 
aprecierile utilizatorilor ei și 
a multor vizitatori externi, 
Biblioteca USARB devine 
simbolul unei Bibliotecii 
exemplare: „Biblioteca Dum-
neavoastră este o adevărată 
oază de spirit și inteligenţă“ 
(Vladimir Beșleagă), Bibli-
otecă „de unicat“ (Iurie Co-
lesnic), „Una dintre cele mai 
mari biblioteci universitare 
din Europa de Est...”(Revista 
ONU în Moldova)  „Bibliote-
că de nivel european”, „Bibli-
otecă cu multe valenţe”(Radu 
Moţoc), „Biblioteca bălţeană 
e unul din punctele cardinale 
ale biblioteconomei basara-
bene” (Alexe Rău), „Unicat 
în peisajul universitar euro-
pean, bijuterie arhitecturală 
și intelectuală, adevărat castel 
al cărţii” (Katya Kolero) „Re-
gina Cărţii din Nord” (Iulius 
Popa), „Apreciez mult meri-
tele acestei instituţii  pe care 
o numesc Biblioteca mea. Zic 
Biblioteca mea și văd/savurez 
edifi ciul sobru/splendid, să-
lile spaţioase, echipamentul 
modern, designul original, 
confortul și disponibilitatea 
bibliotecarilor…” (Nicolae 
Filip), „Сотрудники Библи-
отеки смогли превратить 
официальное учреждение 
в уютный Дом знаний. 
Работа сотрудников вы-
зывает уважение и восхи-
щение” (Оlga Кirsanova, or. 
Blagovescensk , reg. Amur, 
Rusia)…

Biblioteca Universităţii băl-
ţene își desfășoară activitatea 
într-o clădire modernă, uni-
că în Nordul Moldovei, con-
struită în baza unui proiect 
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special, cu o suprafaţă de cir-
ca 6 000 m2, situată pe patru 
niveluri în centrul campusu-
lui universitar.

Menţine cu demnitate ani 
la rând statutul instituţiei în 
afara categoriei (1993) și de 
categorie superioară (2006, 
2018) conferit de Guvernul 
Republicii Moldova.

Biblioteca USARB realizea-
ză mai multe funcţii care in-
fl uenţează și sporesc imaginea 
ei în lumea bibliotecară :

- Centru Biblioteconomic 
Departamental pentru bibli-
otecile din instituţiile de în-
văţământ preuniversitar din 
15 raioane de nord și mun. 
Bălţi

- Depozitară Regională a 
Băncii Mondiale

- membru al Consorţiului 
(REM) Resurse Electronice 
pentru Moldova

- participantă în Progra-
mele Internaționale TEM-
PUS, ERASMUS+, Partene-
riatul Moldovei cu Norvegia 
și România, Ministerul pen-
tru Românii de Pretutindeni 
– crearea Centrulului de In-
formare a României. 

BȘ USARB integrează ser-
vicii, centre, colecţii inter-
naţionale particulare, este 
dotată cu variat echipament 
tehnic: PC, scanere, printere, 
proiectoare, televizoare, table 
interactive.

Activitatea Bibliotecii Știin-
țifi ce este asigurată de 40 bi-
bliotecari, 53% din ei consti-
tuind personalul profesional, 
93 % sunt posesori ai catego-
riilor de califi care: 19 - superi-
or, 16 - întâi și 3 – doi. Au fost 
menţionaţi cu distincţii ono-
rabile de conducerea țării : 
Medalia „Mihai Eminescu”, 
Ordinul „Gloria Muncii”,  di-
plome și premii, inclusiv pre-

miul Naţional „Ion Madan” 
în domeniul biblioteconomi-
ei și bibliografi ei.

De rând cu prestarea obli-
gaţiunilor funcţionale, echi-
pa de bibliotecari este impli-
cată în activitatea Consiliului 
Biblioteconomic Naţional pe 
lângă Ministerul Educaţiei, 
Culturii și Cercetării, Comi-
tetului Tehnic nr. 1 de stan-
dardizare „Biblioteconomie, 
Informare, Documentare”, 
a Asociaţiei Bibliotecarilor 
din Republica Moldova, Fo-
rumul Managerilor din Sis-
temul Național de Biblioteci.

Prestanţa Bibliotecii în spa-
ţiul Universităţii este amplifi -
cată printr-o gamă largă de 
activităţi de cercetare, editare 
și participare la importan-
te evenimente știinţifi ce, la 
concursuri instituţionale și 
naţionale. În perioada 2000-
2019, 20 de bibliotecari au 
obţinut înaltul titlu de laureat 
al Concursului Naţional Cel 
mai bun bibliotecar, organizat 
de Asociaţia Bibliotecarilor.

În ultimii 20 de ani biblio-
tecarii universitari bălţeni au 
editat peste 176 de lucrări, 
inclusiv peste o sută de bi-
bliografi i și biobibliografi i în 
colecţiile Bibliographia Uni-
versitas, Facultas Biography 
– USARB, in honorem, Per-
sonalităţi universitare bălţe-
ne, Scriitori universitari băl-
ţeni, Doctori honoris causa 
ai USARB, Vestigia Semper 
Adora, Bibliografi  etnografi -
ce, 74 din ele obţinând presti-
gioase premii de nivel institu-
ţional și naţional  (Concursul 
Republican Cele mai reușite 
lucrări în domeniul biblioteco-
nomiei și știinţelor informării, 
Premiile Senatului USARB 
etc.).

Anual bibliotecarii par-

ticipă la două manifestări 
știinţifi ce instituţionale de 
amploare : Colloquia Pro-
fessorum Tradiţie și inovare 
în cercetarea știinţifcă (secţi-
unea Biblioteconomie și ști-
inţa informării) și Colloquia 
Bibliothecariorum Faina 
Tlehuci In Memoriam (înce-
pând cu anul 2013), invitând 
colegi din ţară și de peste 
hotare. Biblioteca editează 2 
reviste de specialitate: Con-
fl uenţe Bibliologice (2005) și 
Bibliouniversitas@ABRM.md 
(2012), publică anual cca 70 
de articole înclusiv pe Inter-
net, portalul SlideShare, par-
ticipă în fi ecare an la peste 
40 de reuniuni profesionale 
naţionale și internaţionale, 
stagii de formare continuă, 
vizite de documentare, trai-
ninguri în cadrul proiectelor, 
susţin cca 60 de comunicări 
privind experienţa și mode-
lele BȘ USARB.

Cincisprezece bibliotecari 
sunt formatori naţionali în 
cadrul Secţiei de formare 
continuă a Universităţii de 
Stat din Moldova, 10 biblio-
tecari – asistenţi universitari 
sunt angajaţi anual la preda-
rea cursului Bazele culturii 
informaţiei. Bibliotecarii băl-
ţeni organizează ateliere de 
instruire pentru bibliotecarii 
din învăţământul preuniver-
sitar din 15 raioane de nord 
și municipiul Bălți în cadrul 
Centrului Biblioteconomic 
Departamental, în colaborare 
cu Ministerul Educaţiei, Cul-
turii și Cercetării.

Biblioteca USARB garan-
tează continuu confort spaţi-
al și informaţional, norme es-
tetice adecvate, pentru circa 7 
000 de utilizatori în 12 săli de 
lectură (793 locuri), 4 săli de 
împrumut la domiciliu și alte 
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subdiviziuni, oferind colec-
ţii totale de 1 008 018 în 309 
116 titluri, ce se completează 
anual cu 7-8 000 documente 
în 3-4 000 titluri. Numărul 
de vizite înregistrate per an 
este de 500 mii, 300 mii fi ind 
virtuale, împrumutul consti-
tuie peste 600 000, inclusiv și 
furnizări de documente elec-
tronice.

Pentru asigurarea servici-
ilor electronice sunt folosite 
peste 100 de calculatoare, 
toate având conexiune Inter-
net.

Biblioteca Științifi că USARB 
asigură accesul la colecţii bo-
gate și variate, acces la Internet 
și diverse baze de date, furni-
zează tuturor categoriilor de 
utilizatori servicii documen-
tare și produse informaţionale 
de înaltă calitate, pertinente și 
competitive: servicii de infor-
mare bibliografi că și bibliome-
trică, servicii de comunicare 
și socializare (ture ghidate și 
consultaţii privind orienta-
rea în spaţiile informaţionale, 
activităţi culturale, educative, 
știinţifi ce), de formare (sesiuni 
de traininguri), promovarea 
cursului Bazele culturii infor-
maţiei: 30 de ore – 1 credit, 
curs inclus în planurile de în-
văţământ la toate specialită-
ţile universitare ca disciplină 
obligatorie de formare a abili-
tăţilor și competenţelor infor-
maţionale. Anual bibliotecarii 
promovează circa 250 de ore 
în 25-30 grupe academice 
pentru studenţii din anul I de 
la toate facultăţile, de aseme-
nea, și pentru elevii Colegiului 
Pedagogic și ai Liceului Teore-
tic Republican „Ion Creangă”. 
Ore de Cultură a informaţiei 
sunt promovate și pentri cadre 
didactice, doctoranzi, maste-
ranzi.

În multitudinea de servicii, 
cele mai solicitate sunt servi-
ciile electronice: Acces Inter-
net, WiFi, acces la catalogul 
electronic PRIMO ExLibris 
(catalog partajat a 7 biblio-
teci universitare din R.M.) 
cu mult de 400 mii de înre-
gistrări cota bălţenilor; arhi-
varea și accesul la producţia 
știinţifi că a universităţii în 
Repozitoriul Instituțional 
ORA (Open Research Archi-
ve) USARB, (mai bine de 3 
mii lucrări indexate), Bibli-
oteca Digitală; acces la peste 
100 baze de date naţionale 
și internaţionale care conţin 
peste 1 800 000 mii de cărţi și 
80 000 de publicaţii periodi-
ce; bazele de date proprii Su-
marScanat, Lucrări Muzicale 
de pe discuri de vinil (for-
mat MP3), e-Books, livrarea 
electronică a documentelor 
(LED), Diseminarea Selecti-
vă a Informaţiei (DSI), Servi-
rea Diferenţiată a Conducerii 
(SDC).

Biblioteca participă la pregă-
tirea suportului documentar 
pentru acreditarea specialităţi-
lor universitare prin elaborarea 
și furnizarea datelor privind 
acoperirea informaţională cu 
documente știinţifi ce și didac-
tice în baza catalogului elec-
tronic (înregistrări catalografi -
ate cu toate referinţele, inclusiv 
ISBN, numărul de exemplare 
deţinute de Bibliotecă, vedete-
le de subiect).

Biblioteca ofera servicii on-
line de pe site-ul Bibliotecii, 
platforma JOOMLA, http://
libruniv.usarb.md/index.
php/ro, utilizează platforme 
și instrumente web: Wikipe-
dia, Blogurile Biblioteca în 
dialog cu cititorii, Profesional, 
Centrul de Informare al Ro-
mâniei, socializează, creează 

și partajează resurse și pro-
duse educaţionale în spaţiile 
virtuale: Facebook, Twitter, 
YouTube, Linkedin, Pinte-
rest, Google+, Flickr, Insta-
gram.

Pe site-ul Bibliotecii sunt 
expuse o varietate de tuto-
riale on-line, ghiduri și alte 
suporturi didactice pentru 
a ajuta cadrele didactice, 
studenții și elevii în căuta-
rea, localizarea, evaluarea și 
aplicarea corespunzătoare a 
informațiilor, inclusiv utili-
zarea soft urilor personale de 
gestiune a referinţelor: End-
Note, Mendeley, Zotero.

Video tutorialele și spotu-
rile de promovare a servici-
ilor, portofoliul didactic al 
cursului Bazele culturii in-
formaţiei, serviciul de refe-
rinţe Întreabă bibliotecarul, 
Propunerile pentru achiziţie, 
Buletinul bibliografi c infor-
mativ Achiziţii recente, expo-
ziţii informative și tematice 
on line, resurse tematice pe 
domenii, toate acestea con-
stituie parte din oferta uni-
versitară care favorizează 
formarea profesioniștilor.

Apropare 400 mii de vizite 
anuale, mai bine de 2 milioa-
ne de accesări înregistrează 
pagina WEB a Bibliotecii.

Biblioteca organizează son-
daje de opinii (tradiţional și 
online) pentru studierea im-
pactului ei asupra dezvoltării 
individuale a utilizatorilor 
și a comunităţii, pentru cu-
noașterea gradului de utili-
zare a mijloacelor și instru-
mentelor de informare, ce 
va contribui în continuare la 
fi xarea acţiunilor ulterioare  
de îmbunătăţire a activităţii.

Pentru vizibilitatea și spo-
rirea ratingului rezultatelor 
știinţifi ce ale cercetătorilor 
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universitari bălţeni, inclusiv 
și prin aplicarea indicatorilor 
sciento-bibliomentrici, reali-
zările știinţifi ce USARB sunt 
indexate în 7 baze de date 
internaţionale, repozitorii, bi-
blioteci deschise, cataloage și 
platforme informaţionale: Ze-
nodo (Comunitatea USARB), 
CEEOL, IBN, OpenLibrary, 
Issuu, Calameo, Scribd, Sli-
deshare.

Prin colaborări naţionale 
și internaţionale cu parteneri 
din Republica Moldova, Ro-
mânia, Elveţia, SUA, Ucrai-
na, Rusia, Franţa, Lituania, 
Germania au fost realizate 
peste 30 de proiecte inves-
tiţionale care au diversifi cat 
oferta informaţională, inclu-
siv prin deschiderea Centru-
lui de Documentare al ONU, 
Punctului de Informare și 
Documentare NATO, Cen-
trului de Informare al Uni-
unii Europene, Centrului de 
Informare al României etc.

Menţionăm, în mod speci-
al, ajutorul acordat de Asoci-
aţia Pro Basarabia și Bucovi-
na, Filiala „Costachi Negri” 
din Galaţi, secretar membrul 
de onoare al Senatului, ing. 
Radu MOŢOC, la dezvol-
tarea colecţiilor de carte în 
limba română, valoarea do-
naţiilor constituind peste 100 
000 EURO.

Participarea în proiectele 
internaţionale Tempus –MI-
SISQ, LNSS ERASMUS+ s-a 
soldat cu obţinerea de noi 
cunoștinţe și experienţe mo-
derne din activitatea  bibli-
otecilor din ţările europene 
(Grecia, România, Germa-
nia, Irlanda, Norvegia, Un-
garia, Belarus, Lituania, Le-
tonia), prin promovarea unui 
șir de traininguri și worksho-
puri de instruire cu partici-

parea experţilor internaţio-
nali, dotarea cu echipament 
tehnic  în valoare de peste 
500 000 lei.

Graţie Proiectului „Moder-
nizarea serviciilor biblioteci-
lor universitare din Moldova” 
și contribuţiilor Consorţiului 
REM, este asigurat accesul la 
11 baze de date EBSCO și alte 
10 – gratuit, inclusiv Th om-
son Reuters Web of Science, 
SAGE Research Methods 
Cases, Taylor & Francis On-
line Journal Library, Resear-
ch4Life.

Eforturile bibliotecarilor 
universitari bălţeni s-au dis-
tins și în obţinerea Proiectu-
lui de dotare cu resurse in-
formaţionale al Centrului de 
Informare al României din  
Bălţi, inaugurat de Ministe-
rul pentru Românii de Pretu-
tindeni. În cadrul Proiectu-
lui au fost achiziţionate mai 
bine de 300 titluri de cărţi și 
reviste în valoare de 80 996 
lei, oganizate și promovate 
diverse activităţi pentru co-
munitatea din nordul RM 
(https://cirbalti.wordpress.
com). Proiectul de dotare 
cu resurse informaţionale a 
fost câștigat și în acest an, ur-
mând ca benefi ciarii USARB 
să se bucure de o nouă colec-
ţie în valoare de peste 65 000 
lei.

O gamă largă de mesa-
je educaţionale, culturale și 
știinţifi ce expediate online, 
de evenimente, campanii, 
programe infodocumenta-
re, fl ashmob-uri: Zilele In-
formării, Zilele Catedrelor, 
Lunarul studenţilor la stu-
diile de licenţă / Master / 
Doctorat, Salonul editorial 
Universitaria – Contribu-
ţii știinţifi co-didactice ale 
universitarilor bălţeni, Noul 

Utilizator, Săptămâna Open 
Acces, Săptămâna Educaţiei 
Deschise, Ziua Științei, Zilele 
Universităţii, Zilele Bibliote-
cii și Facultăţii, Ziua Naţio-
nală de Sensibilizare privind 
Bibliotecile, audiţii muzi-
cale, reviste bibliografi ce, 
lansări de carte, realizate în 
cadrul Clubului Cărţii, Clu-
bului ONU Nord, Salonului 
Muzical, Clubul BiblioSpiri-
tus, Punctului de Informare 
NATO, Centrului de Infor-
mare a Uniunii Europene, 
Centrului Educaţie Civică 
Europeană, Centrului de In-
formare a României sporesc 
integrarea Bibliotecii în viaţa 
didactică, cultural-știinţifi că 
a comunităţii universitare.

Din cele mai relevante do-
cumente tipărite sunt puse la 
dispoziţia utilizatorilor și la 
cele peste 500 expoziţii infor-
mative și tematice, inclusiv, 
35 de expoziţii on-line, or-
ganizate în fi ecare an, având 
drept scop stimularea lectu-
rilor de instruire și cercetare 
ale utilizatorilor.

Realizându-și principa-
lele sale funcţii, Biblioteca 
păstrează cu devotament și 
pietate din cele mai sugesti-
ve tradiţii, completându-le 
cu forme de lucru moderne, 
aspirând mereu spre crește-
re calitativă și performanţă. 
Activitatea ei este compati-
bilă cu exigenţele mereu în 
schimbare ale societăţii con-
tempoarane.

Biblioteca Știinţifi că USARB 
este deschisă pentru parteneri-
at și colaborare cu bibliotecile 
din ţară și de peste hotare.

Meritele Bibliotecii Știinţi-
fi ce USARB sunt recunoscu-
te și apreciate de comunitatea 
biblioteconomică naţională 
prin decernarea Premiului 
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Național GALEX, organizat 
de Liga Bibliotecarilor din 
Republica Moldova „Alexe 
Rău” și Biblioteca Națională 
a Republicii Moldova.

Bibliografi e selectivă:
Biblioteca Știinţifi că a Uni-

versităţii de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi = Scentifi c Library of 
„Alecu Russo” Balti State Uni-
versity // Universitatea de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi. – Ch.,  
2015. – P. 60-68.

Biblioteca Știinţifi că a Uni-
versităţii de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi // Popa, Iulius. Univer-
sitatea de Stat „Alecu Russo” din 
Bălţi (1945-2015). – Ch., 2015. – 
P. 225-236.

Biblioteca USARB „A. Russo” 
– gazda unei conferinţe interna-
ţionale // Făclia : săpt. ped. – 
2015. – 30 oct. (40). – P. 4.

Cei mai buni bibliotecari 
din Moldova au fost premiați 
de ziua lor profesională [on-
line]. – Disponibil: http://diez.
md/2016/04/22/cei-mai-buni-
bibliotecari-din-moldova-au-
fost-premiati-de-ziua-lor-pro-
fesionala/

Cojocaru, Mary. Ministrul 
Angel Tilvar, la Universitatea 
„Alecu Russo” din Bălţi / M. 
Cojocaru // Jurnal românesc : 
pentru românii de pretutindeni 
[on-line]. – 2015. – 31 mart. – 
Disponibil: http://www.jur-
nalromanesc.ro/jr1/index.php/
component/k2/item/1325-mi-
nistrul-angel-tilvar-la-univer-
sitatea-alecu-russo-din-balti.
html

Filip, Nicolae. Biblioteca mea : 
[text preluat din revista Maga-
zin bibliologic, 2005, Nr 3/4, P. 
7-8.] / Nicolae Filip // In memo-
riam academicianul NICOLAE 
FILIP : Biobibliografe. – Bălţi, 
2016. – P. 148-150. – ISBN 978-
9975-50-175-0.

Gîfu, Daniela. Criză de car-
te românească la Biblioteca 
Științifi că a Universității de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți [on-li-
ne]. – Disponibil : http://uzp.
org.ro/criza-de-carte-roma-
neasca-la-biblioteca-stiintifi ca-
a-universitatii-de-stat-alecu-
russo-din-balti/

Harconiţa, Elena. Biblioteca 
Știinţifi că a Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi : [1945-
2015] / E. Harconiţa // Calendar 
Naţional, 2015. – Ch., 2015. – P. 
339-342.

Harconiţa, Elena. Biblioteca 
Știinţifi că Universitară : repere / 
Elena Harconiţa // Sintagmele. – 
2015. – iunie. – P. 9.

[Harjevschi, Mariana]. ME-
SAJ Bibliotecii Știinţifi ce a Uni-
versităţii de Stat „Alecu Russo” 
din Bălţi consacrat celor 70 de 
ani de la fondare [on-line]. – 
Disponibil: http://www.abrm.
md/fi les/Mesaj_Felicitare_Bibl_
Univ_Alecu_Russo.pdf 

La Biblioteca Universității 
bălțene sunt păstrate cărți 
din secolul al XVIII-lea : [Vi-
deo] / Telecompania BTV din 
Bălţi ; prezentare: Elena Cristi-
an. – Disponibil: https://www.
facebook.com/btvmoldova/
videos/2044145735874361/?hc_
ref=ARTqKNgd9Aj0A7FW
SVLXP0__HDmsdL0sqxCJuGk
HrQiGCL46AymukEcNbQMH
xoehfEQ&pnref=storyn

Laureați ai Galei Naționale 
GALEX 2018, au fost premiați 
astăzi, de Ziua Mondială a Cărții 
și Ziua Bibliotecarului la 23 apri-
lie 2018, de Ziua Bibliotecarului, 
în cadrul evenimentului GA-
LEX 2018, ediţia a VIII-a [on-
line]. – Disponibil: http://www.
realitatea.md/13-laureati-ai-ga-
lei-nationale-galex-2018--au-
fost-premiati-astazi--de-ziua-
mondiala-a-cartii-si-ziua-bibli-
otecarului--video-_76024.html.

Modernizarea Bibliotecii 
Științifi ce în cadrul unui pro-
iect ERASMUS+ [on-line] / 
Bibl. Șt. a Academiei de Admi-
nistrare Publică. – Disponibil: 
http://aap.gov.md/biblioteca/

news/modernizarea-bibliote-
cii-%C8%99tiin%C8%9Bifice-
%C3%AEn-cadrul-unui-pro-
iect-erasmus.

Nicu, Ghenadie. Alteţea Sa 
Regală în drum spre casă : [vizi-
ta Alteţei Sale Regale Principele 
Nicolae al României la USARB 
și la BȘ USARB] / G. Nicu // 
Sintagmele. – 2015. – Febr. – P. 
1, 3.

Pintilei, Elena. Oamenii de 
calitate produc o instituție de 
calitate… = Quality people 
produce a quality institution / 
Elena Pintilei // Confl uenţe bi-
bliologice : Rev. de biblioteco-
nomie și șt. informării. – 2017. 
– Nr 1-2 (47-48). – P. 19. – ISSN 
1857-0232 ; http://libruniv.
usarb.md/xXx/reviste/confb ib/
articole/2017_1-2/Conf_1-
2_2017_19.pdf. – Mesajul Di-
rectorului general al Bibliotecii 
Naţionale a Republicii Moldova 
pentru Reuniunea Colloquia 
Bibliothecariorum, Bălţi, 23 fe-
bruarie 2017.

Popa, Iulius. Bibliotecarii, 
prietenii care îmi mai rămân / 
Iulius Popa // Literatura și arta. 
– 2017. – 25 mai. – P. 3 ; https://
drive.google.com/file//0ByA7
Kci8VpxBSGZYdUV1ZGhMR
GM/view

Programul Open World = 
Lumea Deschisă susținut de 
Congresul SUA [on-line]. 
Disponibil: https://www.face-
book.com/543442855760138/
p h o t o s / p b o . 5 4 3 4 4 2 8 -
5 5 7 6 0 1 3 8 / 1 6 4 4 2 6 9 4 0 2 -
344139/?type=3&eid=ARC32
OzOAnj-k3kUh3Bd0aDRBN
mum98mW8lTNZM4ApqQi
uXsTkg5YVkgJ6nv5mnQuoo
gSuNQ6Kx7nSAh (accesat : 
14.10.2019).

Tîlvăr, Angel. „…Am cunos-
cut oameni extrem de dedicați 
românismului și păstrării 
identității românești!” : [interviu 
telefonic realizat cu ministrul 
delegat pentru relațiile cu româ-
nii de peste hotare Angel Tîlvar] 
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/ Romeo Crîșmaru // Jurnal Ro-
mânesc : pentru românii de pre-
tutindeni [on-line]. – 2015. – 28 
mart. – Disponibil: http://www.
jurnalromanesc.ro/jr1/index.
php/interviu/item/1321-am-cu-
noscut-oameni-extrem-de-de-
dicati-romanismului-si-pastra-
rii-identitatii-romanesti.html

Urușciuc, Eugen. Miliardele 
de la Bălți – de cuvinte din Bibli-
oteca Științifi că a Universității 
de Stat „Alecu Russo” [Video] 
[on-line] / Eugen Urușciuc ; vi-
deo: Ion Urușciuc ; montaj: Alex 
Gurduza. – Disponibil : http://
www.stiripozitive.eu/libview.
php?l=ro&

idc=24&id=3526&t=/Locuri/
Cultura/Video-MILIARDELE-
DE-LA-BALI-de-cuvinte-din-
Biblioteca-Stiintifica-a-Uni-
versitatii-de-Stat-Alecu-Russo. 
- Prezentare de către Elena Har-
coniţa, director, Elena Scurtu, 
bibliotecar, Elena Cristian, șef 
serviciu, Gabriela Cazacu, bibli-
otecar, Adella Cucu, șef serviciu.

Urușciuc, Eugen. Zece lucruri 
despre Biblioteca Universității 
din Bălți pe care, probabil, nu 
le știai [Infografi c] [on-line] / 
Eugen Urușciuc. – Disponibil : 
http://www.stiripozitive.eu/
libview.php?l=ro&idc=24&id
=3511&t=%2FLocuri%2FCultu
ra%2FInfografic-Zece-lucruri-
despre-Biblioteca-Universitatii-
din-Balti-pe-care-probabil-nu-
le-stiai

Elena Harconița,
director Biblioteca Știinţifi că 

a USARB

Vera Osoianu
1955

Bibliolog, specialist de ca-
tegorie superioară, formator 
de nivel național, director 
adjunct la BNRM.

S-a născut la 12 octombrie 
1955, în comuna Unţeni, ra-
ionul Fălești.

Absolventă a Universită-
ţii de Stat din Chișinău. In 
anul 1977 a terminat cursul 
deplin al Universităţii la Spe-
cialitatea biblioteconomie și 
bibliografi e. A fost reparti-
zată la Biblioteca Naţională 
și începând cu 1 august 1977 
activează în cadrul Bibliote-
cii Naţionale, ocupând ur-
matoarele funcţii în Direcţia 
cercetare și dezvoltare în bi-
blioteconomie:

2003 - prezent – director 
adjunct responsabil de cerce-
tare și dezvoltare în bibliote-
conomie;

01.01.2004-2009 – director 
adjunct cu drepturi și obli-
gaţiuni de prim-director ad-
junct;

07.11.2000-02.01.2003 – 
șef Direcţie Cercetare și Dez-
voltare în Biblioteconomie;

03.02.92 - 07.11.2000 – șef 
serviciu „Asistenţă de speci-
alitate”;

01.11.91 - 03.02.92 – bibli-
otecar principal;

01.12.81 - 01.11.91 – șef 
ofi ciu;

01.12.79 - 01.07.81 – meto-
dist superior;

04.10.77 – 01.12.79 – me-
todist;

01.08.77 - 04.10.77 – bibli-
otecar.

Pe parcursul celor 42 de 
ani de activitate în Bibliote-
ca Naţională, a desfășurat o 
intensă activitate profesio-
nală și socială care a ajutat-
o să infl uențeze dezvoltarea 
biblioteconomiei naționale 
și i-a permis diseminarea 
cunoștinţelor și a experien-
ţei avansate înregistrată de 
biblioteconomia internaţio-
nală. A participat în activi-
tatea celor mai prestigioase 
proiecte, structuri, publicaţii, 
respectiv: 

Consiliul Biblioteconomic 
Național: membru;

Comisia Naţională de Ates-
tare a Bibliotecarilor: mem-
bru 2006-2010, 2013-2019;

Biroul Asociației Bibliote-
carilor din Republica Moldo-
va (1995-2008): membru;

Comisia ABRM, Biblioteci 
publice: membru;

Filiala Bibliotecii Nationale 
a Asociației Bibliotecarilor 
din Republica Moldova: pre-
ședinte (1993-2008);

Revista „Biblioteca” (Bucu-
rești): membru al Comitetu-
lui consultativ;

ONG „Acces-Info”: mem-
bru;

Revista „Magazin bibliolo-
gic”: membru al Colegiului 
redacţional;

„SBM: Buletin trimestrial” 
(2001-2006): membru al Co-
legiului redacțional;

Coordonator a patru pro-
iecte susținute de Ambasada 
SUA în Moldova;

Coordonator a patru pro-
iecte susținute de Fundația 
Soros;

Coordonator a două pro-
iecte susținute de Fundația 
Conferința Bibliotecilor 
Naționale Europene;

Organizator a 24 ediţii a 
Forumului Managerilor din 
Sistemul Național de Biblio-
teci; 
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Organizator a 29 ediții a 

Simpozionului „Anul biblio-
logic…”(1992-2019), unde a 
prezentat 28 de comunicări.

A participat la crearea 
Asociației Bibliotecilor din 
Republica Moldova; la or-
ganizarea celor mai mari 
activități de nivel național 
care au infl uențat schim-
barea domeniului bibliote-
car și alinierea bibliotecilor 
din Republica Moldova la 
metodologiile și practicile 
promovate la nivel interna-
ţional: congrese, simpozi-
oane, conferințe, seminare, 
etc; la diferite etape a fost 
membru (și este în continu-
are) al celor mai importante 
structuri profesionale care 
promovează politica statului 
în domeniu; participă la ela-
borarea documentelor care 
reglementează funcționarea 
bibliotecilor (Legea cu pri-
vire la biblioteci, Strategiile 
de dezvoltare a bibliotecilor, 
regulamente etc.), contribu-
ie la promovarea experienței 
avansate și a practicilor de 
calitate înregistrate în bibli-
otecile lumii, prezentând co-
municări la întrunirile pro-
fesionale organizate la nivel 
național, regional și pretutin-
deni în teritoriu.

În anul 2005 a inițiat pro-
cesul de aderare a Bibliotecii 
Naționale a Republicii Mol-
dova la Fundația Conferința 
Directorilor Bibliotecilor Nați-
onale din Europa (CENL) și 
a negociat taxa de participare 
pentru 5 ani (2005-2010), în 
felul acesta luând parte la inte-
grarea Bibliotecii Naţionale în 
proiectele Biblioteca Europea-
nă și FUMAGABA (Proiect 
susţinut de Uniunea Europea-
nă, care a marcat începutul di-
gitalizării colecţiilor din ţările 
care au aderat în ultimul val la 
CENL).

Între anii 2007-2011 a ținut 
bibliotecile publice din Re-

publica Moldova în atenția 
Fundației Gates în vederea 
aderării la inițiativa Bibli-
oteci Globale. În anul 2011 
Republica Moldova a fost ac-
ceptată în iniţiativa Biblioteci 
Globale. 

A reprezentat Asociaţia Bi-
bliotecarilor din Republica 
Moldova și, respectiv, bibli-
otecile din Republica Mol-
dova, elaborând raportul de 
ţară, în proiectul european 
CALIMERA - Medierea ac-
cesului la resursele electro-
nice prin instituţiile locale, 
program în cadru FP5 al Co-
misiei europene, care a mo-
nitorizat progresele și soluţi-
ile tehnice rezultate din noile 
tehnologii (IST - tehnologiile 
societăţii informaţionale) în 
ţările europene.

În anul 2015 a reușit rea-
lizarea unui proiect de mare 
importanță pentru biblioteci 
– Centrul de Statistică on-
line. În anul 2017 a realizat 
două proiecte fi nanțate de 
Fundația Conferința Directo-
rilor Bibliotecilor Naționale 
Europene. În anul 2018 a 
pregătit proiectul fi nanțat 
de Ambasada Lituaniei în 
Republica Moldova, Dezvol-
tarea democrației, prin care 
10 specialiști de la BNRM au 
efectuat o vizită de studiu la 
Biblioteca Națională a Litu-
aniei, iar trei specialiști de la 
Biblioteca Națională a Litua-
niei – o vizită în Moldova.

În parteneriat cu Fundaţia 
Soros-Moldova, Ambasa-
da SUA în Moldova, Alianţa 
Franceză din Moldova, Cen-
trul de Informare al Consi-
liului Europei a realizat mai 
multe proiecte în vederea 
familiarizării bibliotecari-
lor moldoveni cu experienţa 
avansată în biblioteconomia 
altor state, a intermediat in-
vitarea în Moldova a unor 
profesioniști de forţă din mai 

multe ţări. In felul acesta, bi-
bliotecarii moldoveni au cu-
noscut pe:

- Hermina Anghelescu, 
profesor la Universitatea de 
Stat diin Wayne, SUA (de-
cembrie, 2001) care a fami-
liarizat bibliotecarii moldo-
veni cu serviciile de referinţă 
specifi ce bibliotecilor ameri-
cane;

- Judy Field, profesor la 
Universitatea de Stat din 
Wayne, SUA și Liviu Dediu, 
directorul adjunct al Biblio-
tecii Judeţene Galaţi, Româ-
nia (august 2002), care au 
iniţiat bibliotecarii moldo-
veni în specifi cul  referinţelor 
virtuale; 

- Bernard Margolis, direc-
torul Bibliotecii Publice Bos-
ton (martie, 2003) care a pre-
zentat Conferinţa „Dirijarea 
schimbărilor în bibliotecă”, în 
cadrul Simpozionului Știinţi-
fi c „Anul Bibliologic 2002”, la 
care au participat managerii 
bibliotecilor publice, univer-
sitare, specializate etc. din 
toată ţara;

- Grant Harris, specialist de 
referinţă la Biblioteca Con-
gresului, SUA (octombrie, 
2003). Împreună au organi-
zat seminarul „Servicii mo-
derne pentru utilizatori”;

- Barbara Kotalska, Bibli-
oteca Naţională a Franţei 
(noiembrie, 2004), care a 
susţinut un seminar pentru 
specialiștii antrenaţi în cata-
logare și indexare, din bibli-
otecile mari, în special din 
cele participante la Proiectul 
SIBIMOL.

Pentru a se ţine la curent 
cu experienţa bibliotecilor 
lumii și a-și actualiza com-
petenţele profesionale, a par-
ticipat la diverse concursuri 
și a câștigat mai multe pro-
iecte, susţinute fi nanciar de 
Fundaţia SOROS-Moldova, 
Ambasada SUA în Moldova, 
Alianţa Franceză din Mol-
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dova, Fundația Conferința 
Bibliotecilor Naționale Euro-
pene. Granturile obţinute au 
permis participarea la diver-
se întruniri internaţionale în 
domeniu. A studiat experien-
ţa avansată a mai multor ţări, 
propunând spre implemen-
tare idei care au contribuit la 
schimbarea activităţii biblio-
tecilor ţării.

În anul 2019 a inițiat 
„Proiectul de digitizare a 
publicațiilor valoroase dis-
ponibile în colecțiile BNRM”, 
proiect anunțat de Agenția 
Japoneză de Cooperare Inter-
națională.

În calitate de formator na-
ţional, a susținut mai multe 
traininguri:

„Biblioteca și tehnologiile: 
integrare, misiune, funcţii, 
mijloace”;

„Modernizarea activităţii – 
necesitate strategică a biblio-
tecilor școlare”;

„Probleme și tendinţe actu-
ale în activitatea bibliotecilor 
publice”;

„Modernizarea activităţii – 
prioritatea strategică a bibli-
otecilor publice”;

„Utilizatorul 2.0 – compe-
tenţe și abilităţi pentru Bibli-
oteca și Bibliotecarul 2.0”;

„Utilizatorul – raţiunea de 
existenţă a bibliotecii”;

„Strategii de promovare a 
lecturii” etc.

Promovează, prin toate 
mijloacele disponibile, car-
tea, lectura, biblioteca, bi-
bliotecarul și profesia de bi-
bliotecar, inclusiv în spaţiul 
virtual:

Blogul de biblioteconomie 
și știinţa informării //http://
clubbib2.wordpress.com

Contul Blogului de biblio-
teconomie și știinţa informă-
rii pe slideshare

 http://www.slideshare.net/
cdbclub

Blogul Bibliotecile publi-
ce din Republica Moldova // 

http://bibliotecipublicerm.
wordpress.com

Contul blogului  Biblio-
tecile publice din Republi-
ca Moldova  pe slideshare 
http://www.slideshare.net/
rmbiblioteci

Pagina Blogului de Biblio-
teconomie și Știinţa Infor-
mării pe Facebook

http://www.facebook.com/
pages/Blogul-de-biblioteco-
nomie-si-stiinta-informa-
rii/142586482424613

Ordinul “Steaua Români-
ei”, 2000 - pentru merite în 
difuzarea culturii românești. 

Pentru merite deosebite în 
promovarea cărţii, lecturii, 
bibliotecii, precum și pentru 
dezvoltarea sistemului naţio-
nal de biblioteci, a fost men-
ţionată cu diverse distincţii:

Medalia „Meritul Civic”, 
2002, pentru merite deose-
bite în promovarea cărţii, 
lecturii, a bibliotecii, precum 
și pentru dezvoltarea siste-
mului naţional de biblioteci; 
Diploma Guvernului Repub-
licii Moldova, 2009, 2015, 
2018; Cel mai bun biblio-
tecar al anului: 1981, 1982, 
1986, 1998, 1999, 2001, 2011, 
2015; Premiul „Ion Madan”, 
Ministerul Culturii al Re-
publicii Moldova, 2015; Di-
ploma Ministerului Culturii, 
2001, 2005, 2008, 2011, 2012, 
2016; Diploma Asociației 
Bibliotecarilor din Republica 
Moldova, Premiul 1; Con-
cursul Național „Cele mai 
reușite lucrări în domeniul 
biblioteconomiei și științe ale 
informării ale anului 2015”, 
Secțiunea Bibliologie; Tro-
feul „Mărul contribuției” la 
aniversarea a 10-a a revistei 
„BiblioPolis”, Certifi catul nr. 
20; Diplomă de excelență, 
Asociația Națională a Bi-
bliotecarilor și Bibliotecilor 
Publice din România, 2011; 
Adeverință privind partici-
parea la implementarea ideii 

de creare a unor bloguri în 
cadrul Bibliotecii Naţionale 
prin crearea Blogului de 
Biblioteconomie și Știința 
Informării, 2011; Premiul 
II pentru lucrarea „Rigorile 
internaţionale actuale ale 
organizării şi funcţionării bi-
bliotecilor publice”, în cadrul 
Concursului Naţional „Cele 
mai reuşite lucrări în dome-
niul biblioteconomiei şi 
ştiinţe ale informării”, ediţia a 
XVII-a, 2007, Secţiunea Stu-
dii şi cercetări în domeniul 
biblioteconomiei şi ştiinţei 
informării. 

Premiul anual „Clopoţelul 
de bronz” pentru consec-
venţă și curaj în promovarea 
accesului la informaţie, Cen-
trul Access-Info, septembrie 
2008.

Diploma Juriului Salonului 
Internaţional de carte pentru 
Copii, aprilie, 2008.

Diploma de excelenţă a 
Centrului Acces Info, pentru 
participare activă, creatoare 
și efi cientă la Atelierul pen-
tru formarea formatorilor în 
domeniul accesului la infor-
maţie, Chisinău, 18-20 ianu-
arie, 2008.

Diploma Asociaţiei Biblio-
tecarilor din Republica Mol-
dova, pentru performanţe 
profesionale, Chisinău, 2007.

Diploma Universităţii de 
Stat din Moldova, Chișinău, 
2006. 

Brevet de invenţie nr. 29, 
Integrarea Bibliotecii Naţio-
nale a Republicii Moldova în 
Biblioteca Europeană;

Adeverinţă BNRM, 2012, 
Pentru ideea de promovare 
a BNRM, CODIBIP, FNCL, a 
Blogului de biblioteconomie 
în mediile sociale; Premiile 
Naţionale, GALEX, ediţia a 
II-a, 2012, Testimoniu, Pen-
tru locul II în topul naţional 
al celor mai buni bibliotecari 
ai anului 2011; Premiile Na-
ţionale GALEX, ediţia II-a, 
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2012, Testimoniu pentru 
„Cel mai bun proiect biblio-
teconomic”, 2015.

Printre temele de cerceta-
re din ultimul timp un loc 
aparte revine promovării lec-
turii ca bază pentru cultură, 
cunoaștere și dezvoltare. O 
sinteză a acestei teme a fost 
prezentată în lucrarea „Lec-
turaCentral” accesibilă în 
format tradițional și în cel 
electronic.

Problemele actuale ale bi-
blioteconomiei naţionale, 
precum și experienţa avan-
sată a bibliotecilor de peste 
hotare au fost oglindite într-
o serie de studii și articole 
publicate în reviste de spe-
cialitate: „Magazin bibliolo-
gic”, „Biblioteca” (București), 
revista „Limba română” etc. 
și în format electronic, în 
special Blogul de biblioteco-
nomie și Știința Informării și 
contul blogului de pe SlideS-
hare. Autoare a peste o sută 
de studii și articole în publi-
caţiile de specialitate din ţară 
și de peste hotare.

Bibliografi e selectivă 
(2015-2019):

Monografi i
Osoianu-Filip, Vera. Bibli-

oteca publică între percepția 
tradițională și utilizatorul mo-
dern / Vera Osoianu-Filip ; Bi-
blioteca Națională a Republicii 
Moldova ; director general: Ele-
na Pintilei. – Chișinău : BNRM, 
2015. – 232 p. – ISBN 978-
9975-4498-8-0. – Mod de ac-
ces: http://www.bnrm.md/fi les/
publicatii/VOsoanu-Biblioteca-
publica-intre-perceptia-traditi-
onala-utilizatorul-modern.pdf 
(accesat : 22.01.2019).

Osoianu-Filip, Vera. Tribu-
na avocatului bibliotecii : În-
drumar pentru bibliotecari / 
Vera Osoianu-Filip ; Biblioteca 
Națională a Republicii Mol-
dova ; director general: Elena 
Pintilei. – Chișinău :  Biblioteca 

Națională a Republicii Moldo-
va, 2016 (Imprimeria BNRM). 
– 146 p. – ISBN 978-9975-3114-
8-9. – Mod de acces: http://
www.bnrm.md/fi les/publicatii/
Tribuna-avocatului-bibliotecii-
indrumar-pentru-bibliotecari.
pdf (accesat : 22.01.2019).

Recenzii
Corghenci, Ludmila. Univox 

pentru bibliotecă și bibliotecari 
/ Ludmila Corghenci // Magazin 
bibliologic. – 2017. – Nr 1/2. – 
P. 126-127. – ISSN 1857-1476. 
– Rec. la cartea: Osoianu-Filip, 
Vera. Tribuna avocatului bibli-
otecii : Îndrumar pentru bibli-
otecari. – Chișinău, 2016. – 146 
p. – ISBN 978-9975-3114-8-9. 
– Mod de acces: http://www.
bnrm.md/files/publicatii/Ma-
gazin-bibliologic2017-1-2.pdf 
(accesat : 4.12.2018).

Lucrări științifi ce, metodo-
logice și de sinteză redactate, 
coordonate și îngrijite

Biblioteca Națională a Re-
publicii Moldova – Meridianul 
Zero al Sistemului Național de 
Biblioteci (1991-2016) : Mo-
nografi e (consacrată aniversă-
rii a 185 de ani de la fondarea 
BNRM) / Ministerul Educației, 
Culturii și Cercetării al Re-
publicii Moldova, Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova; 
director general: Elena Pintilei;  
coord. de ediție: Vera Osoianu, 
Ludmila Corghenci ; cons. șt.: 
Aliona Tostogan, Svetlana Bar-
bei. – Chișinău :  BNRM, 2017. 
– 216 p. : fi g., fot., tab. – ISBN 
978-9975-110-86-0. – Mod de 
acces http://bnrm.md/fi les/pu-
blicatii/Monografi i-BNRM-me-
ridianul-zero-Sistemului-Nati-
onal-Biblioteci-(1991-2016).pdf 
(accesat : 22.01.2019).

Bibliotecile publice din Re-
publica Moldova : Situații sta-
tistice 2013-2014 / Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova ; 
director general: Elena Pintilei ; 
ed. îngr. de Vera Osoianu ; alcăt.: 
Ecaterina Dmitric, Valentina 
Popa. – Chișinău : BNRM, 2015. 

– 16 p. – ISBN 978-9975-9696-
3-5. – Mod de acces: http://
www.bnrm.md/fi les/publicatii/
Bibliotecile-publice-Situatii-sta-
tistice-2013-2014.pdf (accesat : 
22.01.2019).

Bibliotecile publice teritoriale 
din Republica Moldova : Indica-
tori statistici și de performanță 
(relaționali) 2015-2016 / Bi-
blioteca Națională a Republi-
cii Moldova ; director general: 
Elena Pintilei ; resp. de ed.: Vera 
Osoianu ; elab.: Ecaterina Dmi-
tric [et al.]. –  Chișinău : BNRM, 
2017. – 16 p. : tab. – ISBN 978-
9975-9696-3-5. – Mod de ac-
ces: http://www.bnrm.md/fi les/
publicatii/Bibliotecile-Publice-
Indicatori-statistici-2015-2016.
pdf (accesat : 22.01.2019).

Bibliotecile publice terito-
riale din Republica Moldova : 
Studiu statistic 2017-2018 / 
Biblioteca Națională a Repu-
blicii Moldova ; director gene-
ral: Elena Pintilei ; resp. de ed.: 
Vera Osoianu ; elab.: Valentin 
Popa, Vera Osoianu, Ecaterina 
Dmitric [et al.]. – Chișinău : 
BNRM, 2019. – 59 p. : tab. – 
ISBN 978-9975-3361-6-1.

Biblioteconomie și științe ale 
informării în Republica Mol-
dova : (Documente în spriji-
nul activității bibliotecilor). 
Vol. 1, 2015-2017 / Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova ; 
director general: Elena Pintilei ; 
resp. de ed.: Vera Osoianu ; 
elab.: Ludmila Corghenci [et 
al.]. – [S. l.] : [S. n.], 2017. – 304 
p. : tab. – ISBN 978-9975-3096-
7-7. – ISBN 978-9975-3096-8-4 
(vol. 1).  – Mod de acces: http://
www.bnrm.md/fi les/publicatii/
Biblioteconomia-Moldovei-
2015-2017-v1.pdf (accesat : 
22.01.2019).

Centrul Biblioteconomic 
Național: conținut de calitate și 
schimbări de perspectivă : Mo-
nografi e aniversară a 70 de ani 
de la fondarea Direcției Cerce-
tare și Dezvoltare în Biblioteco-
nomie și Științe ale Informării 
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/ Biblioteca Națională a Repu-
blicii Moldova ; echipa de aut.: 
Vera Osoianu, Ludmila Cor-
ghenci, Ecaterina Dmitric [et 
al.] ; coord.: Vera Osoianu, Lud-
mila Corghenci ; director gene-
ral: Elena Pintilei. – Chișinău : 
BNRM, 2019 (Tipogr. „Pri-
mex-Com”). – 204 p. : fi g., fot., 
tab. – ISBN 978-9975-3361-
7-8. – Mod de acces: http://
www.bnrm.md/fi les/publicatii/
CENTRUL-BIBLIOTECO-
NOMIC-NATIONAL-CON-
TINUT-DE-CALITATE-SI-
SCHIMBARI-DE-PERSPECTI-
VA-Monografie-aniversara.pdf 
(accesat : 04.11.2019).

Cercetare și dezvoltare teh-
nologică în cadrul sistemului 
național de biblioteci : Reper-
toriu de publicații și activități 
științifi ce 2016-2017 / Bibliote-
ca Națională a Republicii Mol-
dova ; director general: Elena 
Pintilei ; alcăt.: Victoria Vasilica, 
Ludmila Corghenci ; resp. de 
ed.: Vera Osoianu. – Chișinău : 
BNRM, 2016. – 24 p.

Ghid în sprijinul implemen-
tării SM ISO 16439:2018 „Infor-
mare și documentare. Metode 
și proceduri de evaluare a bi-
bliotecilor” [Resursă electroni-
ca] / Consiliul Biblioteconomic 
Național ; Biblioteca Națională 
a Republicii Moldova ; Grupul 
IMPACT – Inovații și practici de 
succes în statistica de bibliotecă ; 
consultant: Artiom Maister ; 
coord.: Ludmila Corghenci ; 
autori: Vera Osoianu, Elena 
Bordian, Margareta Cebotari 
[et. al.]. – Chișinău, 2018. – 60 
p. – Mod de acces: http://www.
bnrm.md/fi les/publicatii/Ghid-
Informare-si-Documentare.
Metode-si-proceduri-pentru-
evaluarea-impactului-bibliote-
cilor.pdf (accesat : 11.02.2019)

Indicatori de performanță 
(relaționali) pentru biblioteci 
[Resursă electronica] : Ghid 
în sprijinul implementării SM 
ISO 11620:2016 „Informare 
și documentare. Indicatori de 

performanță pentru biblioteci” 
(adoptat 20.22.2016) / Bibli-
oteca Națională a Republicii 
Moldova, Centrul de Formare 
Continuă în Biblioteconomie și 
Științe ale Informării, Centrul 
de statistică ; autori: Ludmila 
Corghenci, Vera Osoianu,  Vic-
toria Popa. – Chișinău, 2017. 
– 32 p. – Mod de acces: http://
www.bnrm.md/fi les/publicatii/
Ghid-Indicatori-de-performan-
ta-SM-ISO-11620-2016.pdf (ac-
cesat : 11.02.2019).

Lectura și scările : Culegere de 
articole / Biblioteca Națională a 
Republicii Moldova ; Clubul 
Homo Aestheticus ; consultant 
șt., pref.: acad. Mihai Cimpoi ; 
coord.: Vera Osoianu, Angela 
Drăgănel ; director general: Ele-
na Pintilei. – Chișinău : Editura 
Prut,  2019. – În curs de apariție.

LecturaCentral : În ajuto-
rul activității de promovare a 
cărții și lecturii ca bază pentru 
cunoaștere, știință și cultură : 
Platforma on/off  line pentru bi-
bliotecari / Biblioteca Națională 
a Republicii Moldova ; director 
general: Elena Pintilei ; alcăt.: 
Vera Osoianu-Filip ; red.: Rai-
sa Plăieșu. – Chișinău : BNRM, 
2017. – 132 p. – Bibliogr.: p. 
128. – ISBN 978-9975-3096-6-
0.  – Mod de acces:  http://www.
bnrm.md/files/publicatii/Pu-
blicatii-metodologice-Lectura-
Central.pdf ; https://lecturacen-
tral.wordpress.com/  (accesat : 
22.01.2019).

Repertoriul activităților me-
todologice : Aprobat 06.09.2016 
/ Biblioteca Națională a Repu-
blicii Moldova, Direcția Cerce-
tare și Dezvoltare în Bibliote-
conomie ; elab.: Vera Osoianu, 
Ludmila Corghenci. – Mod de 
acces: http://www.bnrm.md/
fi les/accesDedicat/Repertoriul-
serviciilor-produselor-reuniu-
nilor-bibliotecari-biblioteci.pdf 
(accesat : 02.04.2019).

Simpozionul Științifi c Anul 
Bibliologic – 25 de ani: colabo-
rare, dezvoltare, impact / Bi-

blioteca Națională a Republicii 
Moldova ; director general: Ele-
na Pintilei ; concepție și elab.: 
Vera Osoianu ; coord.: Ecateri-
na Dmitric. – Chișinău : BNRM, 
2016. – 70 p. : fot. – ISBN 978-
9975-9696-6-6. 

Topul celor mai citite 10 cărți 
editate în anul 2017 : Studiu de-
scriptiv / Biblioteca Națională 
a Republicii Moldova, Direcția 
Cercetare și Dezvoltare în Bi-
blioteconomie și Științe ale In-
formării, Centrul de Statistică ; 
director general: Elena Pintilei ; 
alcăt.: Margareta Cebotari, 
Natalia Ghimpu ; resp. de ed.: 
Vera Osoianu ; coord.: Victoria 
Popa ; consultant: Ludmila Cor-
ghenci. – Chișinău : Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova, 
2018. – 60 p. : fot., tab. – ISBN 
978-9975-3205-3-5. – Mod de 
acces: http://www.bnrm.md/
fi les/publicatii/Publicatii-sinte-
za-Topul-10-carti-2017.pdf (ac-
cesat : 22.01.2019).

Topul celor mai citite 10 cărți 
editate în anul 2018 : Studiu so-
ciologic / Biblioteca Națională 
a Republicii Moldova ; director 
general: Elena Pintilei ; realiza-
torii sondajului: Angela Drăgă-
nel, Valentina Popa ; alcăt.: An-
gela Drăgănel ; resp. de ed.: Vera 
Osoianu. – Chișinău : Biblioteca 
Națională a Republicii Moldova, 
2019. – 36 p. : diagr., fot., tab. 

Contribuții (publicații) în vo-
lume de sinteză și monografi i

Osoianu, Vera. Biblioteca 
Națională a Republicii Moldo-
va : Profi l metodologic / Vera 
Osoianu // Biblioteca Națională 
a Republicii Moldova – Meridi-
anul Zero al Sistemului Național 
de Biblioteci (1991-2016). – 
Chișinău, 2017. – P. 100-112. 
– ISBN 978-9975-110-86-0. 
– Mod de acces: http://bnrm.
md/files/publicatii/Monogra-
fii-BNRM-meridianul-zero-
Sistemului-National-Biblio-
teci-(1991-2016).pdf (accesat : 
22.01.2019).

Osoianu, Vera. Biblioteca 
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Națională a Republicii Moldo-
va – centru biblioteconomic 
național / Vera Osoianu // Cen-
trul Biblioteconomic Național: 
conținut de calitate și schim-
bări de perspectivă : Monogra-
fi e aniversară a 70 de ani de la 
fondarea Direcției Cercetare și 
Dezvoltare în Biblioteconomie 
și Științe ale Informării / Bibli-
oteca Națională a Republicii 
Moldova, Direcția Cercetare și 
Dezvoltare în Biblioteconomie 
și Științe ale Informării ; autori: 
Vera Osoianu, Ludmila Cor-
ghenci, Ecaterina Dmitric [et 
al.]. – Chișinău : BNRM, 2019. 
– P. 13-26. – ISBN 978-9975-
3361-7-8. – Mod de acces: http://
www.bnrm.md/fi les/publicatii/
CENTRUL-BIBLIOTECO-
NOMIC-NATIONAL-CON-
TINUT-DE-CALITATE-SI-
SCHIMBARI-DE-PERSPECTI-
VA-Monografie-aniversara.pdf 
(accesat : 04.11.2019).

Osoianu, Vera. Biblioteca 
Națională a Republicii Moldo-
va – instituție în evoluție sau În 
loc de prefață / Vera Osoianu // 
Biblioteca Națională a Republi-
cii Moldova – Meridianul Zero 
al Sistemului Național de Bibli-
oteci (1991-2016). – Chișinău, 
2017. – P. 5-7. – ISBN   978-
9975-110-86-0. – Mod de acces: 
http://bnrm.md/fi les/publicatii/
Monografii-BNRM-meridia-
nul-zero-Sistemului-National-
Biblioteci-(1991-2016).pdf (ac-
cesat : 22.01.2019).

Osoianu, Vera. Dezvoltarea 
sistemului de statistică biblio-
tecară / Vera Osoianu, Victoria 
Popa // Centrul Bibliotecono-
mic Național: conținut de cali-
tate și schimbări de perspectivă : 
Monografi e aniversară a 70 de 
ani de la fondarea Direcției Cer-
cetare și Dezvoltare în Bibliote-
conomie și Științe ale Informării 
/ Biblioteca Națională a Repu-
blicii Moldova ; echipa de autori: 
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Teatrul Naţional ,,Mihai 
Eminescu” din Chișinău

1920

Teatrul Naţional ,,Mihai 
Eminescu” este considerat a fi  
succesorul a două teatre: a Tea-
trului Naţional din Chișinău 
(1920-1935) și a Teatrului 
Moldovenesc Academic Mu-
zical-Dramatic de Stat „A. S. 
Pușkin” (1933-1988).

Teatrul Național din 
Chișinău este prima instituție 
teatrală de expresie română 
din Basarabia – operă de cul-
tură realizată în urma actului 
Unirii de la 1918.

A fost înfi ințat la 15 oc-
tombrie 1920, la inițiativa 
unui grup de intelectuali și 
oameni politici ai timpului 
(N. Alexandri, Z. Arbore, 
S. Niță, I. Inculeț, Pan Ha-
lippa, Șt. Ciobanu ș.a.), cu 
contribuțiile efective ale lui 
Victor Eft imiu, în calitate de 
director general al teatrelor 
și cu susținerea lui Octavian 
Goga, ministru al Cultelor.

Trupa teatrului românesc, 
inițial numit Teatrul Popular 
din Chișinău și amplasat în 
clădirea Clubului Nobilimii, 
era formată din actori invitați 
de la Iași, București sau din 
alte centre culturale. Director 
de scenă și director general al 
trupei a fost ales Gh. Mitu-
Dimitriu. În decursul stagiu-
nii din 1920, care s-a deschis 
cu drama ,,Fântâna Blandu-
ziei” de V. Alecsandri, au fost 
prezentate 25 de spectacole 

montate, inclusiv 12 după 
piese originale. 

Inaugurarea ofi cială a tea-
trului românesc profesionist, 
care își va schimba atât nu-
mele, cât și statutul, devenind 
Teatrul Naţional din Chiși-
nău, cu sediul în aceeași clă-
dire, a avut loc la 6 octombrie 
1921, cu participarea acade-
micianului Ștefan Ciobanu 
și a noului director al tea-
trului, actorul bucureștean 
Constantin Mărculescu. În 
cadrul festivității, a fost dez-
velit bustul turnat în bronz 
a lui Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, operă a sculptorului 
Dimitrie Paciurea, păstrată 
astăzi la Teatrul Național din 
București. Stagiunea s-a des-
chis cu premiera spectacolu-
lui „Răzvan și Vidra” de B. P. 
Hasdeu.

În anul 1922, la București, 
conform proiectului de con-
stituire a unei trupe per-
manente de propagandă a 
Ministerului Artelor pen-
tru Basarabia, Bucovina și 
Transilvania, se propunea și 
reorganizarea Teatrului din 
Chișinău, misiune atribuită 
actorilor Vasile Leonescu și 
Constantin Mărculescu.

În 1924 trupa Teatrului 
Naţional din Chișinău apa-
re într-o nouă componență. 
Printre actorii noi angajați 
se afl ă și actrița basarabean-
că Maria Cosmacevscaia, 
care devine artistă societară 
clasa I (cel mai înalt grad în 
ierarhia actorilor unui tea-
tru naţional), titlu pe care l-a 
menţinut până la desfi inţarea 
Naţionalului basarabean. În 
decursul celor 11 stagiuni ea 
a jucat zeci de roluri centra-
le și episodice în spectacole 
după piese din dramaturgia 
universală și naţională, cla-

sică și contemporană, alături 
de actori cu renume ai scenei 
românești veniţi de la Bucu-
rești sau Iași.

În stagiunea din 1924 un 
succes deosebit a avut spec-
tacolul ,,Akim”, după piesa 
lui V. Eft imiu (în rolul titular 
E. E. Costescu), care s-a jucat 
de câteva zeci de ori, ,,pu-
blicul venind la teatru seri 
de-a rândul pentru a urmări 
o piesă amară, fără dragoste, 
fără toalete, cu ţărani săraci 
și cerșetori în zdrenţe”. O altă 
montare scenică, apreciată 
de cronicarii vieţii teatrale 
ai timpului, drept ,,cel mai 
frumos spectacol pe care l-a 
văzut vreodată capitala Basa-
rabiei”, a fost piesă ,,Th ebai-
da”, semnată de V. Eft imiu  în 
1925.

Pe scena din Chișinău s-au 
format și tineri actori, care 
ulterior vor deveni nume 
cunoscute ale scenei româ-
nești. (În 1926 pe scena din 
Chișinău a debutat Costache 
Antoniu, care va activa aici 
până în 1935, după care va fi  
actor la Naţionalul din Bucu-
rești, rector al Academiei de 
Arte și Film de la București, 
1955-1970).

Deși la conducerea acestei 
instituții culturale s-au perin-
dat mai mulți directori, Tea-
trul Național din Chișinău a 
avut în frunte și personalități 
marcante, inclusiv pe poetul 
George Topârceanu (mai, 
1926), actorul și scriitorul 
Ioan I. Livescu (octombrie, 
1926-1927 și 1928-1935), 
publicistul și avocatul Cor-
neliu Sachelarescu (1927-
1928) ș. a. Corneliu Sachela-
rescu a fost cel care a impus 
un program reformator la 
nivelul întregii activităţi a 
teatrului. De la Naționalul 
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din Cernăuți l-a invitat pe 
regizorul Aurel Ion Maican, 
care a venit la Chișinău cu 
un program de instruire și de 
profesionalizare a actorilor, 
precum și de modernizare a 
repertoriului. Pentru prima 
dată au apărut spectacole 
semnate de regizor. În 1928, 
după o călătorie de studiu a 
actorilor la teatrele din Ber-
lin, Köln, Frankfurt, Osten-
de, Dover, Londra, Paris, 
Salzburg și Viena spectaco-
lele realizate în acel an, i-au 
adus teatrului recunoașterea 
artistică din partea celor mai 
exigenți critici.

În același an, prin hotă-
rârea Consiliului comunal 
Chișinău și cu susținerea pri-
marului Gherman Pântea, se 
decide construirea unui nou 
sediu pentru Teatrul Național 
,,pe un loc viran, alături 
de Banca Orașului” (astăzi 
Sala cu Orgă), fi ind anunțat 
un concurs al proiectelor și 
alocate resurse fi nanciare. 
(Construcția inițiată a clădirii 
Teatrului Național va fi  fi nali-
zată în anii postbelici).

Teatrul chișinăuian a orga-
nizat turnee în localități din 
Basarabia, la Iași, Cernăuți și 
în alte orașe din Moldova din 
dreapta Prutului și Bucovina. 
De asemenea, trupe de actori 
de peste Prut au prezentat 
spectacole la Chișinău, in-
clusiv cu actorii Constan-
tin Nottara, Toni Bulandra, 
Constantin Tănase ș.a. De 
scena teatrului din Chișinău, 
din perioada interbelică, este 
legată și activitatea pictorilor 
scenografi  Auguste Baillayre, 
Boris Nesvedov, Th eodor Ki-
riacoff .

În anul 1935, din moti-
ve fi nanciare, activitatea 
instituției este suspendată.

Deși primul Teatru Nați-
onal din Chișinău nu s-a bu-
curat de viață lungă, existența 
sa a fost importantă pentru 
cultura Basarabiei. Des-
pre aceasta Victor Eft imiu 
menționa: ,,Un teatru mai 
mult sau mai puţin la Bucu-
rești nu are prea mare impor-
tanţă. Dar în capitala noilor 
provincii, în lumea minori-
tarilor, o scenă românească 
este un cămin de iradiere 
naţională, atât de bun pentru 
cei ce sunt singuri în mijlocul 
oamenilor de alte graiuri”.

În anul 1933, la Tiraspol, 
capitala RASSM, a fost înfi -
inţat Teatrul Moldovenesc de 
Stat. În perioada 1937-1939 
în trupă se angajează tinerii 
actori Chiril Știrbu, Mefodie 
Apostolov, Constantin Con-
stantinov, Domnica Darien-
co, Arcadie Plăcintă, Ecate-
rina Cazimirov, absolvenţi ai 
Școlii de Teatru din Odesa. 
După 28 iunie 1940, teatrul 
este transferat la Chișinău 
și constituit Teatrul Moldo-
venesc de Stat al RSSM (din 
1954 – Teatrul Moldovenesc 
Academic Muzical-Drama-
tic de Stat „A. S. Pușkin”). În 
anul 1952 în trupă sunt an-
gajaţi noi actori de vocaţie, 
absolvenţi ai Institutului de 
Teatru, Muzică și Cinema-
tografi e „A.Ostrovski” din 
Leningrad, printre ei, viitoa-
rele vedete teatrale Valeriu 
Cupcea, Constanţa Târţău 
ș. a. În anii ’60 ai secolului 
XX, în repertoriul teatrului 
apar montări din dramatur-
gia clasică națională: „Sân-
ziana și Pepelea”, „Fântâna 
Blanduziei”, „Iașii în carna-
val”, „Soacra cu trei nurori”, 
„O scrisoare pierdută” etc.

Ulterior vor apărea mon-
tările pieselor dramaturgi-

lor contemporani (Aureliu 
Busuioc, Alexei Marinat, 
Ion Druţă, Gheorghe Malar-
ciuc, Dumitru Matcovschi), 
cu regizori care au asigurat 
succes spectacolelor (Vale-
riu Cupcea, Ion Bordeianu, 
Andrei Băleanu, Veniamin 
Apostol, Ion Sandri-Șcurea).

Adevărate evenimente tea-
trale au constituit spectacolele: 
„M. Eminescu”, cu V. Cupcea 
în rolul titular (1966), „Tache, 
Ianche și Cadâr” (1960), „Pă-
sările tinereţii noastre” (1972), 
„Revizorul”, cu Vitalie Rusu 
(1972), „Tata” și „Președintele”, 
cu V. Ciutac etc.

Din 1994 i se acordă de-
numirea de Teatrul Naţional 
,,Mihai Eminescu”.

A se vedea și articolul din 
,,Calendar Național 2015”. – 
Chișinău, 2015. – P. 314.
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Universitatea 
„Alexandru 

Ioan Cuza” – Iași
1860

Universitatea din Iași, cea 
mai veche și una dintre cele 
mai prestigioase instituții de 
învățământ superior din Ro-
mânia, a fost inaugurată la 26 
octombrie 1860.

Pe parcursul timpului, 
instituția a format savanţi de 
prestigiu. Denumirea i-a fost 
de câteva ori modifi cată: Uni-
versitatea din Iași (1860), Uni-
versitatea Mihăileană (1933), 
Universitatea „Cuza Vodă” 
(1942), Universitatea „Alexan-
dru Ioan Cuza” (1948) și, în 
cele din urmă, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” – Iași 
(2000).

Timp de opt ani (2011-
2018), Universitatea „Ale-
xandru Ioan Cuza” – Iași s-a 
afl at în clasamentul celor mai 
bune universități din lume 
(top 1000 World University 
Rankings QS).

Fondarea primei instituţii 
moderne de învăţământ su-
perior a noului stat, Româ-
nia, a fost favorizată de trans-
formările profunde survenite 
la nivel politic – Unirea Prin-
cipatelor Române de la 1859. 
Prin Decretele semnate de 
domnitorul Alexandru Ioan 
Cuza, în 1860, au fost stabi-
lite principiile de organizare 
și funcționare a Universității 
din Iași, acestea oferind 
instituției un ,,statut juridic 
generos”. (Universitatea pri-
mea dreptul de autodeter-
minare ca persoană juridică, 
profesorii fi ind declaraţi în-

alţi funcţionari ai statului, in-
amovibili, putând fi  revocaţi 
doar de Consiliul Academic 
cu aprobarea domnitorului, 
studiile gratuite și predarea 
în limba română). La inau-
gurare domnitorul A. I. Cuza 
a înmânat primului rector al 
Universităţii, Ion Strat (1860-
1861), actul de fondare, si-
giliul și sceptrele însoțite de 
urarea ,,Să fi e acestea semne-
le patriotismului, ale progre-
sului și ale prudenței”.

Prima universitate moder-
nă din România este continu-
atoarea simbolică a Academi-
ei Vasiliene din Iași, înfi ințată 
de Vasile Lupu (1640), urma-
tă de Academia Domnească, 
fondată de Antioh Cantemir 
(1707). În mod direct, ea este 
precursoarea Academiei Mi-
hăilene din Iași (1835-1847) 
și reprezintă o nouă formă de 
organizare a învățământului 
superior din cadrul acesteia. 
Academia Mihăileană a fost 
inaugurată sub domnia lui 
Mihail Sturdza, ea fi ind pri-
ma instituție de învățământ 
superior modern din Moldo-
va, iar cele trei facultăți înfi -
inţate aici – Drept și Filosofi e, 
apoi și de Teologie, vor forma 
nucleul Universității din Iași, 
la care erau înscriși 94 de stu-
denţi (numărul lor variind în 
anii următori). Printre primii 
profesori ai universității s-au 
afl at Simion Bărnuțiu, Petre 
Suciu, Ștefan Micle ș. a.

Pe parcurs, Universita-
tea a trecut prin mai multe 
schimbări. Ca urmare a le-
gii instrucțiunii publice din 
1864, Universitatea s-a reor-
ganizat în patru facultăţi: Fa-
cultatea de Litere și Filosofi e, 
Facultatea de Știinţe Fizice, 
Matematice și Naturale, Fa-
cultatea de Drept și Faculta-
tea de Medicină. (Facultatea 
de Teologie a fost desfi inţată, 
iar Facultatea de Medicină va 
fi  inaugurată abia în 1879).

Timp de peste trei decenii, 

Universitatea a funcționat 
într-un spațiu cumpărat și 
adaptat noilor cerinţe, nu-
mit mai târziu Palatul Vechi 
(fosta casa Ghica, astăzi înca-
drată în clădirea Universității 
de Medicină și Farmacie 
,,Grigore T. Popa”). La 23 
mai 1893 are loc ceremonia 
punerii pietrei de fundament 
a Palatului Universitar, pe lo-
cul faimosului teatru ieșean 
din Copou, care va fi  inau-
gurat la 21 octombrie 1897, 
extins în perioada interbelică 
(actualul corp A).

O nouă lege a învăţămân-
tului, iniţiată de Spiru Haret, 
în 1898, va stimula și acti-
vitatea Univesității din Iași. 
Aceasta își diversifi că profi -
lul, își mărește numărul de 
secţii, departamente, materii 
predate și activităţi știinţifi -
ce. Este înfi ințat Seminarul 
Pedagogic al Universității, 
primul seminar pedagogic 
din România (1898). Se des-
chide primul Laborator de 
medicină experimentală și 
primul Laborator de radiolo-
gie medicală din Iași (1900). 
Apare revista „Annales sci-
entifi ques de l’Université de 
Jassy”, prima de acest fel în 
România (1900). Se orga-
nizează primul Congres de 
Științe din România (1902) 
și se va susține prima teză de 
doctor a Facultății de Științe, 
care reprezintă și prima teză 
de doctor în chimie realizată 
în România (1905). În cadrul 
Facultății de Știinţe, pe lângă 
Catedrele de chimie organică 
și chimie anorganică, create 
în 1892, se deschid catedrele 
de chimie agricolă și chimie 
tehnologică (1906) și Școala 
de Electricitate (1910). Din 
inițiativa Societății de Științe, 
apare revista „V. Adamachi”, 
pentru popularizarea științei 
(1910). Este înfi ințată Secţia 
de știinţe agricole (1912) etc.

Legile Învăţământului din 
1932, 1937 și 1938 au favori-
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zat atât evoluţia știinţelor, cât 
și dezvoltarea departamen-
telor Universităţii: Medicină 
și Farmacie, Știinţe, Drept, 
Filosofi e și Litere, Agricultu-
ră. În 1933 Secţia de știinţe 
agricole se transformă în Fa-
cultatea de Știinţe Agricole și 
se transferă cu sediul la Chi-
șinău. În 1938 Facultatea de 
Știinţe Agricole și-a schim-
bat denumirea în Facultatea 
de Agronomie și se alătură 
structurilor ce vor forma, în 
1939, Politehnica „Gheor-
ghe Asachi” din Iași, sediul 
rămânând în continuare la 
Chișinău. După evenimen-
tele din 1940, Facultatea este 
desfi ințată, fi ind creată din 
nou în 1941. În baza aceste-
ia, ulterior se va înfi ința In-
stitutul Agronomic din Iași 
(1948).

În prezent programul aca-
demic se desfășoară în ca-
drul a 15 facultăţi: Biologie, 
Chimie, Drept, Economie 
și Administrarea Afacerilor, 
Educaţie Fizică și Sport, Filo-
sofi e și Știinţe Social-Politice, 
Fizică, Geografi e-Geologie, 
Informatică, Istorie, Litere, 
Matematică, Psihologie și 
Știinţe ale Educaţiei, Teolo-
gie Ortodoxă, Teologie Ro-
mano-Catolică, Centrul de 
Studii Europene.
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Vladimir AXIONOV
1950-2012

Muzicolog, doctor habilitat 
în studiul artelor, profesor 
universitar.

S-a născut pe data de 26 
octombrie 1950 la Chișinău, 
într-o familie cu tradiţie mu-
zicală. Se stinge din viață la 6 
noiembrie 2012 la Chișinău.

După absolvirea Școlii spe-
ciale de Muzică „E. Coca” 
din Chișinău, a urmat cur-
surile Conservatorului „P. I. 
Ceaikovski” din Moscova, 
unde ulterior și-a susţinut 
teza de doctor în studiul ar-
telor (cu titlul ,,Simfonia vest-
europeană din perioada inter-
belică în lumina tendințelor 
stilistice ale timpului”, 1979).

În 1993 devine doctor ha-
bilitat, cu teza ,,Simfonia în 
sistemul de genuri ale muzi-
cii simfonice din Republica 
Moldova”.

Din 1977 s-a încadrat în 
activitatea didactică la Aca-
demia de Muzică, Teatru și 

Arte Plastice, Catedra istoria 
muzicii și folclor: conferenţi-
ar universitar (1992) și pro-
fesor universitar (1995). Din 
1999 a fost prorector pentru 
activitatea didactică al Aca-
demiei de Muzică, Teatru și 
Arte Plastice.

Pe parcursul activităţii în 
calitate de pedagog, a pro-
movat valorile cultural-ar-
tistice naţionale și universa-
le, ținând cursuri de Istoria 
muzicii universale, Istoria 
și teoria stilurilor muzicale, 
Istoriografi a muzicală, con-
tribuind la formarea profe-
sională a câtorva generaţii 
de muzicieni. Discipolii săi 
activează în mai multe insti-
tuţii de cultură din ţară și din 
străinătate: concertistice, tea-
trale, învăţământ, mass-me-
dia, show-business etc.

A fost președintele Secţi-
ei arta muzicală din cadrul 
colectivului de cercetare pe 
lângă Academia de Muzică, 
Teatru și Arte Plastice, preșe-
dinte al Seminarului știinţifi c 
de profi l arta muzicală, con-
stituit de CNAA, membru al 
Comisiei de atestare a Consi-
liului Naţional pentru Acre-
ditare și Atestare al RM și 
conducător de teze de licen-
ţă, de masterat și de doctorat.

În paralel cu activitatea 
didactică, începând cu anul 
1985, activează în cadrul 
Academiei de Știinţe a Mol-
dovei, în funcţia de cercetă-
tor știinţifi c superior (1985-
1993), șef sector Muzicologie 
al Institutului Studiul Artelor 
al AȘM (1993-1999), cer-
cetător știinţifi c principal 
(prin cumul) al Institutu-
lui Patrimoniului Cultural 
(1999-2012). A fost membru 
al Adunării Secţiei știinţe so-
cio-umaniste a Academiei de 

Știinţe a Moldovei.
A participat activ la confe-

rinţe, seminare, simpozioane 
naţionale și internaţionale.

Activitatea de cercetare s-a 
fructifi cat în peste 100 de lu-
crări știinţifi ce, publicate în 
ţară și peste hotare (Marea 
Britanie, Belarus, România, 
Rusia etc.). A dedicat muzicii 
simfonice, dar și altor genuri 
instrumentale, câteva mono-
grafi i, printre care: ,,Simfonia 
în Moldova: evoluția istorică, 
varietățile de gen” (1987), 
,,Genurile muzicii simfo-
nice din Moldova” (1998), 
,,Tendințe stilistice în creația 
componistică din Moldo-
va: (muzica instrumentală)” 
(2006), lucrări care rămân a 
fi  fundamentale pentru mu-
zicologia din Republica Mol-
dova.

Membru al Uniunii Com-
pozitorilor și Muzicologilor 
din Moldova (1983), coordo-
nator al Secţiei muzicologie. 
Om emerit (1999).

A fost menționat cu mai 
multe premii ale Uniunii 
Compozitorilor și Muzico-
logilor din Moldova (1992-
2011).

Bibliografi e selectivă:
Axionov, Vladimir. Studii 

muzicologice / Vladimir Axio-
nov. – Cluj-Napoca : MediaMu-
sica, 2012. – 195 p. : note.

Axionov, Vladimir. Tendinţe 
stilistice în creaţia componistică 
din Republica Moldova : (mu-
zica instrumentală) / Vladimir 
Axionov; Academia de Știinţe a 
RM, Institutul Patromoniu Cul-
tural. – Chișinău : Cartea Mol-
dovei, 2006. – 216 p.

Cercetări de muzicologie / 
red. : Vl. Axionov, S. Țirkunova, 
V. Melnic. – Chișinău : Uniunea 
Compozitorilor și Muzicologi-
lor din Moldova, 1998. – 214 p : 
note.
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Învăţământul muzical la Chi-

șinău: istorie și contempora-
neitate : Simpoz. șt. consacrat 
aniversării a 85 de ani de la în-
fi inţarea primului conservator 
chișinăuian „Unirea” / Ministe-
rul Culturii al Rep. Moldova ; 
Academia de Muzică, Teatru și 
Arte Plastice ; col. de red. : Vla-
dimir Axionov, Victoria Melnic, 
Angela Rojnoveanu. – Chișinău : 
Grafema-Libris, 2004. – 116 p.

***
Axionov, Vladimir. Arta 

muzicală contemporană în Re-
publica Moldova / Vladimir 
Axionov // Curtea de la Argeș. – 
2011. – Mai (Nr 5). – P. 12.

Axionov, Vladimir. Creaţia 
componistică în Moldova (Ge-
nurile principale și studierea 
lor) / Vladimir Axionov // Pro-
bleme actuale ale artei naţiona-
le. – Chișinău, 1993. – P. 9-14.

Axionov, Vladimir. Ecouri 
ale tehnicilor de scriitură avan-
gardiste și propagandiste în cre-
aţia compozitorilor din Moldo-
va / Vladimir Axionov // Arta 
1999–2000 : Arte plastice. Ar-
hitectură. Muzică. Teatru. Cine-
ma. – Chișinău, 2000. – P. 62-65.

Axionov, Vladimir. Genurile 
creaţiei componistice în Moldo-
va / Vladimir Axionov // Știinţa. – 
1992. – Nr 2. – P. 12.

Axionov, Vladimir. Ieșind 
din cercul vicios al izolării (în 
domeniul muzicii din Moldova) 
/ Vladimir Axionov // Sud-Est. – 
1994. – Nr 2. – P. 88-91.

Axionov, Vladimir. Parabola 
lui Oedip în interpretarea stra-
vinskiană și enesciană / Vladi-
mir Axionov // Arta 1997: Arte 
plastice. Arhitectura. Muzica. 
Teatru. Cinema. – Chișinău, 
1997. – P. 80-83.

Axionov, Vladimir. Refl ecții 
cu privire la evoluția creației 
componiste modern / Vladimir 
Axionov // Anuar știinţifi c : 
muzică, teatru, arte plastice 
(Chișinău). – 2012. – P. 9-21. 

Axionov, Vladimir. Speci-
fi cul conceptual și morfologic 
al „Simfoniei Destine” de Vlad 

Burlea / Vladimir Axionov // 
Arta 2012. – 2012. – P. 5-15.

Axionov, Vladimir. Viaţa 
muzicală / Vladimir Axionov 
// Arta 1992 : Studii, cercetări și 
documente. – Chișinău, 1992. – 
P. 154.

***
Vladimir Axionov : biobibli-

ogr. / alcăt. : Matvei Brașovean, 
Aurelia Gribincea, Svetlana Teo-
dor ; coord. : Rodica Avasiloaie ; 
red. bibliogr. : Svetlana Teodor ; 
Acad. de Muzică, Teatru și Arte 
Plastice, Biblioteca. – Chișinău : 
AMTAP, 2015. – 150 p. : fot.

***
Badrajan, Svetlana. O lecție 

de istoria muzicii universa-
le din cursul lui V. Axionov în 
proiecție diacronică: acum 30 
de ani  / Svetlana Badrajan // 
Studiul artelor și culturologie. – 
2015. – Nr 1 (24). – P. 47-51 ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
https://ibn.idsi.md/ro/vizuali-
zare_articol/47079 (accesat : 10. 
10. 2019).

Chiciuc, Natalia. Ipostaze ale 
creației lui Gheorghe Neaga re-
fl ectate în muzicologia lui Vla-
dimir Axionov / Natalia Chiciuc 
// Artes. Revistă de muzicologie 
/ Universitatea ,,George Enescu” 
Iași. – 2015. – Vol. 15. – P. 39-49 ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
https://www.artes-iasi.ro/maga-
zines/Artes15_ro.pdf (accesat : 
10. 10. 2019].

Comendant, Tatiana. Vla-
dimir Axionov – personalitate 
de vază a culturii naționale / 
Tatiana Comendant // Studiul 
artelor și culturologie. – 2015. 
– Nr 1 (24). – P. 20-24 ; [Resur-
să electronică]. – URL : https://
ibn.idsi.md/ru/vizualizare_ar-
ticol/46937 (accesat : 10. 10. 
2019).

Ghilaș, Victor. Vladimir Axi-
onov – omul deplin al muzico-
logiei din Republica Moldova / 
Victor Ghilaș // Realităţi cultu-
rale. – 2015. – Nr 10. – P. 13-15 ; 
Studiul artelor și culturologie. 
– 2015. – Nr 1 (24). – P. 15-20 ; 
[Resursă electronică]. – URL :  

https://ibn.idsi.md/ru/vizuali-
zare_articol/46936 (accesat : 10. 
10. 2019].

Melnic, Victoria. Vladimir 
Axionov – eminent savant și 
profesor / Victoria Melnic // 
Studiul artelor și culturologie : 
istorie, teorie, practică. – 2015. – 
Nr 1 (24). – P. 10-15 ; [Resursă 
electronică]. – URL : https://
ibn.idsi.md/ro/vizualizare_ar-
ticol/46935 (accesat : 10. 10. 
2019).

Mironenco, Elena. Vladimir 
Axionov – corifeu al muzicolo-
giei moldovenești = Vladimir 
Axionov – a coryphaeus of Mol-
dovan musicology / Elena Miro-
nenco // Studiul artelor și cultu-
rologie : istorie, teorie, practică. 
– 2015. – Nr 1. – P. 25-28.

Nagacevschi, Elena. Vladi-
mir Axionov – ipostazele ma-
nifestării profesioniste / Elena 
Nagacevschi // Studiul artelor 
și culturologie. – 2015. – Nr 1 
(24). – P. 181-188 ; [Resursă 
electronică]. – URL : https://
ibn.idsi.md/ro/vizualizare_ar-
ticol/47097 (accesat : 10. 10. 
2019).

Rotaru, Parascovia. În semn 
de omagiu profesorului Vladi-
mir Axionov / Parascovia Rota-
ru // Studiul artelor și culturo-
logie. – 2015. – Nr 1 (24). – P. 
189-202 ; [Resursă electronică]. 
– URL :  https://ibn.idsi.md/ro/
vizualizare_articol/47099 (acce-
sat : 10. 10. 2019).

Vladimir Axionov : In memo-
riam // Arta 2012. – 2012. – P. 203 ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
https://ibn.idsi.md/ro/vizua-
lizare_articol/22929 (accesat : 
10. 10. 2019).

Vladimir Axionov [Re-
sursă electronică] // http://
www.asm.md/?go=noutati_
detalii&n=3495&new_langua-
ge=0 (accesat : 10. 10. 2019).

***
Гудкова, Нина. Вспоминая 

студенческие годы... = Din 
amintirile anilor studenţești... 
= Erinnerungen an studienze-
iten... : [muzicologul V. Axio-
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nov] / Нина Гудкова // Studiul 
artelor și culturologie: istorie, 
teorie, practică. – 2015. – Nr 
1. – P. 179-181 ; [Resursă elec-
tronică]. – URL : http://revista.
amtap.md/2017/11/04/1009/ 
(accesat : 10. 10. 2019).

Королёва, Эльфрида. Вла-
димир Аксенов – исследо-
ватель стиля музыки мол-
давских балетов / Эльфрида 
Королёва // Studiul artelor și 
culturologie : istorie, teorie, prac-
tică. – 2015. – Nr 1. – P. 37-40 ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
https://ibn.idsi.md/ro/vizua-
lizare_articol/47077 (accesat : 
10. 10. 2019).

Кочарова, Галина. В. В. 
Аксенов: историческое иссле-
дование сущности музыки / 
Галина Кочарова // Studiul ar-
telor și culturologie : istorie, teo-
rie, practică. – 2015. – Nr 1. – P. 
28-37 ; [Resursă electronică]. – 
URL : https://ibn.idsi.md/ro/vi-
zualizare_articol/47076 (accesat :
10. 10. 2019).

V. M.

Andrei CIURUNGA
1920-2004

Pseudonimul literar al lui 
Robert Eisenbraun.

Poet, memorialist, deținut 
politic, martir în închisorile 
regimului comunist român.

S-a născut la 28 octombrie 
1920 la Cahul, într-o familie 
mixtă de pedagogi – tatăl de 
origine germană și mama ro-
mâncă. Se stinge din viață la 
6 august 2004, la București.

A studiat la Liceul „Ioan 
Vodă” din Cahul, de unde 

va pleca la Bolgrad pentru 
a urma ultima clasă de liceu 
(1939). După absolvirea lice-
ului, a lucrat ca învăţător în 
localitatea Tartaul de Salcie, 
jud. Cahul.

Debutul său literar va avea 
loc în anul 1932, în cadrul 
Liceului „Ioan Vodă” din Ca-
hul, cu o poezie despre Uni-
rea Principatelor Române. 
Debutul editorial se produce 
în 1936, la Cahul, cu plache-
ta de versuri ,,Melancolie”. 
După revenirea autorităților 
românești, colaborează la 
revistele „Basarabia”, „Ba-
sarabia literară”, „Raza” din 
Chișinău (1943-1944) și edi-
tează cartea de poezii ,,Cân-
tece de dor și de război” 
(1944), semnând cu psudo-
nimul Robert Cahuleanu. În 
1944 s-a refugiat în Brăila, 
unde a scris clandestin ver-
suri cu caracter anticomu-
nist, motiv pentru care este 
arestat și, din lipsă de probe, 
eliberat (1945). Din 1946 va 
semna cu pseudonimul lite-
rar Andrei Ciurunga, nume 
cu care va deveni cunoscut.

Deși i s-a pus interdicția de 
a publica, a tipărit clandestin, 
fără știrea cenzurii, o plache-
tă de versuri anticomuniste, 
intitulată: „Poeme de dincoa-
ce” (1947).

În 1949 ajunge la București 
și este angajat la revista „Flacă-
ra”, colaborează la publicațiile 
„Ateneu”, „Ramuri”, „Vatra”, 
„Urzica”, „Rebus”, „Contem-
poranul”, „Viața românească”, 
semnând și cu pseudonime 
(Radu Calomfi r, Matei Scu-
taru, Nicu Grădinaru etc.). În 
1950, în urma unui denunț, 
este din nou arestat și con-
damnat la patru ani pentru 
„crimă de uneltire împotriva 
păcii”, iar cărțile, considera-
te de către autorități pericu-
loase, distruse. A trecut prin 
mai multe închisori: Uranus, 
Galați, Jilava și prin lagărul de 
muncă de la Canalul Dună-

re-Marea Neagră, „cumplitul 
Canal” (1950-1954).

După eliberare, revine la 
București și se angajează ca 
om de serviciu, portar, ma-
gazioner de șantier, iar după 
ceva timp, contabil și peda-
gog pentru elevii din liceu. 
În 1958 este arestat pentru a 
treia oară, fi ind învinuit de 
rebeliuni împotriva elibera-
torilor de la răsărit și con-
damnat la optsprezece ani de 
muncă silnică. În 1964, prin 
decretul de amnistie, împre-
ună cu toți deținuții politici, 
a fost eliberat.

Reprimit în Uniunea Scrii-
torilor Români (1967), a edi-
tat volumele: ,,Decastihuri” 
(1968), ,,Vinovat pentru aces-
te cuvine” (1972), ,,Argumen-
te împotriva nopții” (1976), 
,,Echivalente” (1978), ,,Gestul 
împăcării” (1983), ,,Toată ţa-
ra-i școala mea” (1989).

După decembrie 1989, și-a 
publicat memoriile și poeziile 
din anii petrecuți în detenție, 
în volumele ,,Poemele cum-
plitului Canal” (1992), ,,Me-
morii optimiste” (1992), 
,,Poeme cu umbre de gratii” 
(1996), ,,Ceasuri fără minu-
tare. Poeme din închisoare” 
(1996), ,,Versuri pentru Ina” 
(1996), ,,N-aveţi un surâs în 
plus?” (1996), ,,Lacrimi pen-
tru Basarabia” (2001).

În anul 2018, la Chișinău, 
apare volumul de ,,Scrieri”, 
ediție îngrijită de Mihai și 
Teodor Papuc.

A se vedea și articolul din 
„Calendar Național 2000”. – 
Chișinău, 1999. – P. 273-274.

Bibliografi e selectivă:
Ciurunga, Andrei. Scrieri : 

Poezie. Memorialistică / An-
drei Ciurunga ; text selectat și 
îngr., repere biogr., note, co-
ment. și iconografi e de Mihai 
și Teodor Papuc ; studiu introd. 
de Anatol Moraru. – Chișinău : 
Știinţa, 2018. – 564 p. : portr. – 
(Moștenire).
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Ciurunga, Andrei. Ceasuri 

fără minutare : Poeme din închi-
soare / Andrei Ciurunga. – Bucu-
rești : Editura Eminescu, 1996. – 
190 p. – (Col. Versuri EE).

Ciurunga, Andrei. Decasti-
huri / Andrei Ciurunga. – Bucu-
rești : Editura pentru Literatură, 
1968. – 118 p.

Ciurunga, Andrei. Lacrimi 
pentru Basarabia / Andrei Ciu-
runga. – Chișinău : Ulysse, 2001. – 
72 p.

Ciurunga, Andrei. Memo-
rii optimiste : Evocări și versuri 
din închisori / Andrei Ciurunga. 
– București : Editura Fundaţiei 
Culturale Române, 1992. –175 p.

Ciurunga, Andrei. N-aveţi 
un surâs în plus? / Andrei Ciu-
runga. – București : Sagittarius, 
1996. – 112 p.

Ciurunga, Andrei. Poeme cu 
umbre de gratii / Andrei Ciu-
runga. – București : Sagittarius, 
1996. – 223 p.

Ciurunga, Andrei. Toată ţa-
ra-i școala mea / Andrei Ciu-
runga ; il. de A.Petrescu-Ti-
părescu. – București : Ed. „Ion 
Creangă”, 1989. – 49 p.

Ciurunga, Andrei. Versuri 
pentru Ina : Miniaturi / Andrei 
Ciurunga. – București : Sagitta-
rius, 1996. – 69 p.

***
Ciurunga, Andrei. Cântec : 

Versuri dedicate Basarabiei / 
Andrei Ciurunga // Cuvântul 
românesc. – 2000 – Sept. (Nr. 
284). – P. 17.

Ciurunga, Andrei. Lacrimi 
de dor : interviu cu scriitorul 
Andrei Ciurunga (Robert Ei-
senbraum), originar din Cahul / 
Andrei Ciurunga ; consemnare : 
N. Parfeni // Literatura și arta. – 
2000. – 26 oct. – P. 3.

Ciurunga, Andrei. Mai am 
puţin ; Cântec pentru Basara-
bia ; Refugiu ; Se duc, pribegi... 
; Ajută, Doamne : versuri / An-
drei Ciurunga // Memoria. – 
2003. – Nr 3-4 (44-45). – P. 132-
135.

***
Andrei Ciurunga : un bard al 

Basarabiei // Memoria. – 2003. –
 Nr 3-4. – P. 131-132.

Botezatu, Petru. Andrei Ciu-
runga – o viaţă în slujba neamu-
lui / Petru Botezatu // Cahulul 
literar și artistic / Institutul Cul-
tural Român ,,Mihai Eminescu”. 
Asociaţia ,,Pro Cultura Sud”. – 
2014. – Nr 1. – P. 3-6.

Ciobanu, Alina. Repere basa-
rabene în memoriile optimiste 
ale lui A. Ciurunga / Alina Cio-
banu // Metaliteratură. – 2001. – 
Vol. 1. – P. 85-86 ; [Resursă elec-
tronică]. – URL : http://dialogi-
ca.asm.md/arhivarevistei/Me-
taliteratura/2001,%20vol.%201.
pdf (accesat : 21. 10. 2019).

Ciobanu, Anatol. Doi poeţi 
basarabeni contemporani cu 
două secole diferite : [Andrei Ca-
huleanu-Ciurunga și Sorin Cio-
banu] / Anatol Ciobanu // Glasul 
naţiunii. – 2001. – Nr 32. – P. 9.

Ciocanu, Anatol. Andrei 
Ciurunga : „Nu-s vinovat față 
de Țara mea” / Anatol Ciocanu 
// Moldova. – 2010. – Ian.-feb. – 
P. 49-51.

Colesnic, Iurie. Andrei Ciu-
runga // Colesnic, Iurie. Basa-
rabia necunoscută. Vol. 9 / Iurie 
Colesnic. – Chișinău : [S. n.], 
2012. – P. 94-113.

Colesnic, Iurie. Andrei Ciu-
runga și al său testament / Iurie 
Colesnic // Moldova. – 2012. – 
Nr 5. – P. 90-95.

Colesnic, Iurie. O operă ca 
un testament poetic : [creaţia lui 
Andrei Ciurunga, 1920-1989] / 
Iurie Colesnic // Viaţa Basarabi-
ei. – 2014. – Nr 1/2. – P. 119-138.

Focșa, Doina. Amintiri des-
pre poetul martir Andrei Ciu-
runga [Resursă electronică] / 
Doina Focșa // https://www.da-
coromania-alba.ro/nr88/amin-
tiri_despre_cirunga.htm (acce-
sat : 21. 10. 2019).

Georgescu, Dumitru V. Cu 
palma stângă sângerând pe Nis-
tru, cu palma dreaptă înfl orind 
pe Prut... : [Andrei Ciurunga 
(Robert Cahuleanu)] / Dumitru 
V. Georgescu // Glasul naţiunii : 
Revista reîntregirii neamului. – 

1998. – 11 mar. – P. 11.
Gulan, Aurelian. [Andrei 

Ciurunga] // Gulan, Aureli-
an. Victime și călăi. Amintiri 
din gulag / Aurelian Gulan. – 
București : Editura Criterion 
Publishing, 2010. – P. 307 - 310.

Papana, Maxim. Destinul 
poetului Andrei Ciurunga / 
Maxim Papana // Revista româ-
nă. – 2014. – Nr 2. – P. 19-22 ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
http://astra.iasi.roedu.net/pdf/
nr76p19-22.pdf (accesat : 21. 
10. 2019).

Reabțov, Gheorghe. Poet-
martir al gulagului românesc : 
[Andrei Ciurunga] / Gheorghe 
Reabţov // Literatura și arta. – 
2015. – 29 oct. – P. 6. 

Reabțov, Gheorghe. Poet 
cahulean – condamnat la ne-
murire : [Robert Cahuleanu] / 
Gheorghe Reabţov // Timpul. – 
2015. – 6 noiem. – P. 24.

V. M.

Valentina 
RUSU-CIOBANU

1920

Artist plastic.
S-a născut la 28 octombrie 

1920, la Chișinău. Și-a fă-
cut studiile la Școala de Belle 
Arte din Chișinău, sub în-
drumarea profesorilor Ale-
xandru Plămădeală și August 
Bayllaire (1938-1940), după 
care a urmat cursurile Aca-
demiei de Arte Frumoase din 
Iași, clasa lui Corneliu Baba 
(1941-1944). În 1947 a ab-
solvit Școala de Arte Plastice 
,,I. Repin” din Chișinău (azi 
Colegiul Republican de Arte 
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Plastice „Al. Plămădeală”), 
clasa profesorului Ivan I. Ha-
zov.

În creația sa a abordat toa-
te genurile picturii: peisa-
jul, portretul, natura statică, 
compoziția etc.

Primele lucrări cu care s-a 
afi rmat au fost: „Fata cu ul-
cior” (anii’40-’50), „Fată la 
fereastră” (1954), ,,Fată la por-
tiţă”, „La joc”, „Fată șezând”, 
„Femeie cu broboadă neagră”, 
„Fată care se avântă în dans”, 
,,La bal mascat” (1956), ,,In-
vitaţie la dans” (1957), ,,Plan-
tarea pomilor” (1960-1961), 
,,Tinereţe” (1967) etc.

A creat o galerie de portre-
te ale oamenilor din cultura 
și arta autohtonă (Ion Druţă, 
Grigore Vieru, I. C. Cioba-
nu, Igor Creţu, Vera Malev, 
Vlad Ioviţă, Vlad Druc, Emil 
Loteanu, S. I. Șcurea, Glebus 
Sainciuc, Dumitru Fusu, Se-
rafi m Saka ș. a.).

S-a manifestat și cu lucrări 
în domeniul scenografi ei. A 
realizat decorul la spectacolul 
„Radu Ștefan – întâiul și ulti-
mul” de A. Busuioc, montat 
la Teatrul „Luceafărul” din 
Chișinău. La „Teatrul Mic” 
din Moscova a creat, pentru 
spectacolul „Păsările tinereţii 
noastre” de I. Druţă, ,,…un 
decor splendid, care a și intrat 
în istoria scenografi ei” (Ion 
Ungureanu).

Și-a expus lucrările în ca-
drul primei expoziții perso-
nale de pictură, în 1961, la 
Chișinău. Ulterior a orga-
nizat expoziţii personale la 
Muzeul de Artă din Chișinău 
(1984), Centrul Expoziţional 
„C. Brâncuși”, Biblioteca Na-
ţională a Republicii Moldova 
(2000), Muzeul Naţional de 
Artă al Moldovei (2015).

A participat la expoziţii de 
grup vernisate la Chișinău 
(expoziţiile de artă organi-
zate de UAP din Moldova, 
1947-1988; Saloanele Moldo-
vei, 1995) sau în străinătate: 

Franţa, Bulgaria (1961, 1970, 
1971), Polonia (1963), Rusia, 
Germania, Canada (1968), 
România (1975, 2009), Irak, 
Siria (1975) etc.

Creaţiile sale au fost achizi-
ţionate în colecţia Muzeului 
Naţional de Artă al Moldovei, 
a Muzeului Naţional de Isto-
rie a Moldovei, Muzeului Na-
ţional de Literatură „Mihail 
Kogălniceanu”, în muzee din 
Federaţia Rusă și Ucraina, și 
în colecţii private din Franţa, 
SUA, ţările CSI etc.

Este membru al Uniunii 
Artiștilor Plastici din Moldo-
va (1948). În anul 1991 a fost 
membru al Colegiului de re-
dacţie al revistei de artă, cul-
tură și civilizaţie „Sud-Est”.

Distincții, mențiuni și titluri 
onorifi ce: Medalia de argint a 
EREN (Expoziţia realizărilor 
economiei naţionale a URSS) 
(1966), laureat al Premiului 
de Stat al RSSM (1974, 1985), 
Maestru Emerit în Artă din 
RSSM (1980), Artist Plastic al 
Poporului (1985), Insigna de 
Onoare (19890), Ordinul Re-
publicii (1996), Premiul UAP 
din Republica Moldova (pen-
tru întreaga activitate, 1998), 
Medalia ,,Dimitrie Cantemir” 
a Academiei de Știinţe a Mol-
dovei, cetăţean de onoare al 
orașului Chișinău (2010).

A se vedea și articolul din 
„Calendar Național 1995”. – 
Chișinău, 1994. – P. 100-111; 
„Calendar Național 2000”. – 
Chișinău, 1999. – P. 272; „Calen-
dar Național 2010”. – Chișinău, 
2009. – P. 214-215; „Calendar 
Național 2015”. – Chișinău, 
2015. – P. 333.

Bibliografi e selectivă:
Rusu-Ciobanu, Valentina. 

Mica istorie din albumul de fa-
milie / Valentina Rusu-Ciobanu, 
Lică Sainciuc ; cop., concepție 
graf. de Lică Sainciuc. – 
[Chișinău] : Arc, 2018 (Imprimat 
în Ungaria). – 212 p. : fot.

***
Ciobanu, Constantin I. 

Valentina Rusu-Ciobanu / 
Constantin I. Ciobanu ; red. : 
Gheorghe Chiriţă, Eugen Lungu. – 
Chișinău : Arc, 2004. – 151 p. – 
(Maeștri basarabeni din secolul 
XX).

Valentina Rusu-Ciobanu : O 
creatoare îndrăgostită de fi rea 
luminoasă, blândă și înţeleaptă a 
Lumii : Biobibliografi e / Bibl. Naţ. 
a Rep. Moldova ; Proiectul edito-
rial „Moldavica” ; alcăt. : Svetlana 
Miron ; dir. gen. : Elena Pintilei. 
– Chișinău : BNRM, 2018. – 154 
p. : fot. – (Seria „Plasticienii Mol-
dovei”) ; [Resursă electronică]. 
– URL : http://bnrm.md/fi les/
publicatii/Biobibliografi e-Valen-
tina-Rusu-Ciobanu.pdf (accesat : 
18. 10. 2019).

Rec.: Corghenci, Ludmila. Un 
produs semnifi cativ de bibliote-
că... / Ludmila Corghenci // Ma-
gazin bibliologic. – 2018. – Nr 
3/4. – P. 110.

***
Babuc, Monica. Valentina 

Rusu-Ciobanu. Micile zâne ale 
marilor orașe / Monica Babuc // 
Moldova. – 2015. – Noiem.-Dec. 
– P. 30-31.

Beghiu, Tatiana. Pictoriţa 
Valentina Rusu-Ciobanu – 95 
de ani îndrăgostită de pictură și 
artă / Tatiana Beghiu // Ziarul de 
gardă. – 2015. – 5 noiem. – P. 24; 
[Resursă electronică]. – URL : 
https://www.zdg.md/editia-
print/oameni/pictorita-valen-
tina-rusu-ciobanu-95-de-ani-
indragostita-de-pictura-si-arta 
(accesat : 18. 10. 2019).

Beghiu, Tatiana. Valentina 
Rusu Ciobanu – 98 de ani în-
drăgostită de pictură [Resursă 
electronică] / Tatiana Beghiu // 
https://www.moldova.org/valen-
tina-rusu-ciobanu-98-de-ani-in-
dragostita-de-pictura/ (accesat : 
18. 10. 2019).

Bortă, Victoria. Cuplul con-
trastelor : [Valentina Rusu-
Ciobanu și Glebus Sainciuc] / 
Victoria Bortă // Ziarul naţio-
nal. – 2015. – 6 noiem. – P. 17 ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
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https://www.ziarulnational.md/
cuplul-contrastelor-valentina-
rusu-ciobanu-il-vad-mereu-
cum-parca-vine/ (accesat : 18. 
10. 2019).

Borzin, Aurelia. Rezistenţa 
unei „subversiuni sublimate” : 
[pictoriţa Valentina Rusu-Cio-
banu, 93 de ani de la naștere] / 
Aurelia Borzin // Ziarul naţional. 
– 2014. – 31 ian. – P. 18.

Braga, Tudor. Valentina Ru-
su-Ciobanu, pe măsura mari-
lor săi dascăli / Tudor Braga // 
Akademos. – 2008. – Nr 4 (dec.). 
– P. 103-104 ; [Resursă electroni-
că]. – URL : https://ibn.idsi.md/
ro/vizualizare_articol/11619 (ac-
cesat : 18. 10. 2019).

Braga, Tudor. Valentina Rusu 
Ciobanu. Precursoare a postmo-
dernităţii / Tudor Braga // Lim-
ba română. – 2010. – Nr 11-12 ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
http://limbaromana.md/index.
php?go=articole&n=1087 (acce-
sat : 18. 10. 2019).

Bulat, Vladimir. Gânduri fru-
gale despre doi corifei ai artei 
basarabene : [pictoriţa Valenti-
na Rusu-Ciobanu și sculptorul 
Lazăr Dubinovschi] / Vladimir 
Bulat // Contrafort. – 2015. – Nr 
11/12. – P. 22.

Bulat, Vladimir. Valentina 
Rusu-Ciobanu / Vladimir Bulat 
// O antologie a picturii moldo-
venești = An anthology of mol-
davian painting (1939-2015). – 
Chișinău, 2015. – P. 57-58.

Ciobanu, Constantin I. Va-
lentina Rusu-Ciobanu / Con-
stantin I. Ciobanu // Arta maeș-
trilor basarabeni din secolul XX. 
– Chișinău : ARC, 2016. – P. 13, 
23, 343.

Roibu, Nicolae. Pictoriţa Va-
lentina Rusu-Ciobanu își sărbă-
torește cea de-a 97-a aniversare 
[Resursă electronică] / Nicolae 
Roibu // https://www.moldpres.
md/news/2017/10/28/17008448 
(accesat : 18. 10. 2019).

Sârbu, Antonina. Amintiri 
din copilărie... cu Valentina Ru-
su-Ciobanu / Antonina Sârbu // 
Viaţa Basarabiei. – 2016. – Nr 
1(37). – P. 131-138 ; Moldova. – 

2015. – Noiem.-Dec. – P. 32-41 ; 
[Resursă electronică]. – URL :  
https://moldova25.md/amintiri-
din-copilariecu-valentina-rusu-
ciobanu/ (accesat : 18. 10. 2019).

Valentina Rusu-Ciobanu [Re-
sursă electronică] // http://www.
arta.md/cv/rusu-ciobanu-valen-
tina.pdf (accesat : 18. 10. 2019).

Valentina Rusu-Ciobanu // 
Republica Moldova. Enciclo-
pedie / Acad. de Știinţe a Mol-
dovei, Bibl. Șt. Centrală „A. Lu-
pan” (Institut). – Ed. specială. 
– Chișinău: Biblioteca Știinţifi că 
Centrală „A. Lupan” (Institut) a 
Academiei de Știinţe a Moldovei, 
2016. – P. 579-585.

Vrabie, Gheorghe. Valenti-
na Rusu-Ciobanu : „Viaţa mea e 
toată la vedere” / Gheorghe Vra-
bie // Moldova. – 2013. – Nr 2. – 
P. 14-17.

V. M.

Ludmila CORGHENCI
1955

Ludmila Corghenci este 
o personalitate emblemati-
că, un specialist de forţă în 
domeniul biblioteconomiei 
și știinţelor informării, bi-
necunoscută atât în ţară, cât 
și peste hotarele ei. Este un 
autentic leader care crește și 
dezvoltă profesioniști, fi in-
du-le model și reper de inspi-
raţie.

Viaţa ei începe la 30 oc-
tombrie 1955 în satul Slobo-
zia-Măgurii, Sângerei. Co-
pilăria și-o petrece în orașul 
Bălţi, unde absolvă Școala 
Medie Feroviară Nr. 4. Dra-
gostea pentru carte, apărută 

chiar din momentul când a 
luat-o în mână, i-a îndreptat 
pașii spre Facultatea de Bibli-
oteconomie și Bibliografi e a 
Universităţii de Stat din Chi-
șinău, pe care o absolvește în 
anul 1976. Formarea profesi-
onală (doctoratul) continuă 
la Institutul de Cultură din 
Moscova (1978-1980). În tot 
timpul instruirii  mereu a tins 
spre o cunoaștere în profun-
zime a profesiei îmbrățișate, 
pentru care are o deosebită 
vocaţie, capacitate de muncă, 
virtuţi profesionale, precum 
inteligenţa, erudiţia, con-
știinţa îndeplinirii datoriei, 
competenţa și pasiunea.

Cariera profesională por-
nește la Biblioteca Publică 
raională din Criuleni (1976-
1977). Etapa următoare a an-
gajării profesionale a Ludmi-
lei Corghenci a fost  Catedra 
bibliografi e a Universităţii de 
Stat din Moldova, unde își 
aduce contribuţia la forma-
rea specialiștilor în domeniu, 
desăvârșindu-și și îmbogă-
ţindu-și, în același timp, cu-
noștinţele acumulate în anii 
de studii. Activitatea de la 
catedră a lăsat o amprentă 
puternică asupra creării și 
cizelării măiestriei sale pe-
dagogice pe care o aplică cu 
mult har pe parcursul întregii 
activităţi de bibliotecar, ma-
nager, formator.

În anul 1987 Ludmila Cor-
ghenci este angajată la Bibli-
oteca Naţională a Republicii 
Moldova în calitate de direc-
tor adjunct. Postura de ma-
nager al primei Biblioteci din 
ţară deschide noi posibilităţi 
de demonstrare și aplicare a 
competenţelor profesiona-
le și manageriale, a culturii 
generale, pe care o deţine, 
rezolvând sarcini complexe 
și multiple de importanţă 
naţională. Participă activ la 
elaborarea Sistemului Naţio-
nal de Biblioteci, contribuie 
fundamental la promovarea 
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Creativitatea Ludmilei 
Corghenci este concretiza-
tă în noi forme de realizare 
în exerciţiu a teoriei biblio-
teconomice: noi practici și 
noi explicaţii ale resurselor 
umane (formare continuă, 
evaluare, mobilitate, creati-
vitate...), diversifi carea pre-
ocupărilor informaţional-bi-
bliografi ce, educarea pentru 
cultura informaţiei, angajare 
în activitatea de cercetare ca 
parte componentă a știinţei 
universitare, efectuarea ana-
lizei bibliometrice a patrimo-
niului știinţifi c ULIM.

Un merit aparte îl are Lud-
mila Corghenci în deschi-
derea, pentru prima dată în 
Republica Moldova, a Școlii 
de Biblioteconomie (2001–
2006), ceea ce a avut um 
impact substanţial asupra 
formării specialiștilor din 
domeniul infodocumentar. 
Prin formare continuă, con-
sideră Dumneaei, biblioteca-
rul devine mai participativ, 
mai inventiv, mai creativ și, 
sigur, exigent cu sine și cu 
ceilalți.

Autoritatea profesională a 
dnei Ludmila Corghenci a 
fost estimată de toată echi-
pa ULIM la indicele cel mai 
înalt. Vicerectorul ULIM dr. 
Gheorghe Postică spunea 
despre directorul adjunct 
al Departamentului infor-
maţional biblioteconomic: 
„În calitate de specialist în 
domeniu, este o achiziţie de 
valoare inegalabilă pentru în-
treaga comunitate a bibliote-
carilor din Moldova... Își face 
munca cu satisfacţie și ener-
gie pozitivă... Incontestabil, 
ea s-a născut pentru a sluji 
Biblioteca și publicul cititor”.

În anul 2016 Ludmila Cor-
ghenci revine la Biblioteca 
Naţională în post de șef al 
Centrului de Formare Con-
tinuă în Biblioteconomie și 
Științe ale Informării, Direc-
ţia cercetare și dezvoltare în 

procesului de standardizare 
în domeniul bibliotecono-
miei și știinţelor informării. 
Dna Corghenci s-a implicat 
în modul cel mai activ la fon-
darea Asociaţiei Biblioteca-
rilor din Moldova, deţinând 
și funcţia de vicepreședinte. 
Din iniţiativa Ludmilei Cor-
ghenci este constituit Comi-
tetul Tehnic nr. 1 de Stan-
dardizare „Biblioteconomie. 
Informare. Documentare”. 
Domnia sa depune efort și 
calităţi profesionale în re-
organizarea structurală a 
Bibliotecii Naţionale, orien-
tându-se spre practica biblio-
teconomică  europeană.

Însușirile deontologice 
umane și delicateţea sufl e-
tească ale dnei Corghenci 
prosperă la noul loc de mun-
că - Departamentul Informa-
ţional Biblioteconomic (DIB) 
de la Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova 
(ULIM), fi ind încadrată ca 
director adjunct. Sunt ani de-
osebiţi în cariera profesiona-
lă, cu posibilităţi nelimitate 
de manifestare și exprimare.

Posedând o cultură organi-
zaţională bine defi nită, iniţi-
ază schimbări în ordonarea 
și funcţionarea Departamen-
tului. Viziunile teoretice sunt 
materializate în noi servicii 
și activităţi propuse comuni-
tăţii universitare: Programul 
„Grija pentru noii benefi ci-
ari”, campania „În sprijinul 
absolventului ULIM”, des-
chiderea Salonului Scientia, 
fortifi carea și diversifi carea 
activităţii DIB, dezvoltarea 
structurii bi-modale la DIB, 
Clubul Bibliografi lor, școli de 
vară.

Rectorul ULIM dr. Andrei 
Galben urma să afi rme mai 
târziu: „Graţie eforturilor 
profesionale ale dnei Ludmi-
la Corghenci, DIB a devenit o 
autoritate profesională în ca-
drul ULIM, dar și în context 
naţional și internaţional”.

biblioteconomie și științele 
informării. Cercetarea a con-
stituit întotdeauna o patimă 
a Dumneaei, noua funcţie 
oferindu-i nemijlocit posi-
bilitatea de a o desfășura în 
continuare, ea fi ind și până 
în 2016 bogată în rezulta-
te și publicaţii. Mai bine de 
300 de lucrări știinţifi ce (in-
clusiv monografi i de autor), 
didactice și metodologice, 
publicistice au schimbat acti-
vitatea bibliotecilor din ţară, 
călăuzindu-le spre imperati-
ve moderne, fi ind și surse de 
inspiraţie pentru bibliotecarii 
din toate tipurile de biblio-
teci.

Rezultatele cercetărilor 
sunt publicate în volume co-
lective, reviste de specialita-
te naţionale și din alte ţări : 
Magazin bibliologic (al că-
rei redactor-șef este L. Cor-
ghenci), Buletinul ABRM, 
BiblioPolis, Confl uenţe bibli-
ologice, Bibliouniversitas@
ABRM.md, Univers pedago-
gic pro, Info agrarius, Biblio-
teca (România)...

Interesele de cercetare ale 
dnei Corghenci sunt variate, 
din cele mai evidente fi ind 
managementul organizaţio-
nal și strategic în biblioteci, 
politicile de personal (for-
marea continuă, creativita-
tea, managementul perso-
nalului...) formarea culturii 
informaţiei... Comunicările 
Ludmilei Corghenci sunt 
așteptate și audiate cu mare 
interes la întrunirile știin-
ţifi ce profesionale. Decenii 
a elaborat proiecte, mode-
le de cercetare și a partici-
pat în activități academice 
naționale/internaționale, 
stagii și mobilități în stră-
inătate pentru a acumula 
neprețuita experiență a euro-
penilor, înțelegând realitățile 
societății moldovenești. 
Contribuția Dumneaei este 
concretă, riguros-științifi că, 
recunoscută și preţuită.
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Coordonează mai multe 
granturi și proiecte instituţi-
onale, naţionale și internaţi-
onale de rezonanţă.

Profesionalismul dnei Cor-
ghenci s-a dezvoltat și la spe-
cializările efectuate în mai 
multe ţări din lume: Ungaria, 
Suedia, Marea Britanie, Fran-
ţa, Rusia, România...

Activitatea prodigioasă a 
Ludmilei Corghenci a fost 
remarcată cu premii și meda-
lii : Cel mai bun bibliotecar 
al anului (1995, 1998), Cea 
mai reușită lucrare în biblio-
logie (1998, 1999, 2005, 2007, 
2010.....), Cel mai productiv 
autor al „Gazetei biblioteca-
rului” (2001-2003), mai mul-
te Diplome ale Ministerului 
Culturii, Ministerului Educa-
ţiei, ale USM, iar în anul 2010 
– distincţia de stat – Medalia 
„Meritul Civic”.

Palmaresul de realizări al 
Ludmilei Corghenci înregis-
trează și în continuare noi 
victorii profesionale.

Bibliografi e selectivă:
Corghenci, Ludmila. Bazele 

culturii informaţionale: tema-
tica și conţinutul practicumu-
rilor / Univ. Liberă Intern. din 
Moldova ; elab. : Ludmila Cor-
ghenci. – Chișinău, 2006. – 6 p.

Corghenci, Ludmila. Biblio-
tecarul și biblioteca: aspecte ale 
efi cienţei profesionale / L. Cor-
ghenci ; rec. : Gheorghe Postică, 
Ecaterina Rudacov, Elena Har-
coniţă ; Asoc. Bibliotecarilor din 
Rep. Moldova; Univ. Liberă In-
tern. din Moldova. – Chișinău : 
Epigraf SRL, 2019. – 112 p. – 
ISBN 978-9975-947-83-1.

Corghenci, Ludmila. Depar-
tamentul informaţional bibli-
oteconomic ULIM: modelarea 
viitorului, analiza prezentului, in-
terpretarea trecutului (1992-2002) 
/ L. Corghenci, Veronica Gheţu; 
resp. de ed.: Zinaida Sochircă; 
Univ. Liberă Intern. din Moldova. 
– Chișinău, 2002. – 32 p.

Corghenci, Ludmila. For-

marea formatorilor: concept și 
progr. al ciclului de seminare 
pentru formarea continuă a bi-
bliotecarilor / Școala de Biblio-
teconomie din Moldova. – Chi-
șinău, 2003. – 12 p.

***
Chitoroagă, Valentina. Index 

translationum – repertoriu bi-
bliografi c mondial de traduceri 
în sprijinul informării și cerce-
tării / V. Chitoroagă, Ludmila 
Corghenci // Confl uenţe biblio-
logice. – 2011. – Nr 1/2. – P. 50-
54. – ISSN 1857-0232.

Corghenci, Ludmila. Activi-
tăţi inteligente de augmentare 
a interesului utilizatorilor pen-
tru bibliotecă / L. Corghenci 
// Bibliouniversitas@ABRM.
md [online]. – 2015. – Nr 3. – 
Disponibil: http://libruniv.
usarb.md/xXx/reviste/biblio-
univ_rev/buniv.html (accesat : 
18.10.2019).

Corghenci, Ludmila. Bibli-
oteca universitară – „biblioteca 
care  învaţă”: dimensiuni con-
ceptuale și aplicaţii // Confe-
rinţa Tehnico-Știinţifi că a Co-
laboratorilor, Doctoranzilor și 
Studenţilor, 10-12 dec. 2009. 
– Chișinău, 2010. – Vol. 1. – P. 
479-483 ; http://library.utm.md/
Editat/BIBLIOTECA/Confe-
rinte/2010/Biblioteca_univer-
sit_invata_dimensiuni_concep-
tuale_si_aplicatii_DS.pdf

Corghenci, Ludmila. Biblio-
teca universitară și promovarea 
proprietăţii intelectuale: aspecte 
conceptuale și experienţe / L. 
Corghenci // Accesul la infor-
maţii și dreptul de autor / Asoc. 
Bibliotecarilor din Rep. Moldo-
va, Catedra biblioteconomie și 
asistenţă informaţională a USM, 
Agenţia de Stat pentru Propri-
etatea Intelectuală a Rep. Mol-
dova ; ed. îngrijită de L. Costin, 
Mariana Harjevschi. – Chiși-
nău, 2010. – P. 114-123.

Corghenci, Ludmila. Biblio-
tecarii școlari în contextul for-
mării continue / L. Corghenci 
// Revista ABRM. – 2014. – Nr 
2. – P. 33-35 ; https://ru.scribd.

com/document/265285473/
Rev-ABRM-2014-2

Corghenci, Ludmila. Cer-
cetarea în biblioteconomie și 
știinţe ale informării: context al 
prevederilor legale și strategice 
/ L. Corghenci // Bibliouniver-
sitas@ABRM.md [online]. – 
2017. – Nr 2 [online]. – Dispo-
nibil: http://libruniv.usarb.md/
xXx/reviste/bibliouniv_rev/bu-
niv.html (accesat : 18.10.2019).

Corghenci, Ludmila. Crea-
tivitatea bibliotecarilor concep-
tualizări și implementări / L. 
Corghenci // Libraria : studii și 
cercetări în bibliologie / Bibl. 
Judeţeană Mureș. – 2009. – An. 
8. – P. 81-91.

Corghenci, Ludmila. Parte-
neriat ce deschide perspective 
în evoluția bibliotecii: viziune 
comună și încredere / L. Cor-
ghenci // Magazin bibliologic. 
– 2018. – Nr 3/4. – P. 15-18. – 
ISSN 1857-1476 ; http://www.
bnrm.md/fi les/publicatii/Maga-
zin-bibliologic2018-3-4.pdf

Corghenci, Ludmila. Persu-
asiune și continuitate profesi-
onală în cadrul Simpozionului 
„Anul Bibliologic 2017” / L. 
Corghenci // Magazin bibliolo-
gic. – 2018. – Nr 1/2. – P. 12-16. 
– ISSN 1857-1476 ; http://www.
bnrm.md/fi les/publicatii/Maga-
zin-bibliologic2018-1-2.pdf

Corghenci, Ludmila. Ti-
pografi a succesului didacti-
co-știinţifi c : [pe marginea vol. 
„Vremea descoperă Adevărul: 
studium in honorem Nina Tă-
lămbuţă”, conf. univ, Chișinău, 
ULIM, 2010] / L. Corghenci, 
Zinaida Sochircă // Literatura și 
arta. – 2010. – 15 iul. – P. 6.

***
Buluţă, Gheorghe. Cor-

ghenci, Ludmila / Gh. Buluţă, 
Victor Petrescu, Emil Vasilescu 
// Bibliologi români: Dicţionar. – 
Târgoviște : Biblioteca, 2011. – P. 
72. – ISBN 978-973-712-591-0.

Chitoroagă, Valentina. Elo-
giu pentru Ludmila Corghenci 
// Ghimpu, Natalia. Schimba-
rea de sine pentru schimbarea 
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celorlalţi : monogr. bibliogr. In 
honorem Ludmila Corghenci. – 
Chișinău : ULIM, 2010. – P. 18-
20. – ISBN 978-9975-101-462.

Corghenci, Ludmila // Bibli-
oteconomia și bibliografi a Mol-
dovei: Profesori și discipoli [40 
de ani de la organizarea învăţă-
mântului bibliologic universitar 
în Moldova] / Univ. de Stat din 
Moldova ; Catedra biblioteco-
nomie și asistenţă  inf.; Bibl. 
Municipală  „B. P. Hașdeu” ; 
aut.-alcăt. : Ion Madan ; red. 
resp. : Lidia Kulikovski. – Chi-
șinău : Universitatea de Stat din 
Moldova, 2000. – 114 p.

Costiuc, Tatiana. Portretul 
de grup al generaţiei noastre : 
[Ludmila Corghenci, dir. ad-
junct al Dep. informaţional bi-
blioteconomic] // Magazin bi-
bliologic. – 2005. – Nr 1/2. – P. 
29-30. ISSN

Galben, Andrei. Efi cienţă și 
reprezentativitate în biblioteco-
nomie / A. Galben // Ghimpu, 
Natalia. Schimbarea de sine 
pentru schimbarea celorlalţi : 
monogr. bibliogr. In honorem 
Ludmila Corghenci. – Chișinău : 
ULIM, 2010. – P. 11-14. – ISBN 
978-9975-101-462.

Galeria bibliologilor basara-
beni din Republica Moldova : 
Ludmila Corghenci (1955) 
[online]. – Disponibil: http://
bibliologibasarabeni.blogspot.
com/2017/01/ludmila-cor-
ghenci-1955.html (accesat : 
18.10.2019).

Generator de idei: [Ludmila 
Corghenci, dir. adjunct al DIB 
ULIM] // ULIM – 15 ani de as-
censiune: supl. ed. : „VIP maga-
zin”. – Chișinău, 2007. – P. 75. – 
ISSN 1857-0534.

Ghimpu, Natalia. Schimba-
rea de sine pentru schimbarea 
celorlalţi : monogr. bibliogr. In 
honorem Ludmila Corghenci / 
N. Ghimpu, Tatiana Panaghiu ; 
red. bibliogr.: Valentina Chito-
roagă ; ed. îngr. de Zinaida So-
chircă ; Univ. Liberă Intern. din 
Moldova, Dep. informaţional 
biblioteconomic. – Chișinău : 

ULIM, 2010. – 122 p. (Colecţia 
„Universitaria” ; Fascicula a 44-
a). – ISBN 978-9975-101-462.

Kulikovschi, Lidia. Un 
nume înscris în cauza biblio-
tecară: [Ludmila Corghenci, 
dir. adjunct al DIB ULIM] // 
Cartea, modul nostru de a dăi-
nui: contribuţii la dezvoltarea 
domeniului biblioteconomic / 
Kulikovschi Lidia ; Bibl. Muni-
cipală „B. P. Hașdeu”. – Chiși-
nău, 2006. – P. 187-189.

Osoianu, Vera. Aniversarea 
dintre crizanteme [Ludmila Cor-
ghenci la 55 de ani] [online]. – 
Disponibil: https://clubbib2.
wordpress.com/2010/10/30/
aniversarea-dintre-crizanteme/ 
(accesat: 18.10.2019).

Postică, Gheorghe. În ritm 
cu schimbarea și în consens cu 
biblioteca / Gh. Postică, Zinai-
da Sochircă // Ghimpu, Nata-
lia. Schimbarea de sine pentru 
schimbarea celorlalţi : monogr. 
bibliogr. In honorem Ludmila 
Corghenci. – Chișinău : ULIM, 
2010. – P. 15-17. – ISBN 978-
9975-101-462.15-17. 

Rău, Alexe. Pasarelă între 
două fi inţe afi ne: [Ludmila Cor-
ghenci, dir. adjunct DIB ULIM] 
// Gazeta bibliotecarului. – 
2005. – Oct. (Nr 10). – P. 1-3.

Elena Harconiță

Revista ,,NOI”
1930

,,Noi” este cea mai longe-
vivă revistă din republică. În 
luna octombrie se împlinesc 
90 de ani de când „Noi” a în-
ceput a dialoga cu cititorul. 
În 1930, la Balta, vede lumi-
na tiparului primul număr 
al revistei, care pe atunci se 
numea „Scânteia leninistă”; 
în anul următor redacţia se 
transferă la Tiraspol, iar din 
octombrie 1940 își mută 
sediul la Chișinău. Din oc-
tombrie 1990 trece la o serie 
nouă și e rebotezată „Noi”. În 
pofi da controlului sever al 
autorităţilor sovietice, revista 
găzduiește și în acea perioa-
dă lucrări cu certă valoare li-
terară, estetică și culturală. O 
mare minune a fost apariţia 
ei din iulie 1933 până în mai 
1938 în veșmântul  fi resc al 
limbii noastre – grafi a latină.

În 1954 revista „Noi” pu-
blică pentru prima dată po-
emele lui Mihai Eminescu, 
Împărat și proletar și Ce te 
legeni, codrule, iar peste un 
an vede lumina tiparului po-
emul Limba noastră de Alexe 
Mateevici. În  ianuarie 1958 
redacţia face un schimb de 
pagini cu omoloaga sa Cra-
vata roșie de la București. 
Astfel, cititorii au putut să ia 
cunoștinţă de creaţiile unor 
scriitori din România, pre-
cum Tudor Arghezi, Mihail 
Sadoveanu, Nicolae Labiș, 
Otilia Cazimir, Ion Brad, 

ISSN 1857-0798
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bun cetăţean. „Noi” mereu 
a mobilizat copiii spre carte, 
muncă, educaţie, cultură, cu-
noaștere, inteligenţă, pasiu-
ne... Revista „Noi” înseamnă 
instruire și dragoste, literatu-
ră, istorie, geografi e, ecolo-
gie, dar și matematică, fi zică, 
chimie...

Bibliografi e:
Revista ,,Noi”. – 1990-2019.

***
Alb-negru asimetric : An-

tologie de versuri publicate în 
revista ,,Noi” / selecţie și prefa-
ţă: Leo Bordeianu. – Chișinău : 
Moldpress, 2010. – 80 p.

Catargele luminii : Antologie 
de versuri publicate în revista 
,,Noi” / selecţie, prefaţă : Leo 
Bordeianu. – Chișinău : [S. n.], 
2004. – 87 p.

Cea mai frumoasă zi : Anto-
logie de versuri ale copiilor și 
adolescenţilor publicate în re-
vista ,,Noi” / selecţie și prefaţă : 
Leo Bordeianu. – Chișinău : Re-
vista ,,Noi” ; Editura Tipocrat 
Print, 2016. – 62 p. – (Antologie 
,,Noi”).

***
Bordeianu, Leo. ,,Poezia dă 

sens jocului vieţii” : Dialog cu 
poetul, red. la secţia literară a rev. 
,,Noi” : / Leo Bordeianu ; con-
semnare : Tatiana Corcebaș // 
Timpul de dimineaţă. – 2005. – 
16 sept. – P. 18.

Papuc, Irina. Opt decenii cu 
revista ,,Noi” / Irina Papuc // 
Timpul. – 2010. – 20 oct. – P. 8.

Valerie Volontir
redactor-șef al revistei ,,Noi”

Octavian Pancu-Iași, Mircea 
Sântimbreanu. Acesta a fost 
un pas mai mult decât în-
drăzneţ pentru o publicaţie 
basarabeană, din care cau-
ză redactorul-șef Vladimir 
Rusu și secretarul responsa-
bil Gheorghe Malarciuc au 
fost eliberaţi din funcţie.

Începând cu anii cincizeci 
ai secolului trecut, în revistă 
debutează și își publică lucră-
rile o pleiadă de scriitori no-
torii: George Meniuc, Liviu 
Deleanu, Ion Druţă, Grigore 
Vieru, Victor Teleucă, Emil 
Loteanu, Vasile Vasilache, 
Aureliu Busuioc, Gheorghe 
Malarciuc, Arhip Cibotaru, 
Vasile Coroban, Petru Căra-
re, Spiridon Vangheli, Anatol 
Codru, Nicolae Esinencu, iar 
mai tîrziu Nicolae Dabija, 
Leo Butnaru, Vasile Roman-
ciuc, Iulian Filip, Leo Bor-
deianu, Valeriu Matei etc., 
artiștii plastici: Gheorghe 
Vrabie, Isaia Cârmu, Alexei 
Colâbneac, Aurel Guţu, Ion 
Moraru etc., compozitorii: 
Eugen Doga, Petre Teodoro-
vici etc., savanţii: Ion Ganea, 
Iuri Averin, Mina Lozan, Ion 
Dediu, Andrei Munteanu, 
Iurie Scutaru etc.

„Noi” orgnizează anual circa 
15 concursuri cu premii atrac-
tive: cărţi, dicţionare, enciclo-
pedii, premii bănești, articole 
sportive, iar cei mai buni și 
mai activi autori benefi ciază 
de foi de odihnă în România.

Începând cu 1995, o dată 
la trei ani, revista editează 
o plachetă cu cele mai bune 
versuri ale copiilor, apărute 
în această perioadă pe pagi-
nile sale. Până în prezent au 
fost editate nouă plachete.

Scopul principal al revistei 
„Noi” a fost și a rămas de a-l 
face pe tânărul cititor recep-
tiv la subiectele tratate, să cu-
gete, să-și dezvolte aptitudi-
nile creatoare, să crească un 

Liceul-Internat Republi-
can de Muzică 

„Ciprian Porumbescu” 
din Chișinău

1940

A fost înfi inţat în octom-
brie 1940, la Chișinău, ca 
instituţie de învăţământ me-
diu de specialitate (Școala 
Medie Specială de Muzică), 
sub egida Conservatorului 
Moldovenesc de Stat. Pe lân-
gă obiectele de cultură gene-
rală, aici se studia la Secţia de 
pian, instrumente de sufl at, 
instrumente cu coarde, in-
strumente populare, teorie 
muzicală. În anii ʼ60 se for-
mează și Secţia de coregrafi e.

La fondare școala se afl a 
într-o clădire din centrul 
Chișinăului, pe strada Kiev 
(astăzi – strada 31 August 
1989, pe locul AMT Centru 
– Policlinica Nr. 1), ulteri-
or, și-a afl at sediul pe strada 
Armenească, apoi pe strada 
Șciusev. În 1964 instituția de 
învățământ artistic se trans-
feră într-o clădire special 
construită, în care se afl ă și în 
prezent, pe strada Kiev nr. 1, 
din sectorul Râșcani.

Din 1960 Școala de Muzică 
a purtat numele compozito-
rului Eugen Coca. După re-
organizarea din 1990, în baza 
acestei școli, au fost create 
două instituții de învățământ 
muzical: Liceul ,,Ciprian Po-
rumbescu” (cu instruirea în 
limba română) și Liceul ,,S. 
Rahmaninov” (cu instruirea 
în limba rusă).

În decursul anilor, școala 
a fost condusă de F. Lujanski 
(primul director al școlii), Gh. 
Borș, D. Gherșveld, N. Iorda-
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tii, V. Timirgaz, Gh. Caplin, 
Gh. Neaga, V. Govorov, V. 
Bagrin ș.a. Din 1990, timp 
de peste 25 de ani, în funcție 
de director s-a afl at Galina 
Buinovschi, distins profesor 
de vioară, nume notoriu în 
sistemul educațional muzical 
autohton și ,,care a dat lumii 
violoniști de valoare, care 
concertează în țări, precum 
Marea Britanie, Elveția, Israel 
și America”, și ea absolventă a 
acestei școli (1969).

La această instituție de 
educație muzicală au acti-
vat reputați profesori, nume 
notorii din domeniu: Evsei 
Zak (pian), Iakob Soroker 
(vioară și teoria muzicii), Gr. 
Gherșfeld (vioară), Lia Oxino-
it (pian), Tatiana Voițehovschi 
(pian), Efi m Tkaci, Zinovie 
Stolear, Ana Strezeva, Ghena-
die Ciobanu ș. a.

Pe parcurs, elevii instituției 
au participat permanent la 
diverse concursuri naţio-
nale și internaţionale (de 
menționat: „Eugen Coca”, 
,,Jeunesse Musicale”,  ,,Re-
member Enescu”, ,,Jocurile 
Delfi ce”, ,,Nopţile Pianistice” 
etc.), obţinând importante 
medalii, premii, alte trofee.

Mulţi dintre absolvenţii 
Liceului au devenit persona-
lităţi marcante în domeniul 
muzicii (Serghei Lunchevici, 
Anna Strezev, Eugen Doga, 
Vasile Iovu, Constantin Rus-
nac, Ion Josan, Ștefan Petra-
che, Ion Aldea-Teodorovici, 
Maria Codreanu, Aurelian 
Dănilă, Marian Stârcea și 
mulți alții), profesori ai Aca-
demiei de Muzică, Teatru și 
Arte Plastice, ai Colegiului 
de Muzică „Ștefan Neaga”, ai 
altor licee de muzică din țară 
sau membri ai formaţiilor 
muzicale, precum Orchestra 
Teatrului de Operă și Balet, 
Filarmonica Naţională, Or-
chestra Companiei Teleradio 
Moldova, Orchestra ,,Lăuta-
rii” etc.

Bibliografi e selectivă:
Bălăiescu, Svetlana. Vioara : 

program pentru școlile de muzi-
că (cl. 1-7) / Svetlana Bălăiescu, 
Ludmila Kaușanskaia ;  Liceul-
Internat de Muzică „Ciprian Po-
rumbescu”, Catedra instrumen-
te cu coarde. – Chișinău : [S. n.], 
2003. – 22 p.

Ciobanu, Silvia. Curs de mu-
zică naţională și universală / 
Silvia Ciobanu ; red. șt. : Angela 
Rojnoveanu ; Liceul-Internat de 
Muzică „Ciprian Porumbescu”. 
– Chișinău : [S. n.], 2004. – 31 p.

Vioara : Program pentru lice-
ele muzicale / alcăt. : Galina Bu-
inovschi [et al.] ; red. șt. : Angela 
Rojnoveanu ; Liceul-Internat 
Rep. de Muzică „Ciprian Po-
rumbescu”, Catedra instrumen-
te cu coarde. – Chișinău : [S. n.], 
2003. – 39 p.

***
Buinovschi, Galina. Liceul 

Republican de Muzică ,,Ciprian 
Porumbescu” / Galina Buino-
vschi // Univers muzical. – 2002  – 
Nr 1. – P. 26.

Ciobanu, Nadina. Liceul „Ci-
prian Porumbescu”, la 70 de ani 
/ Nadina Ciobanu // Timpul. – 
2010. – 17 noiem. ; [Resursă 
electronică]. – URL : https://
www.timpul.md/articol/liceul-
ciprian-porumbescu-la-70-de-
ani-17766.html (accesat : 31. 10. 
2019).

Ciobanu, Silvia. Balada ne-
muririi : [concertul omagial 
,,Balada nemuririi” organizat de 
Liceul de Muzică ,,C. Porum-
bescu”, dedicat aniversării a 150 
de ani de la nașterea compoz., 
violonistului, dirijorului, fol-
cloristului Ciprian Porumbescu 
(1853-1883)] / Silvia Ciobanu // 
Univers muzical. – 2004. – Nr 
5. – P. 39.

Cojocaru, Natalia. Un fran-
cez a donat Liceului ,,Ciprian 
Porumbescu” o harpă de 18.000 
euro / Natalia Cojocaru // Tim-
pul. – 2005. – 20 sept. – P. 4.

Liceul ,,Ciprian Porumbescu” 
formează muzicieni de elită : [65 
de ani de la fondarea liceului] // 

Jurnal de Chișinău. – 2005. – 23 
dec. – P. 11.

Liceul-Internat Republican de 
Muzică „Ciprian Porumbescu” a 
împlinit 75 de ani de la fondare 
[Resursă electronică] // http://
www.moldovenii.md/md/news/
view/section/56/id/19672/
from/ecology (accesat : 31. 10. 
2019).

Liceul-Internat Republican de 
Muzică „Ciprian Porumbescu” 
– 75 de ani de la fondare [Resur-
să electronică] // http://ofi cial.
md/sport/liceul-internat-repu-
blican-de-muzica-ciprian-po-
rumbescu-75-de-ani-de-la-fon-
dare (accesat : 31. 10. 2019).

Odainic, Ioan Gh. Liceul-
Internat Republican de Muzi-
că „Ciprian Porumbescu” din 
Chișinău // Odainic, Ioan Gh. 
Almanah enciclopedic. Vol. 1 / 
Ioan Gh. Odainic. – Chișinău, 
2009. – P. 168-169 ; [Resursă 
electronică]. – URL : https://
orasulmeuchisinau.wordpress.
com/2011/12/19/liceul-ciprian-
porumbescu/ (accesat : 31. 10. 
2019).

Popa, Constanţa. O harpă 
nouă pentru Liceul ,,Ciprian 
Porumbescu” : [de la harpistul 
francez François Jakez, direc-
tor al fabricii „Camac Harpes”/ 
Constanţa Popa // Jurnal de 
Chișinău. – 2005. – 20 sept. – P. 
10.

***
Ляхова, Ирина. Арфа в 

подарок : [artistul francez 
François Jakez, dir. fabricii 
,,Harpes Camac”, a donat Liceu-
lui de Muzică ,,C. Porumbescu” 
o harpă ,,Atlantide Prestige”/ 
Ирина Ляхова // Кишинев-
ский обозреватель. – 2005. – 
22 sept. – P. 8.

V. M.
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Noiembrie

500 de ani de la descoperi-
rea Strâmtorii Magellan, care 
poartă numele descoperitorului 
ei, Fernando Magellan (1 no-
iembrie 1520).

75 de ani de la nașterea lui Ion 
Puiu, pictor, scenograf, grafi ci-
an, actor, regizor, poet și drama-
turg (1 noiembrie 1945 – 25 iu-
nie  2016). A se vedea și art. din 
CN 2005, p. 307-308; CN 2015, 
p. 346.  

120 de ani de la nașterea lui 
Mihai Andrei Ionescu, ento-
molog și profesor universitar 
român, membru corespondent 
al Academiei Române (1 noiem-
brie 1900 – 5 februarie 1988).   

70 de ani de la nașterea lui Io-
nel Voineag, cântăreţ de operă 
(tenor liric), prim-solist al Ope-
rei Naţionale din București și 
profesor universitar român (1 
noiembrie 1950).   

60 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui George Matei Can-
tacuzino, arhitect român, fi gu-
ră proeminentă a arhitecturii 
românești interbelice (11 mai  
1899 – 1 noiembrie 1960).   

140 de ani de la nașterea lui 
Alfred Wegener, meteorolog, 
geolog, astronom, profesor uni-
versitar și cercetător știinţifi c 
german (1 noiembrie 1880 – no-
iembrie 1930).         

60 de ani de la nașterea Elenei 
Karacenţev, pictoriţă, grafi cia-
nă, ilustratoare și lector univer-
sitar (2 noiembrie 1960).         

70 de ani de la nașterea Sofi ei 
Propișcean, violonistă  și dirijor 
(2 noiembrie 1950).    

120 de ani de la nașterea lui 
Leonid Grom, specialist în do-
meniul bolilor contagioase, spe-
cialist în malariologie, medic, 
doctor în medicină și profesor 
universitar român, originar din 
Basarabia (2 noiembrie 1900 – 
15 iulie  1998).   

70 de ani de la stingerea din 

viaţă a lui George Bernard 
Shaw, dramaturg, eseist, publi-
cist și cronicar muzical englez, 
de origine irlandeză, laureat al 
Premiului Nobel pentru Litera-
tură (26 iulie  1856 – 2 noiem-
brie 1950).   

100 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Isaak Krasilșcik, sa-
vant-microbiolog, entomolog, 
doctor în știinţe naturale, cer-
cetător știinţifi c, întemeietorul 
primei staţiuni entomologice la 
Chișinău (14 aprilie  1857 –  3 
noiembrie 1920). A se vedea și 
art. din  CN 2017, p. 190. 

100 de ani de la nașterea Eli-
sabetei Ursu, pictoriţă română 
(3 noiembrie 1920 – ?).        

175 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Kociubinski, fi lo-
log, slavist,  istoric și publicist 
rus, academician, originar din 
Basarabia (3 noiembrie 1845 – 
13 mai 1907). A se vedea și art. 
din CN 2007, p. 170-171; CN 
2015, p. 346-347.      

90 de ani de la nașterea lui 
Horia Aramă, prozator, eseist, 
scenarist, traducător, critic lite-
rar, redactor și poet român (4 
noiembrie 1930 – 22 octombrie 
2007).

140 de ani de la nașterea lui 
Ivan Zaikin, atlet, artist de circ, 
campion mondial la lupte gre-
co-romane și unul dintre primii 
aviatori din Rusia (5 noiembrie 
1880 – 22 noiembrie 1948). A 
se vedea și art. din CN 2005, p. 
311-312.        

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Mihail Berezovschi, 
preot, compozitor, dirijor de 
cor, profesor, pictor autodidact 
român (20 februarie 1868 –  5 
noiembrie 1940). A se vedea și 
art. din  CN 2008, p. 88-89; CN 
2018, p. 75.

80 de ani de la nașterea Eleo-
norei Constantinov, regizor de 
operă (5 noiembrie 1940).

Duminică 1

Luni  2
Marţi  3
Miercuri 4
Joi  5
Vineri  6
Sâmbătă 7
Duminică 8

Luni  9
Marţi  10
Miercuri 11
Joi  12
Vineri  13
Sâmbătă 14
Duminică 15

Luni  16
Marţi  17
Miercuri 18
Joi  19
Vineri  20
Sâmbătă 21
Duminică 22

Luni  23
Marţi  24
Miercuri 25
Joi  26
Vineri  27
Sâmbătă 28
Duminică 29

Luni  30

CALENDAR NAŢIONAL

NOIEMBRIE

2020



336

N o i e m b r i e
A se vedea și art. din  CN 2010, 

p. 224; CN 2015, p. 348 .    
140 de ani de la nașterea lui 

Mihail Sadoveanu, romancier, 
povestitor și nuvelist român (5 
noiembrie 1880 – 12 octombrie 
1961). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 309-311; CN 2011, p. 
166-167.

100 de ani de la nașterea lui 
Douglass North, economist 
american, specialist în dome-
niul istoriei economiei, profesor 
universitar american, laureat al 
Premiului Nobel pentru Econo-
mie (5 noiembrie 1920 – 23 no-
iembrie 2015).    

90 de ani de la nașterea lui 
Pavel Darie, poet, prozator, tra-
ducător și redactor de carte (6 
noiembrie 1930 – 19 noiembrie 
2015). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 312; CN 2015, p. 348.     

75 de ani de la nașterea lui Va-
leriu Babansky, poet și prozator  
(6 noiembrie 1945 – 28 octom-
brie 2015). A se vedea și art. din 
CN 2015, p. 349.

80 de ani de la nașterea lui 
Mihai Zamfi r, critic și istoric 
literar, doctor în fi lologie, tra-
ducător, specialist în stilistică și 
profesor universitar român (6 
noiembrie 1940).     

160 de ani de la nașterea lui 
Ignacy Paderewski, pianist, 
compozitor și om politic polo-
nez, originar din Ucraina(6 no-
iembrie 1860 – 29 iunie  1941).    

140 de ani de la nașterea lui 
Robert von Musil, eseist, dra-
maturg, doctor în fi losofi e, cri-
tic de teatru, romancier austriac 
(6 noiembrie 1880 – 15 aprilie  
1942).

85 de ani de la nașterea lui Ni-
colae Andronati, specialist în 
domeniul informaticii și a teh-
nicii de calcul, doctor habilitat 
în știinţe tehnice, profesor uni-
versitar, om poltic (7 noiembrie 
1935). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 312-313.

150 de ani de la nașterea lui 
Constantin Artachino, pictor 
român (7 noiembrie 1870 – 9 
februarie 1954).       

80 de ani de la nașterea Do-
rinei Lazăr, actriţă română de 
teatru și fi lm, televiziune, radio 

și dublaj (7 noiembrie 1940).       
75 de ani de la stingerea din 

viaţă a lui Mircea Djuvara, fi -
losof, jurist, doctor în drept, 
profesor universitar, membru 
corespondent al Academiei Ro-
mâne (30 mai 1886 – 7 noiem-
brie 1945).  

150 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Mandicevschi, diri-
jor de cor, violonist, compozitor 
și pedagog (8 noiembrie 1870 – 
23 martie  1907).  A se vedea și 
art. din CN 2007, p. 121. 

75 de ani de la nașterea lui 
Gavril Maxim Boian, chirurg 
pediatru, doctor habilitat în ști-
inţe medicale, profesor univer-
sitar, cercetător și inventator (8 
noiembrie 1945). A se vedea și 
art. din CN 2015, p. 349.    

100 de ani de la nașterea Ale-
xandrinei Alexandrescu, isto-
ric, doctor în istorie, arheolog 
și cercetător știinţifi c român (8 
noiembrie 1920 – 9 iunie  1995). 

690 de ani de la Bătălia de 
la Posada, confl ict militar între 
Regatul Ungariei și Țara Româ-
nească, care a marcat emanci-
parea Țării Românești de sub 
tutela coroanei maghiare (9-12 
noiembrie 1330).       

75 de ani de la nașterea Ele-
onorei Anestiadi-Vataman, 
medic cardiolog, doctor habili-
tat în știinţe medicale, profesor 
universitar (9 noiembrie 1945).     

70 de ani de la nașterea Lud-
milei Bulat, publicistă, redactor 
de carte și traducătoare  (9 no-
iembrie 1950 – 1 iunie  2013). A 
se vedea și art. din  CN 2010, p. 
224-225; CN 2015, p. 349-350 .

90 de ani de la nașterea lui 
Aurel Rău, poet, eseist și tra-
ducător român (9 noiembrie 
1930). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 314.    

70 de ani de la nașterea lui 
Dan Matei, informatician și do-
cumentarist român (9 noiem-
brie 1950). 

80 de ani de la stingerea 
din viaţă a lui Arthur Neville 
Chamberlain, politician brita-
nic (18 martie 1869 – 9 noiem-
brie 1940).

90 de ani de la nașterea lui 
Pavel Andreicenco, dansator, a 

fost solist al Ansamblului Naţi-
onal Academic de Dansuri Po-
pulare „Joc” (10 noiembrie 1930 
– 16 iunie  2001). A se vedea și 
art. din CN 2005, p. 314-315.     

75 de ani de la nașterea lui 
Valeri Malearenco, pictor și 
grafi cian (10 noiembrie 1945 – 
28 iunie 2015). A se vedea și art. 
din CN 2015, p. 351.

125 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Alexandru I. Odo-
bescu, scriitor, arheolog, isto-
ric, dramaturg, publicist și om 
politic român, membru titular 
al Academiei Române (23 iunie  
1834 – 10 noiembrie 1895). A se 
vedea și art. din CB 1994, p. 98-
102; CN 2009, p. 161-162. 

85 de ani de la nașterea lui Ila-
rion Matcovschi, fi lolog, doctor 
în știinţe fi lologice, profesor (11 
noiembrie 1935 – 15 februarie 
2000).     

175 de ani de la nașterea lui 
Vasile Stroescu, jurist, fi nanțist, 
mecenat și fi lantrop basarabean, 
militant al mișcării naţionale, 
membru de onoare  al Academi-
ei Române (11 noiembrie 1845 
– 14 aprilie  1926). A se vedea și 
art. din CN 2005, p. 315-316; CN 
2016, p. 132.  

110 ani de la nașterea lui Bo-
ris Gr. Chelaru, poet, prozator, 
compozitor, muzicolog, dirijor 
de cor, profesor și preot român, 
originar din  Basarabia (12 no-
iembrie 1910 – ?). A se vedea și 
art. din  CN 2010, p. 227.       

80 de ani de la nașterea Tati-
anei Usaci, dansatoare, solistă a 
Ansamblului Naţional Acade-
mic de Dansuri Populare „Joc” 
(12 noiembrie 1940 – 30 octom-
brie 2017). A se vedea și art. din 
CN 2015, p. 353.      

70 de ani de la nașterea lui 
Mihail Jomir, artist plastic și 
grafi cian (12 noiembrie 1950 – 8 
iulie  2011). A se vedea și art. din 
CN 2000, p. 293-295; CN 2015, 
p. 352-353.

70 de ani de la nașterea lui 
Mircea Nedelciu, prozator, ese-
ist și publicist român (12 noiem-
brie 1950 – 12 iulie  1999). A se 
vedea și art. din CN 2015, p. 353.

180 de ani de la nașterea lui 
Auguste Rodin (numele la 
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naștere: François-Auguste-Re-
né Rodin), sculptor, grafi cian 
și pictor francez (12 noiembrie 
1840 – 17 noiembrie 1917).  A 
se vedea și art. din CN 2005, p. 
322-323; 2017, p. 380.  

90 de ani de la nașterea lui 
Mihail Garaz, poet, prozator, 
publicist și ecolog (13 noiem-
brie 1930 – 13 iulie  1990). A se 
vedea și art. din CN 2000, p. 296-
299; CN 2005, p. 316.

60 de ani de la nașterea lui Ne-
lly Ţurcan, specialist în dome-
niul biblioteconomiei și știinţei 
informării, doctor habilitat în 
sociologie, profesor universitar 
(13 noiembrie 1960). A se vedea 
și art. din  CN 2010, p. 227-228; 
CN 2015, p. 355-357.       

90 de ani de la nașterea Geor-
getei Horodincă, prozatoare, 
traducătoare, critic și istoric li-
terar român, originară din Ba-
sarabia (13 noiembrie 1930 – 6 
iulie  2006). A se vedea și art. din 
CN 2015, p. 354-355.     

85 de ani de la nașterea lui 
Sandu Ion Șcurea, actor și regi-
zor de teatru și cinema (14 no-
iembrie 1935 – 12 august  2005). 
A se vedea și art. din CN 2005, p. 
316-318; CN 2015, p. 358. 

180 de ani de la nașterea lui 
Oscar-Claude Monet, pictor 
impresionist francez (14 noiem-
brie 1840 – 5 decembrie 1926). 
A se vedea și art. din CN 2006, 
p. 382-384.

80 de ani de la nașterea lui 
Sergiu Cuciuc, pictor (14 no-
iembrie 1940). A se vedea și art. 
din CN 2000, p. 307-310.     

100 de ani de la nașterea lui 
Sergiu Grossu, scriitor, activist 
pe tărâmul culturii și publicist 
român, originar din Basarabia 
(14 noiembrie 1920 – 25 iulie  
2009). A se vedea și art. din CN 
2000, p. 305-306; CN 2010, p. 
228-229.           

125 de ani de la nașterea lui 
Vasile Blendea, sculptor, pictor 
și pedagog român (15 noiem-
brie 1895 – 1988).

390 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Johannes Kepler, sa-
vant, astronom, matematician și 
mecanician german (27 decem-

brie 1571 – 15 noiembrie 1630). 
A se vedea și art. din CN 2005, p. 
318-319. 

175 de ani de la nașterea lui 
Vasile Conta, fi losof, poet, om 
politic, profesor și publicist ro-
mân (15 noiembrie 1845 – 21 
aprilie  1882). A se vedea și art. 
din CN 2007, p. 151-152. 

75 de ani de la nașterea lui Te-
odor Cornel Durgheu, sculp-
tor, doctor în artă și pedagog 
român (16 noiembrie 1945).        

140 de ani de la nașterea lui 
Aleksandr A. Blok, poet liric 
rus (16 noiembrie 1880 – 7 au-
gust 1921). A se vedea și art. din 
CN 2005, p. 329-331.

125 de ani de la nașterea lui 
Paul Hindemith, compozitor, 
dirijor, violonist, teoretician 
muzical, violist și pedagog ger-
man (16 noiembrie 1895 – 28 
decembrie 1963).         

85 de ani de la nașterea lui 
Anatolie Casian, fi zician, ma-
tematician, profesor universitar, 
doctor habilitat în fi zică și ma-
tematică (17 noiembrie 1935). A 
se vedea și art. din  CN 2010, p. 
229-230; CN 2015, p. 358-359.  

140 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Tofan, critic și isto-
ric literar, profesor și publicist 
român (18 noiembrie 1880 – 15 
iulie  1920). A se vedea și art. din 
CN 2005, p. 320-321.      

65 de ani de la nașterea Var-
varei Buzilă, specialist în folclo-
ristică, doctor în fi lologie, con-
ferenţiar universitar, etnograf și 
muzeograf (19 noiembrie 1955). 
A se vedea și art. din  CN 2010, 
p. 230-232.     

85 de ani de la nașterea lui 
Constantin I. Toma, botanist, 
morfolog român, doctor în bio-
logie, membru corespondent al 
Academiei Române (19 noiem-
brie 1935).

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Ion Inculeţ, om de 
știinţă, politican, președintele 
Sfatului Ţării, membru titular 
al Academiei Române (5 aprilie  
1884 – 19 noiembrie 1940). A se 
vedea și art. din CN 2000, p. 311-
313; CN 2010, p. 230.      

80 de ani de la nașterea lui 

Alexandru Ursu, fi zician, doc-
tor în știinţe fi zico-matematice, 
conferenţiar universitar (20 no-
iembrie 1940).

70 de ani de la nașterea Elenei 
Corotenco, specialist în bibli-
oteconomie și bibliografi e (20 
noiembrie 1950). A se vedea și 
art. din CN 2015, p. 360-362.

90 de ani de la nașterea lui 
Lazăr Dragoș, matematician, 
doctor în știinţe matematice, 
membru titular al Academiei 
Române (21 noiembrie 1930 – 2 
aprilie  2009).          

180 de ani de la nașterea lui 
Auguste Rodin, sculptor fran-
cez (21 noiembrie 1840 – 17 no-
iembrie 1917). A se vedea și art. 
din CN 2005, p. 322-323; CN 
2017, p. 380.    

90 de ani de la nașterea lui 
Ion Bejenaru, scriitor, folclorist 
și pedagog (22 noiembrie 1930). 
A se vedea și art. din  CN 2010, 
p. 233.     

150 de ani de la nașterea lui 
Ion Ionescu (Bizet), matema-
tician, inginer, pedagog și cer-
cetător român, membru cores-
pondent al Academiei Române 
(22 noiembrie 1870 – 17 sep-
tembrie 1946).

130 de ani de la nașterea 
lui Charles de Gaulle, mili-
tar și politician francez; a fost  
președinte al Franței (1958-
1969) (22 noiembrie 1890 – 9 
noiembrie 1970).   

180 de ani de la nașterea lui 
Émile Michel Hyacinthe Le-
moine, inginer, matematician și 
profesor francez, părintele geo-
metriei triunghiulare moderne; 
a devenit celebru prin demon-
strarea existenței unui punct Le-
moine în cadrul unui triunghi 
(22 noiembrie 1840 – 21 decem-
brie 1912).

125 de ani de la nașterea lui 
Emanuel Gamoran, scriitor și 
pedagog american, originar din 
Basarabia; pionier al educației 
evreilor în SUA și autor de 
manuale diferențiale în școlile 
evreiești din America (23 no-
iembrie 1895 – 14 noiembrie 
1962).      

100 de ani de la nașterea lui 
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Paul Celan (pseudonimul lui 
Paul Peisah Antschel), poet, 
traducător și eseist de limba 
germană, evreu originar din 
România (Bucovina de Nord) 
(23 noiembrie 1920 – 20 aprilie 
1970). A se vedea și art. din CN 
2015, p. 362-363.

100 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Alexandru Macedon-
ski, poet, prozator, dramaturg și 
publicist român, membru post-
mortem al Academiei Române 
(14 martie  1854 – 24 noiembrie 
1920). A se vedea și art. din CN 
2000, p. 246-247; CN 2004, p. 
100.      

90 de ani de la nașterea lui 
Dorel Zugrăvescu, inginer ge-
ofi zician român, membru cores-
pondent al Academiei Române 
(25 noiembrie 1930). A se vedea 
și art. din  CN 2015, p. 363.        

70 de ani de la nașterea lui 
Dan S. Stoica, fi lolog român, 
doctor în fi losofi e (25 noiembrie 
1950).

150 de ani de la nașterea lui 
Maurice Denis, pictor, decora-
tor, gravor, teoretician și istoric 
al artei franceze (25 noiembrie 
1870 – 13 noiembrie 1943).     

70 de ani de la nașterea Eca-
terinei Bondarenco, istoric și 
muzeolog (26 noiembrie 1950).      

130 de ani de la nașterea lui 
Valerian Stârikovici, medic pe-
diatru, doctor habilitat în știinţe 
medicale și profesor (27 noiem-
brie 1890 – 15 august  1962).    

80 de ani de la nașterea lui 
Ioan Scurtu, istoric, doctor în 
istorie, cercetător știinţifi c și 
profesor universitar român (27 
noiembrie 1940).        

65 de ani de la nașterea Ninei 
Schițco-Căpățână, poetă (27 
noiembrie 1955).

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Nicolae Iorga, is-
toric, critic literar și de artă, 

documentarist, enciclopedist, 
dramaturg, poet, fi losof, me-
morialist, scriitor, ministru, 
parlamentar, prim-ministru, 
profesor universitar, animator al 
vieţii știinţifi ce și culturale și om 
politic român, cunoscut în lume 
ca medievist, bizantinist, roma-
nist, slavist, istoric al artelor și 
fi losof al istoriei, membru titu-
lar al Academiei Române (17 iu-
nie  1871 – 27 noiembrie 1940). 
A se vedea și art. din CN 2000, 
p. 317-320; CN 2001, p. 129-131; 
CN 2006, p. 192-193.       

80 de ani de la nașterea Lavi-
niei Tomulescu-Coman, pia-
nistă, solistă vocală și pedagog 
(27 noiembrie 1940). A se vedea 
și art. din  CN 2010, p. 233-234.          

130 de ani de la nașterea lui 
Dumitru Berezovschi, cântăreţ 
de operă (bas cantabil) (28 no-
iembrie 1890 – ?). A se vedea și 
art. din  CN 2015, p. 364.          

75 de ani de la nașterea lui Ni-
colai  Sava, farmacolog, profe-
sor universitar și cercetător ști-
inţifi c (28 noiembrie 1945 – 15 
aprilie  2005).  

150 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Vasilescu-Karpen, 
om de știinţă, inginer, doctor 
în știinţe, fi zician și inventator 
român, membru titular al Aca-
demiei Române (28 noiembrie 
1870 – 2 martie  1964). A se ve-
dea și art. din  CN 2014, p. 105.       

140 de ani de la nașterea lui 
Andrei Rădulescu, istoric, ju-
rist, doctor în drept și profesor 
universitar român, membru ti-
tular și vice președinte al Aca-
demiei Române (28 noiembrie 
1880 – 30 septembrie 1959). 

75 de ani de la nașterea Flo-
ricăi Victoria Câmpeanu, bi-
bliolog, biblioteconomist, bi-
bliograf, specialist în catalogare 
și clasifi care și pedagog român, 
autor de studii și articole de spe-

cialitate (28 noiembrie  1945).
340 de ani de la stingerea din 

viaţă a lui Gian Lorenzo Ber-
nini,  arhitect, sculptor, pictor 
și poet italian, unul dintre cei 
mai mari artiști ai barocului, a 
realizat baldachinul și tronul 
din Bazilica san Pietro și cele-
bra rotondă din faţa acesteia (7 
decembrie 1598 – 28 noiembrie 
1680).

75 de ani de la fondarea Co-
legiului Financiar-Bancar din 
Chișinău, cea mai veche institu-
ţie de învăţământ economico-fi -
nanciar din Republica Moldova 
(29 noiembrie 1945).

170 de ani de la nașterea lui 
Eugen Brote, agronom, eco-
nomist, publicist și politician 
român (29 noiembrie 1850 – 5 
decembrie 1912).     

140 de ani de la nașterea lui 
Nicolae D. Cocea, prozator, zi-
arist, dramaturg și traducător 
român (29 noiembrie 1880 – 1 
februarie 1949). A se vedea și 
art. din CN 2005, p. 332-333.

90 de ani de la nașterea lui 
Andrei Orlov, critic de artă și 
pictor (30 noiembrie 1930).    

90 de ani de la nașterea lui 
Andrei Bantaș, anglist, tradu-
cător și profesor universitar ro-
mân (30 noiembrie 1930 – 17 
ianuarie 1997).  

90 de ani de la nașterea lui 
Eustaţiu Gregorian, pictor-
scenograf român (30 noiembrie 
1930).

310 ani de la a doua dom-
nie în Moldova a lui Dimitrie 
Cantemir, marcată de alianța 
cu Rusia lui Petru cel Mare și 
de înfrângerea trupelor moldo-
ruse de către otomani în Bătălia 
de la Stănilești. Fostul domnitor 
se refugiază în Rusia, unde se va 
stabili defi nitiv și își va continua 
activitatea științifi că (noiembrie 
1710).
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Ion PUIU
1945–2016

Pictor-scenograf, grafi ci-
an, regizor, actor, dramaturg, 
poet.

S-a născut la 1 noiembrie 
1945 în satul Condrătești, ra-
ionul Ungheni. Se stinge din 
viaţă la 25 iunie 2016. 

După absolvirea școlii me-
dii din satul natal, este înma-
triculat la studii la Institutul 
de Artă Teatrală „A. Luna-
cearski” din Moscova, Facul-
tatea Actorie Teatru și Cine-
ma, clasa profesoarei Olga 
Pâjova (1969). În perioada 
anilor 1978–1980 urmează 
cursurile speciale de pictor-
scenograf la Teatrul „Mosso-
viet” din Moscova, clasa pro-
fesorului Stenberg.

Activitatea de creaţe și-o 
începe în calitate de actor la 
Teatrul Academic „A. Pușkin” 
(azi Teatrul Naţional „M. 
Eminescu” din Chișinău). 
Din anii de studenţie se ocu-
pa de pictură și scenografi e, 
sub îndrumarea cunoscutu-
lui pictor-scenograf moscovit 
S. Vinogradov. A activat ca 
pictor-scenograf la Teatrul 
„Luceafărul” (1971–1974), 
realizând decorul pentru o se-
rie de spectacole, printre care: 
„Păsările tinereţii noastre” 
de I. Druţă, „Fratele Alioșa” 
după romanul „Fraţii Kara-
mazov” de F. Dostoievski etc. 
Din anul 1974 lucrează sceno-
graf-șef la Teatrul „V. Alecsan-
dri” din Bălţi, montând: „Astă 
vară la Ciulimsk” de A. Vam-
pilov, „Oameni energici” de V. 

Șukșin, „Al nouălea cucernic” 
de E. Turandot, „Frunza de pe 
urmă” de A. Cibotaru, „Des-
pot-Vodă” de V. Alecsandri.

Realizează scenogra-
fi a spectacolelor „Horia” și 
„Doina” de I. Druţă la tea-
trul „Andrejs Upits” din Riga 
(1978-1980). Ultrerior este 
scenograf-șef la Teatrul Aca-
demic din Chișinău, creând 
decorul pentru spectacolele 
„Pomul vieţii” și „Tata” de D. 
Matcovschi (1980-1981). În 
anul 1981 revine în calitate 
de scenograf-șef la Teatrul „V. 
Alecsandri” din Bălţi. 

Colaborează în domeniul 
cinematografi ei, manifestân-
du-se în calitate de pictor la 
fi lmele „Luceafărul” a lui Emil 
Loteanu, „Meșterul Manole” 
și „Râs și plâns”, regizor Ion 
Popescu.

Debutează în calitate de dra-
maturg cu adaptarea scenică a 
piesei „Harap Alb”, după po-
vestea cu aceeași denumire 
a lui Ion Creangă, montată 
iniţial la Teatrul „Licurici”, iar 
mai târziu și la Teatrul „Vasile 
Alecsandri” din Bălţi. Tot aici 
au fost jucate în scenă pie-
sele lui Ion Puiu: „Odochia” 
(1980), „Osânda” (1985) și 
„Metamorfoza” (1993). Piesa 
„Molda” (1987) este montată 
la Teatrul „Luceafărul” în anul 
1988, iar în 1989 – la Teatrul 
Dramatic din Rustavi, Geor-
gia.

Contribuie la realizarea 
spectacolelor: „Ipolit” (Euri-
pide), „Omul din Valencia” (C. 
Condrea), „Nunta” (B. Bre-
cht), „Sub castanii din Praga” 
(K. Simonov), „Despot-Vodă” 
(V. Alecsandri), „Canibala” (I. 
Radoev), „Corb la corb” (A. 
Ostrovschi), „Omul din baie” 
(E. Ionesco), „Pragul” (A. Du-
darev), „Sfânta sfi ntelor” (I. 
Druţă), „Păcală și Tândală” (I. 
Creangă), „Prostia omeneas-
că” (I. Creangă) ș. a.

În anul 1997 debutează și ca 
poet cu culegerea de versuri 

„Doriac”.
De-a lungul anilor a oferit 

scenografi i pentru circa 100 
de spectacole, care au fost 
montate pe scenele teatrelor 
din Republica Moldova, Ru-
sia, Ţările Baltice, România, 
Georgia.

Organizează expoziţii cu 
lucrările sale la Chișinău, Bu-
curești, Moscova, Riga, Tbili-
si. În anul 2000 la Teatrul de 
păpuși „Licurici”, este lansată 
expoziţia jubiliară a lui Ion 
Puiu, fi ind expuse circa 100 
de creaţii, dintre acestea fi ind 
remarcate: „Hyperion”, „Am-
fora”, „Clovnul timpului”, „Bă-
lăuţa” etc. Picturile sale conţin 
o multitudine de simboluri și 
metafore, fi ind atribuite su-
prarealismului.

Membru al Uniunii Teatra-
le din Republica Moldova, al 
Uniunii Scriitorilor din Re-
publica Moldova și al Uniunii 
Artiștilor Plastici din Repu-
blica Moldova.

Titluri și distincţii: Premii 
ale Ministerului Culturii, 
Premiul de Stat al Republi-
cii Moldova (1991), Premiul 
special al Uniunii Artiștilor 
Plastici din Republica Moldo-
va (2000), Eminent al Cultu-
rii, Maestru în Artă, Medalia 
„Mihai Eminescu” (2000). 

A se vedea și articolele din „Ca-
lendar Naţional 2005”. – Chiși-
nău, 2004. – P. 307-308; „Calen-
dar Naţional 2015”. – Chișinău, 
2015. – P. 346.
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– Chișinău : Pontos, 2017. – 
156 p. : il.

Ghimpu, Simion. Starea de 
spirit : Versuri / Simion Ghimpu; 
il. : Ion Puiu. – Chișinău : Pontos, 
2007. – 160 p. : il.

Jucov, Titus. Potecile unui re-
gizor / Titus Jucov; il. : Ion Puiu. – 
Chișinău : Cartea Moldovei, 
2009. – 127 p. : il.

Iachim, Ion. Amintirile piţi-
goiului Zbanţ / Ion Iachim; pict. : 
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Ion Puiu. – Ed. a 3-a, revăzută 
și adăugită – Chișinău : Pontos, 
2007. – 132 p. : il.

***
Popescu, Leonid. Simbolul și 

metafora în creaţia lui Ion Puiu 
/ Leonid Popescu // Popescu, Le-
onid. Din mărturiile timpului. – 
Chișinău : [S. n.], 2000. – P. 44–
45 : il.

Proca, Pavel. Arlechinul ju-
neţiei noastre : [Ion Puiu, pic-
tor-scenograf] / Pavel Proca // 
Moldova. – 2010. – Nr 3-4. – P. 
54-58.

Proca, Pavel. Iar pe vârf de 
deal... : [Ion Puiu, pictor-sceno-
graf] / Pavel Proca // Portrete cu 
jobenu-n jos. – Chișinău: [S. n.], 
2004. – P. 60–62.

Proca, Ion. Scenografi a și au-
tonomia : [Ion Puiu, pictor-sce-
nograf] / Pavel Proca // Proca, 
Ion. Notiţe pe nojiţe. – Chișinău: 
[S. n.], 2007. – P. 7–10.

Puiu Ion // Dicţionarul scri-
itorilor români din Basarabia : 
1812–2010. – Chișinău : Prut In-
ternaţional, 2010. – P. 438.

Puiu Ion // Localităţile Repu-
blicii Moldova. Vol. 4. – Chișinău : 
Draghiștea, 2002. – P. 478.

Puiu Ion [Resursă electroni-
că] // http://m.moldovenii.md/
md/people/1319 (accesat : 7. 10. 
2019).

E. B.

Valeriu BABANSKY
1945–2009

Publicist, poet, prozator.
S-a născut la 6 noiembrie 

1945 în Babele, raionul Ismail, 
Bucovina (azi regiunea Ode-
sa, Ucraina) într-o familie de 
intelectuali. Se stinge din viaţă 

și magia culorii : [Anatol Dani-
lișin, plastician român basara-
bean] / Valeriu Babansky // Lim-
ba română. – 2015. – Nr 1–2. – P. 
313-314.

***
Codiţă, Alexandra. Scriitorul 

Valeriu Babansky : [1945-2009] / 
Alexandra Codiţă // Contrafort. – 
2010. – Nr 3-4. – P. 29.

Babansky, Valeriu // Dicţiona-
rul scriitorilor români din Basa-
rabia : 1812–2010. – Chișinău : 
Prut Internaţional, 2010. – P. 19-20.

Valeriu Babansky [Resursă 
electronică] // https://crispedia.
ro/valeriu-babanski/ (accesat: 
10.10.2019).

E. B.

Eleonora ANESTIADE-
VATAMAN

1945

Medic cardiolog, doctor ha-
bilitat în știinţe medicale, pro-
fesor universitar.

S-a născut la 9 noiembrie 
1945 în comuna Sărătenii 
Vechi, raionul Telenești. Bu-
nicul tatălui său a fost grec 
pontic din Constantinopol, 
care a venit în aceste regiuni 
în calitate de învăţător. A stu-
diat la școala din satul natal 7 
ani. Ulterior se stabilește cu 
traiul la Chișinău continuân-
du-și studiile la Școala Nr. 1 
(azi Liceul Teoretic Român-
Francez „Gheorghe Asachi”), 
absolvind 10 clase cu medalia 
de aur. În anul 1968 absolvă 
Institutul de Stat de Medicină 
din Chișinău (azi Universita-
tea de Medicină și Farmacie 
„N. Testemițanu”), urmând 
studii postuniversitare prin 

la 28 septembrie 2009 la Chi-
șinău.

A absolvit Facultatea de Fi-
lologie a Universităţii de Stat 
din Chișinău (1972).

Activează în domeniul zi-
aristicii din anul 1969, fi ind 
corespondent, șef de secţie, 
redactor-șef adjunct, redac-
tor-șef la ziarul „Zorile Mol-
dovei” (Cimișlia). Ulterior a 
fost consilier la Uniunea Scri-
itorilor; redactor-șef adjunct 
la Editura „Literatura Artis-
tică”; secretar responsabil și 
redactor-șef adjunct la revista 
„Basarabia”; redactor-șef al 
revistelor „Quo vadis” și „Co-
lumna”; redactor-șef adjunct 
la publicaţiile: „Patria tânără”, 
„Dialog”, „Jurnalul de Chiși-
nău”.

Debutează cu nuvela „Zo-
dia singurătăţii” în culegerea 
colectivă „Dintre sute de ca-
targe” (1980), urmat de vo-
lumele de nuvele: „Cântecul 
păsării măiestre” (1983), „Du-
hul apelor” (1988), „Mielul de 
Paști” (1991). Semnează volu-
mul de parodii „Sarcofagul lui 
Tutankamon” (1986). A editat 
romanele: „Portretul picto-
rului cu demonii săi” (1999), 
„Suntem visele tale, Doamne” 
(2001), „Când a venit cel pe 
care îl mai așteptăm” (2006), 
„Mojud” (2009).

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2015”. – Chiși-
nău, 2015. – P. 349.

Bibliografi e selectivă:
Babansky, Valeriu. Când a 

venit cel pe care îl mai așteptăm 
/ Valeriu Babansky. – Chișinău : 
Princeps, 2006. – 416 p.

Babansky, Valeriu. Mojud : 
Roman / Valeriu Babansky. – 
Chișinău : Magna-Princeps, 
2009. –356 p.

Babansky, Valeriu. Sîntem 
visele tale, doamne : Roman / 
Valeriu Babansky. – Chișinău : 
Prometeu, 2001. – 176 p.

***
Babansky, Valeriu. Libertatea 
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internatură, Specialitatea te-
rapie (1969). În anul 1973 și-a 
început doctoratul la Institu-
tului de Cercetări Știinţifi ce 
în Cardiologie Clinică „A. L. 
Measnikov”din Moscova. Ob-
ţine titlul știinţifi c de doctor 
în știinţe medicale, susţinând 
teza cu tema „Studiul stării 
sistemelor de coagulare și an-
ticoagulare de sânge în cazul 
reabilitării pacienţilor după 
infarct miocardic”, conducă-
tor știinţifi c – profesorul Gu-
ram Arabidze Grigore (1977). 
În anul 1995 devine doctor 
habilitat în științe medicale.

Din anul 4 de studii a înce-
put să activeze în calitate de 
asistentă medicală, având ture 
de noapte. După absolvirea 
Institutului de Stat de Medi-
cină din Chișinău a fost re-
partizată la muncă în raionul 
Telenești. Ulterior se transferă 
în Chișinău angajându-se în 
calitate de cercetător știinţifi c 
stagiar la Institutul Oncolo-
gic, unde a activat timp de 3 
ani. Pe lângă activitatea medi-
cală, gestionează serviciul de 
laborant clinic și efectuează 
cercetări individuale biochi-
mice complexe. A activat la 
Catedra de terapie a Institu-
tului de Stat de Medicină din 
Chișinău, apoi la Catedra de 
cardiologie a Facultăţii de 
Perfecţionare a Medicilor 
(1978). Din anul 1988 este 
șef de laborator știinţifi c de 
insufi cienţă cardiacă croni-
că la Institutul de Cardiolo-
gie, concomitent exercitând 
funcția de șef al Departamen-
tului de insufi cienţă cardiacă 
cronică. Oferă consultaţie pri-
mară: consultare, examinare, 
diagnosticare și prescriere 
tratament la Centrul Medical 
American din Chișinău.

De peste 10 ani activează în 
calitate de cardiolog, specia-
list principal al Ministerului 
Sănătăţii al Republicii Moldo-
va. În conformitate cu aceste 
obligaţii, pe lângă activita-

tea de conducere, consiliere, 
analiză a scrisorilor popula-
ţiei, contribuie la elaborarea 
unor standarde, protocoale și 
criterii de evaluare a calităţii 
diagnosticului și tratamentul 
bolilor cardiovasculare. Par-
ticipă la elaborarea „Progra-
mului Naţional de profi laxie 
și controlul maladiilor cardio-
vasculare până în anul 2020”, 
având scopul de a stopa valul 
curbei de mortalitate a popu-
laţiei în Republica Moldova în 
direcţia reducerii și creșterea 
speranţei de viaţă.

A fost responsabilă de pro-
iectul strategic „Pathobiology 
of Atherosclerosis”, prezen-
tat la Congresul al 77-lea al 
Asociaţiei Europene de Ate-
roscleroză, Istanbul, Turcia 
(2008). Cercetările pe care le 
coordoneză la Centrul Acade-
mic BIOPAT din Chișinău au 
o aplicabilitate nemijlocită în 
ce privește corectitudinea nu-
tritivă. Astfel, s-a demonstrat, 
pe cale experimentală, că sub-
stanţele polifenolice din stru-
gurii roșii posedă proprietăţi 
de inhibitori antiaterogeni. 
Este director al proiectelor 
instituţionale de cercetare din 
cadrul Institutului de Car-
diologie: „Reabilitarea paci-
enţilor după revascularizare 
coronariană”, (2011-2014); 
„Telemonitoring în reabilita-
rea complexă a pacienţilor cu 
insufi cienţă cardiacă ischemi-
că”, (2015-2018). De aseme-
nea, participă la executarea 
proiectului „Sistemogeneza 
particularităţilor factorilor de 
risc, mecanismelor patogene-
tice și elaborarea strategiilor 
de tratament al AVC în po-
pulaţia Republicii Moldova”, 
(2015-2018) etc.

Organizează conferinţe și 
seminare în domeniul de pro-
fi l.

Vicepreședinte al Comisiei 
republicane știinţifi co-meto-
dice de profi l „Patologia car-
diovasculară și reumatologie” 

(2009); membru al Comitetu-
lui știinţifi c al primului Con-
gres Naţional al Societăţii En-
docrinologilor cu participare 
internaţională (2014); preșe-
dinte al Comisiei specializate 
de evaluare la Universitatea 
de Stat de Medicină și Far-
macie „Nicolae Testemiţanu” 
pentru perioada 2011–2015 
(2016); membru al Comite-
tului de organizare al Con-
gresului  Societăţii Cardiolo-
gilor din Republica Moldova 
cu participare internaţională 
(2016) etc.

Bibliografi e:
Abreu, Ana Carolina. Cardiac 

rehabilitation availability and de-
livery in Europe: How does it di-
ff er by region and compare with 
other high-income countries? : 
Endorsed by the European Asso-
ciation of Preventive Cardiology 
/ Ana Carolina Abreu, Eleonora 
Vataman // European Journal of 
Preventive Cardiology. – 2019. – 
Nr 26 (11). – P. 1-16.

Demers pentru abordarea avi-
zată a persoanelor cu risc suici-
dar / Eleonora Vataman, Dorin 
Lâsâi, Silvia Filimon [et al.] // 
Curierul medical. – 2012. – Nr 3 
(327). – P. 365–369.

Determinarea efi cienţei pro-
gramului de reabilitare cardiacă 
complexă de durată la pacienţii 
după revascularizare coronari-
ană prin evaluarea capacităţii 
funcţionale și calităţii vieţii lor / 
Eleonora Vataman, Dorin Lâsâi, 
Silvia Filimon [et al.] // Buletinul 
AȘM. Știinţe medicale. – 2016. – 
Nr 2 (51). – P. 34-40.

Determinarea prognozei vieţii 
pacienţilor cu insufi cienţă cardi-
acă cronică după revascularizare 
coronariană / Dorin Lâsâi, Eleo-
nora Vataman, Silvia Filimon [et 
al.] // Sănătate publică, economie 
și management în medicină. – 
2018. – Nr 1–2 (75–76). – P. 48-
50.

Erkuner, Omer. Eff ect of 
Systemic Hypertension With 
Versus Without Left  Ventricular 
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Hypertrophy on the Progression 
of Atrial Fibrillation (from the 
Euro Heart Survey) / Omer Er-
kuner, Eleonora Vataman, Aurel 
Grosu // American Journal of 
Cardiology. – 2018. – Nr 4 (122). 
– P. 578-583.

Incidenţa factorilor de risc 
cardiovascular la pacienţii cu 
afectare aterosclerotică conco-
mitentă a arterelor coronare și 
carotid / Eleonora Vataman, Va-
sile Anestiade, Eugeniu Calenici 
[et al.] // Buletinul AȘM. Știinţe 
medicale. – 2019. – Nr 1 (61). – P. 
161-165.

Infl uenţa tratamentului hipo-
lipemiant de durată asupra unor 
factori de risc la bolnavii cu in-
farct miocardic vechi și diabet 
zaharat tip 2 / Eleonora Vata-
man, Dorin Lâsâi, Silvia Filimon 
[et al.] // Curierul medical. – 
2012. – Nr 3 (327). – P. 369-370.

Israfi lov, Marina. Implemen-
tarea unui concept nou de eva-
luare a persoanelor cu dizabili-
tăţi în Republica Moldova, prin 
aplicarea clasifi cării internaţio-
nale a funcţionării, dizabilităţii și 
sănătăţii în boli cardiovasculare 
/ Marina Israfi lov, Eleonora Va-
taman // Buletinul AȘM. Știinţe 
medicale. – 2014. – Nr 1 (42). – P. 
242-248.

Palii, Ina. Actualităţi în trata-
mentul insufi cienţei cardiace la 
copiii cu malformaţii congenita-
le de cord și sistemico-pulmona-
re / Ina Palii, Eleonora Vataman 
// Analele Știinţifi ce ale USMF 
„N. Testemiţanu”. – 2009. – Nr 5 
(10).– P. 275-281.

Palii Ina. Concepte contem-
porane fi ziopatologice și terape-
utice ale insufi cienţei cardiace la 
copii / Ina Palii, Eleonora Vata-
man, Petru Stratulat // Buletin de 
perinatologie. – 2013. – Nr 2–3 
(58-59). – P. 43-49.

Popovici, Mihail. Alinierea 
necesităţilor de combatere a bo-
lilor cronice la priorităţile servi-
ciului de sănătate și dezvoltare 
din Republica Moldova / Mihail 
Popovici, Eleonora Vataman // 
Buletinul AȘM. Știinţe medicale. 

– 2010. – Nr 2 (25). – P. 7-14.
Raevschi, Elena. Evaluarea 

mortalităţii prin maladii cardio-
vasculare de contribuţie majoră 
în Republica Moldova / Elena 
Raevschi, Eleonora Vatamanu 
// Sănătate publică, economie 
și management în medicină. – 
2016. – Nr 1 (65). – P. 20-27.

Raevschi, Elena. Management 
of Delphi study regarding the de-
velopment of ongoing behavioral 
risk factor surveillance system in 
the Republic of Moldova / Elena 
Raevschi, Ivan Ababiy, Eleonora 
Vataman // Moldovan Medical 
Journal. – 2017. – Nr 3 (60). – P. 
54-58.

Reabilitarea precoce și riscul 
spitalizărilor repetate după re-
vascularizarea coronariană / Sil-
via Filimon, Eleonora Vataman, 
Dorin Lâsâi [et al.] // Buletinul 
AȘM. Știinţe medicale. – 2019. – 
Nr 1 (61). – P. 173-179.

Rolul tratamentului medica-
mentos de modulare neurohor-
monală în prognoza îndepărtată 
a pacienţilor cu disfuncţie sis-
tolică ischemică a ventriculului 
stâng / Eleonora Vataman, Dorin 
Lâsâi, Silvia Filimon [et al.] // 
Buletinul AȘM. Știinţe medicale. 
– 2010. – Nr 2 (25). – P. 202-211.

Succesele reabilitării comple-
xe de scurtă durată în staţionar 
după revascularizarea coronari-
ană la pacienţii cu insufi cienţă 
cardiacă cronică / Dorin Lâsâi, 
Eleonora Vataman, Silvia Fili-
mon [et al.] // Buletinul AȘM. 
Știinţe medicale. 2019. – Nr 1 
(61). – P. 165-173.

Status of Cardiovascular Po-
pulation Health in the Republic 
of Moldova / Eleonora Vataman, 
Elena Raevschi, Ivan Ababiy [et 
al.] // Sănătate publică, economie 
și management în medicină. – 
2018. – Nr 1-2 (75–76). – 13-16.

Studiul calităţilor psihometri-
ce ale chestionarelor Minnesota 
LHF Q, MacNew Heart Disease 
HRQL și MOS-SF-36 la pacienţii 
cu insufi cienţă cardiacă cronică 
de origine ischemică / Eleonora 
Vataman, Dorin Lâsâi, Silvia Fili-

mon [et al.] // Curierul medical. 
– 2012. – Nr 5 (329). – P. 30-36.

Studiul calităţii vieţii la pa-
cienţii cu insufi cienţă cardiacă 
cronică de origine ischemică 
cu sau fără disfuncţie sistolică 
a ventriculului stâng / Eleono-
ra Vataman, Dorin Lâsâi, Silvia 
Filimon [et al.] // Curierul me-
dical. – 2012. – Nr 3 (327). – P. 
370-373.

Vataman, Eleonora. Cardiac 
Rehabilitation Availability and 
Density around the Globe / Eleo-
nora Vataman // EClinicalMedi-
cine. – 2019. – Nr 13. – P. 31-45.

Vataman, Eleonora. Reabi-
litarea bolnavilor cu disfuncţie 
postinfarctică a ventriculului 
stâng; evaluarea capacităţii func-
ţionale și a factorilor de progno-
ză îndepărtată / Eleonora Vata-
man // Buletinul AȘM. Știinţe 
medicale. – 2006. – Nr 1 (5). – P. 
49-56.

Vatamanu, Eleonora. Infor-
maţie despre conferinţa „Edu-
cation and implementation 
conference on acute cardiac 
care”, organizată și petrecută sub 
auspiciul societăţii europene de 
cardiologie și a societăţii cardio-
logilor din Ucraina la 2-3 octom-
brie 2003 în or. Kiev (Ucraina) / 
Eleonora Vatamanu // Info-Med. 
– 2004. – Nr 3. – P. 13-18.

Vatamanu Eleonora. Vocaţia 
mea – este să fi u medic! : [interviu] 
/ Eleonora Vatamanu [Resursă 
electronică] // http://medportal.
md/ro/detail_news.php?detail_
news=1321&id=1321 (accesat : 
15. 10. 2019).

***
Doctor Vataman Eleonora 

[Resursă electronică] // http://
www.amc.md/echipa/vataman-
eleonora-amc/ (accesat : 15. 10. 
2019).

E. B.
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Nelly ȚURCAN
1960

Bibliotecar-bibliograf, doc-
tor habilitat în sociologie, 
profesor universitar.

S-a născut la 13 noiembrie 
1960 la Soroca.

A urmat cursurile Uni-
versității de Stat din Moldova, 
Facultatea Biblioteconomie și 
Bibliografi e (1976-1981). În 
perioada 1981-1984 este doc-
torand la Institutul de Stat de 
Cultură din Moscova. Doctor 
în științe istorice, specialitatea 
Bibliologie. Biblioteconomie. 
Bibliografi e (1987). Studii 
postdoctorat la specialitatea 
Jurnalism și Știinţe ale Comu-
nicării din cadrul USM (2009-
2011). Studii postdoctorat la 
Academia de Științe Umanis-
te ,,Aleksander Gieysztor” din 
Pultusk, Polonia (2010-2011). 
Doctor habilitat în sociolo-
gie, specialitatea Jurnalism și 
Știinţe ale Comunicării, USM 
(2014).

Domeniile de interes ști-
inţifi c sunt: comunicarea 
știinţifi că, accesul deschis la 
informaţia știinţifi că, sciento-
metria, bibliometria, resurse 
informaționale, date de cerce-
tare deschise.

Își desfășoară activitatea 
profesională la Universitatea 
de Stat din Moldova, în ca-
litate de bibliotecar la Bibli-
oteca Știinţifi că a instituției 
(1981); lector la Catedra bi-
blioteconomie și asistenţă 
informaţională (1985-1989); 
bibliotecar, Facultatea Econo-
mie, lector superior, Catedra 

biblioteconomie și asistenţă 
informaţională (1989-1993); 
șef de Catedră biblioteco-
nomie și asistenţă informa-
ţională (1993-2004); confe-
renţiar universitar, Catedra 
biblioteconomie și asistenţă 
informaţională (1996); pro-
decan, Facultatea de Jurna-
lism și Știinţe ale Comunică-
rii (2004-2012); conferenţiar 
universitar, Departamentul 
comunicare și teoria infor-
mării (2013-2016); profesor 
universitar titular, Faculta-
tea de Jurnalism și Știinţe ale 
Comunicării, Departamentul 
comunicare și teoria informă-
rii (din iunie 2016). De ase-
menea, prin cumul, activea-
ză la Institutul de Dezvoltare 
a Societăţii Informaţionale 
(IDSI), Laboratorul Cercetare 
Dezvoltare a Societăţii Infor-
maţionale (LCDSI), în funcție 
de cercetător ştiinţifi c supe-
rior (2013-2015), cercetător 
ştiinţifi c principal (din 2015).

Predă cursuri de ,,Metodo-
logia cercetării bibliografi ce și 
informaționale” (pentru doc-
toranzi); ,,Teorii moderne ale 
comunicării publice”, ,,Teorii 
ale confl ictului și negocierii”, 
,,Metode și tehnici de cerce-
tare în domeniul infodocu-
mentar” (pentru masteranzi); 
,,Istoria comunicării”, ,,Intro-
ducere în teoria, organizarea 
și tehnologia bibliografi ei”, 
,,Resurse informaţionale”, 
,,Utilizatori de informaţie”, 
,,Servicii de referinţă”, ,,Teh-
nologia produselor și ser-
viciilor infodocumentare”, 
,,Consumatorii serviciilor 
infodocumentare” (pentru li-
cenţă).

A efectuat stagieri știinţifi -
co-didactice la Institutul de 
Stat de Cultură din Moscova 
(Rusia) (1990); Biblioteca In-
stitutului Universitar Euro-
pean (Florenţa, Italia) (1996); 
Universitatea „La Sapienza” 
(Roma, Italia) (1997); Uni-
versitatea Complutence (Ma-

drid, Spania) (1998); Colegiul 
Universitar (Boras, Suedia), 
Departamentul de Bibliote-
conomie și Știinţa Informării 
(2002, 2003); Universitatea 
Missouri (Columbia, SUA), 
Școala de Jurnalism (2004, 
2006); Centrul European 
de Jurnalism (Praga, Cehia) 
(2009); Aleksander Gieysztor 
Academy of Humanities 
(Pultusk, Polonia) (2010-
2011); „Utilizarea platformei 
Moodle” (18 iunie 2013) și 
,,Proiectarea curriculumu-
lui centrat pe competențe” 
(3 decembrie 2013), USM, 
Chișinău; „Epistemologie 
et methodologie de la re-
cherche en Sciences econo-
miques et sociales” (Institut 
de la Francophonie pour 
l’Administration et la Gesti-
on, Sofi a, Bulgaria)  (2014); 
Școala de vară „Acces Deschis 
și resurse deschise”, Universi-
tatea Transilvania (Brașov, 
România (2016); Școala de 
Vară „Information Literacy” 
(Tulcea, România) (2017); 
Erasmus+ Staff  Mobility for 
Trening, Universitatea Tran-
silvania (Brașov, România) 
(2017); Workshop „Platfor-
mele Web of Science & IN-
CITES” (12 ianuarie 2018) și 
Workshop „Atragerea comu-
nităţii academice: evaluarea 
și răspunsul la nevoile utili-
zatorilor” (29 ianuarie 2018), 
ASEM, Chișinău.

Este autorul a peste 160 de 
publicaţii știinţifi ce și metodi-
co-didactice (unele semnate 
în colaborare) și a participat 
la peste o sută de reuniuni, 
conferinţe și simpozioane ști-
inţifi ce naţionale și internaţi-
onale.

Și-a adus contribuția la re-
alizarea a cca 20 de proiecte 
naționale și internaționale, 
inclusiv: „OA Conect+în me-
diul academic al Republicii 
Moldova” (2013-2014); IN-
FOSCENTIC – Dezvoltarea 
suportului informaţional pen-
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tru efectuarea studiilor scien-
tometrice în RM (2014); Data 
Revolution – „Organizarea 
procesului de cartografiere 
a ecosistemului de date din 
RM” (2016) și „În obiectiv 
Advocacy” (mai-decembrie 
2016); SCIFORM – Platforma 
pilot pentru asigurarea eva-
luării calităţii și vizualizarea 
conţinutului știinţific digital 
din RM (2015-2018); Ela-
borarea cadrului conceptual 
și metodologic pentru e-In-
frastructura de date în sfera 
CDI din Republica Moldova 
(2018-2019).

Contribuie substanțial la 
dezvoltarea învățământului 
biblioteconomic, implicân-
du-se activ în îmbunătățirea 
conținutului și atractivității 
programelor ciclurilor licență, 
masterat și doctorat. Promo-
vează și se implică în formarea 
profesională continuă a per-
sonalului de specialitate din 
cadrul Sistemului Național de 
Biblioteci, dezvoltând cadrul 
legal și de reglementare și ofe-
rind suport organizațional și 
logistic.

Este membru al Senatu-
lui Universităţii de Stat din 
Moldova; președinte al Con-
siliului Științifi c al Bibliote-
cii Naționale al Republicii 
Moldova; membru al Consi-
liului Știinţifi c al Bibliotecii 
Municipale ,,B. P. Hasdeu”; 
membru al Comitetului Teh-
nic Nr.1 ,,Biblioteconomie. 
Informare. Documentare”; 
membru al Consiliului Biblio-
teconomic Naţional; membru 
al Colegiului de redacţie al re-
vistelor: „BiblioScientia” (Bi-
blioteca Știinţifi că Centrală 
„A. Lupan” a AȘM, din 2009); 
„BiblioPolis” (Biblioteca Mu-
nicipală „B. P. Hasdeu”, din 
2002); „Magazin bibliologic” 
(BNRM, din 2006); „Biblio-
teca” (Biblioteca Naţională a 
României, din 2007); „Revista 
română de biblioteconomie 
şi știinţa informării” (ABR, 

România, din 2012).
Distincții și mențiuni: Med-

alia „Meritul Civic” (2010); 
Diploma de gradul I a Guver-
nului RM (2013); Diploma 
Ministerului Educaţiei al RM 
(2002, 2010, 2011); Diploma 
Ministerului Culturii al RM 
(1998, 2000, 2010); Premiul 
special „Cartea Anului 2012” 
în cadrul Concursului Naţio-
nal „Cele mai reușite lucrări 
în domeniul biblioteconomiei 
și știinţei informării” (2013).

A se vedea și articolul din 
,,Calendar Național 2015”. – 
Chișinău, 2015. – P. 355-357.

Bibliografi e selectivă:
Indicatori ai dezvoltării socie-

tăţii informaţionale în Republicii 
Moldova, 2012-2016 / [coautor 
: Nelly Țurcan] ; IDSI, Acad. de 
Știinţe a Moldovei. – Chișinău : 
Institutul de Dezvoltare a Socie-
tăţii Informaţionale, 2018. – 80 p.

Indicatori cercetare-dezvoltare 
2020 : Studiu privind asigurarea 
suportului metodologic pentru 
monitorizarea indicatorilor Stra-
tegiei de Cercetare-Dezvoltare a 
Republicii Moldova până în anul 
2020 / I. Cojocaru, R. Cujba, N. 
Ţurcan [et al.]; IDS. – Ed. a 2-a, 
revăzută și completată. – Chiși-
nău : Institutul de Dezvoltare a 
Societăţii Informaţionale, 2018. – 
72 p.

Tipuri de rezultate ale acti-
vităţilor știinţifi ce / Gheorghe 
Cuciureanu, Nelly Ţurcan, Elena 
Ungureanu [et al.] ; IDSI. – Chi-
șinău : Institutul de Dezvoltare a 
Societății Informaționale, 2018. 
– 46 p. : tab. – Bibliogr. : p. 45-46.

Ţurcan, Nelly. Comunicarea 
știinţifi că în contextul Accesu-
lui Deschis la informaţie / Nelly 
Țurcan ; USM, Facultatea de Jur-
nalism și Științe ale Comunicării. 
– Chișinău : CEP USM, 2012. – 
324 p. – Bibliogr. : p. 270-295 ;  
[Resursă electronică]. –  
URL:http://dspace.usm.md:
8080/xmlui/bitstream/han-
dle/123456789/1609/Comu-
n i c are a % 2 0 s t i i nt i f i c a % 2 0

i n % 2 0 c onte x tu l % 2 0 Ac c e -
sului%20Deschis%20la%20
i n f o r m a t i e _ M o n o g r a f i a .
pdf?sequence=1&isAllowed=y 
(accesat : 24. 10. 2019).

Rec.: Cheradi, Natalia. Pre-
zentăm monografi a ŢURCAN, 
NELLY. Comunicarea știinţifi că 
în contextul Accesului Deschis 
la informaţie [Resursă electroni-
că] // http://libruniv.usarb.md/
xXx/reviste/bibliouniv_rev/arti-
cole/2012-1/cheradi_prezentan-
monografi a.pdf (accesat : 24. 10. 
2019).

Rec.:Kulikovski, Lidia. Comu-
nicarea știinţifi că în societatea 
cunoașterii / Lidia Kulikovski // 
https://ibn.idsi.md/sites/default/
fi les/imag_fi le/ Comunicarea%20
stiintifica%20in%20societa-
tea%20cunoasterii.pdf (accesat : 
24. 10. 2019).

Rec.: Spătaru, Tatiana. [Mono-
grafi a ,,Comunicarea științifi că 
în contextul accesului deschis la 
informație”] / Tatiana Spătaru 
// Revista de fi lozofi e, sociologie 
și știinţe politice. – 2014. – Nr 
1. – P. 216-219 ; [Resursă elec-
tronică]. – URL: https://ibn.idsi.
md/sites/default/files/imag_file/
Comunicarea%20stiintifica%20
in%20contextul%20accesului%20
deschis%20la%20informatie.pdf 
(accesat : 24. 10. 2019).

Ţurcan, Nelly. Comunicarea 
științifi că în contextul accesu-
lui deschis la informație : Teză 
de doctor habilitat în sociologie 
(10.01.10) / Nelly Ţurcan. – Chi-
șinău : [S. n.], 2013. – 388 f.

Ţurcan, Nelly. Ghid practic 
pentru aplicarea Regulamentului 
privind modul de conferire a ca-
tegoriilor de califi care personalu-
lui de specialitate din biblioteci / 
Nelly Ţurcan ; resp. ed. : Ludmila 
Corghenci, Eugenia Bejan ; Con-
siliul Biblioteconomic Naţional, 
Comisia Formare Profesională 
Continuă. – Chișinău, 2016. – 
73 p.

***
Cuciureanu, Gheorghe. 

Conţinutul știinţifi c digital ca 
element al managementului 
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cercetării-dezvoltării în Repu-
blica Moldova / Gheorghe Cu-
ciureanu, Nelly Ţurcan, Lilian 
Friptuleac // Economic growth 
in conditions of globalization = 
Creșterea economică în condiţi-
ile globalizării : Intern. Conf. on 
Th eoretical and Applied Econo-
mic Practices, Th e Tenth Ed., 15-
16 oct. 2015. Vol. 1. – Chișinău, 
2015. – P. 163-168 ; [Resursă 
electronică]. – URL:  http://idsi.
md/files/Articol-Cuciureanu-
Turcan-Friptuleac.pdf (accesat : 
24. 10. 2019).

Cuciureanu, Gheorghe. Ti-
puri de rezultate știinţifi ce ale 
proiectelor de cercetare (proiect 
pentru o discuţie publică) / Ghe-
orghe Cuciureanu, Nelly Ţurcan, 
Alfreda Roșca [et al.] // Akade-
mos. – 2015. – Nr 1. – P. 42-50 ; 
[Resursă electronică]. – URL: 
http://www.akademos.asm.md/
fi les/Akademos_1_35_2015.pdf 
(accesat : 24. 10. 2019).

Research in Computer Scien-
ce in Th e Republic of Moldova: 
A Bibliometric Analysis / Nelly 
Țurcan, Ion Coșuleanu, Mihai 
Grecu // Revista română de bibli-
oteconomie și știinţa informării 
= Romanian Journal of Library 
and Information Science. – 
2019. – Vol. 15, Nr 2. – P. 27-50 ; 
[Resursă electronică]. – URL: 
http://www.rrbsi.ro/index.php/
rrbsi/article/view/79/34 (accesat : 
24. 10. 2019).

Ţurcan, Nelly. Asociația bibli-
otecilor ca factor de dezvoltare a 
comunității profesionale / Nelly 
Țurcan, Mariana Harjevschi, Na-
talia Cheradi // Studia Universi-
tatis Moldaviae / USM. – 2014. – 
Nr 3 (73). – P. 18-22.

Ţurcan, Nelly. Biblioteca uni-
versitară în contextul comuni-
cării științifi ce: rezultatele unui 
sondaj ; Rolul instrumentului 
bibliometric naţional în promo-
varea și evaluarea producţiei ști-
inţifi ce din Republica Moldova 
/ Nely Ţurcan // Conferinţa ști-
inţifi că naţională cu participare 
internaţională ,,Integrare prin 
cercetare și inovare”, 10-11 no-

iembrie 2014. Științe sociale. Vol. 
1 / com. de org. : Gheorghe Cio-
canu [et al.]. – Chișinău, 2014. – 
P. 3-9.

Ţurcan, Nelly. Competențe 
pentru viitor : Refl ecții pe margi-
nea cercetării nevoilor de forma-
re profesională a bibliotecarilor 
/ Nelly Țurcan // BiblioPolis. – 
2016. – Nr 4 (Vol. 63). – P. 12-41.

Ţurcan, Nelly. Comunicarea 
științifi că ca fenomen social / 
Nelly Țurcan // ,,Mass-media 
din Republica Moldova : tradiție 
locală și orizonturi europene” : 
simpozion  științifi c național 
(Chișinău, 2010) / Universitatea 
de Stat a Republicii Moldova, Fa-
cultatea de Jurnalism. – Chișinău : 
[S. n.], 2012. – P. 159-174.

Ţurcan, Nelly. Comunicarea 
știinţei și educaţia în societa-
tea bazată pe cunoaștere / Nelly 
Țurcan, Valentin Dorogan // 
Educaţie pentru comunicare : 
Volum omagial dedicat profe-
sorului Laurenţiu Șoitu. – Iași : 
Universitatea „A. I. Cuza”, 2015. 
– P. 283-291; [Resursă electroni-
că]. – URL: https://www.acade-
mia.edu/35643504/ (accesat : 24. 
10. 2019).

Ţurcan, Nelly. Contribuţia 
oamenilor de știinţă la forma-
rea culturii știinţifi ce a societăţii 
/ Nelly Țurcan // BiblioPolis. – 
2012. – Nr 2 (Vol. 43). – P. 18-28.

Ţurcan, Nelly. Conținutul 
compartamentului consumato-
rului de servicii infodocumen-
tare în biblioteca universitară / 
Nelly Țurcan, Natalia Cheradi // 
Biblioteca. – 2015. – Nr 11. – P. 
325-329 ; [Resursă electronică]. – 
URL: https://www.academia.
edu/35658985/ (accesat : 24. 10. 
2019).

Ţurcan, Nelly. Criza serialelor 
și accesul la resursele informaţi-
onale știinţifi ce din bibliotecile 
Republicii Moldova / Nelly Ţur-
can // BiblioPolis. – 2011. – Nr 
3. – P. 8-21.

Ţurcan, Nelly. Cultura știinţi-
fi că și comunicarea știinţifi că – 
valori ale societăţii cunoaște-
rii / Nelly Ţurcan // Akademos. 

– 2011. – Nr 1 (20). – P. 35-39 ; 
[Resursă electronică]. – URL: 
https://ibn.idsi.md/ro/vizualiza-
re_articol/1542 (accesat : 24. 10. 
2019).

Ţurcan, Nelly. De ce articole-
le științifi ce au nevoie de CZU? 
/ Nelly Țurcan // Studia Univer-
sitatis Moldaviae. Știinţe socia-
le / USM. – 2017. – Nr 3 (103). 
– P. 21-29 ; [Resursă electroni-
că]. – URL: http://ojs.studiam-
su.eu/index.php/social/article/
view/781/706 (accesat : 24. 10. 
2019).

Ţurcan, Nelly. Digitizarea 
conţinutului știinţifi c : perspec-
tive naţionale / Nelly Ţurcan // 
Integrare prin cercetare și inova-
re : Conf. șt. naţ. cu participare 
intern., 10-11 noiem. 2015 : rez. 
comunic. : Știinţe umanistice. – 
Chișinău, 2015. – P. 65-67.

Ţurcan, Nelly. Estimarea pro-
ductivităţii știinţifi ce a savanţilor 
din Republica Moldova / Nelly 
Ţurcan // Studia Universitatis. 
Știinţe sociale. – 2011. – Nr 8. – P. 
206-212 ; [Resursă electronică]. – 
URL: http://studiamsu.eu/wp-
content/uploads/27.-p.206-212.
pdf (accesat : 24. 10. 2019).

Ţurcan, Nelly. Impactul re-
vistelor cu acces deschis / Nelly 
Țurcan // Conferinţa Tehni-
co-Știinţifi că a Colaboratorilor, 
Doctoranzilor și Studenţilor, 10-
12 decembrie. – [S. l.] : [S. n.], 
2009. – P. 409-414.

Ţurcan, Nelly. Inegalităţi soci-
ale în Republica Moldova : ana-
liză bibliometrică // Inegalități 
sociale în Republica Moldova : 
constituirea clasei de mijloc. Ma-
terialele conferinței științifi ce 
internaționale, 23-24 febr. 2017, 
Chișinău / coord. Victor Moca-
nu. – Chișinău : Tipografi a Cen-
trală, 2017. – P. 285-291.

Ţurcan, Nelly. Inovațiile în 
comunicarea științifi că : utiliza-
rea instrumentelor de cercetare 
/ Nelly Țurcan // Biblioteca / Bi-
blioteca Națională a României. – 
2018. – Nr 6. – P. 163-169.

Ţurcan, Nelly. Inovațiile și 
comunicarea științifi că – sondaj 
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global privind utilizarea instru-
mentelor de cercetare / Nelly 
Țurcan // BiblioPolis / Bibiliote-
ca Municipală ,,B. P. Hasdeu”. – 
2017. – Nr 3 (Vol. 66). – P. 55-68 ; 
[Resursă electronică]. – URL: 
https://idsi.md/sondaj-global-
privind-utilizarea-instrumente-
lor-de-cercetare (accesat : 24. 10. 
2019).

Ţurcan, Nelly. Instrumentul 
bibliometric national = National 
bibliometric tool / Nelly Țucan // 
Revista română de bibliotecono-
mie și știința informării. – 2015. – 
Nr 3. – P. 54-78.

Ţurcan, Nelly. Licenţe Creative 
Commons / Nelly Ţurcan // Știin-
ţa deschisă în Republica Moldova 
: Studiu = Open science in the Re-
public of Moldova : Study. – Chi-
șinău, 2018. – P. 129-137.

Ţurcan, Nelly. Library at-
tributions within the scientifi c 
communication system / Nelly 
Ţurcan // Revista română de bi-
blioteconomie și știința informă-
rii. – 2013. – Nr 1. – P. 24-30.

Ţurcan, Nelly. Măsurarea 
vizibilității producției științifi ce a 
Universității de Stat din Moldova : 
analiză bibliometrică și altmetri-
că / Nelly Țurcan, Rodica Cujbă 
// Studia Universitatis. Științe so-
ciale. – 2019. – Nr 3. – P. 3-22 ; 
[Resursă electronică]. – URL: 
http://studiamsu.eu/wp-con-
tent/uploads/01.p.03-22Jurna-
lism_123.pdf (accesat : 24. 10. 
2019).

Ţurcan, Nelly. National Bibli-
ometric Tool – resource for mea-
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Nelly Ţurcan // Revista română 
de biblioteconomie și știința 
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Ţurcan, Nelly. Open Access 
Policy to research outputs in the 
Republic of Moldova. State of the 
art and perspectives / Nelly Ţur-
can, Rodica Cujbă // Conference 
proceedings „CEE eDem and 
eGov Days 2017”, 4-5 mai 2017. – 
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dia Universitatis. Știinţe sociale / 
USM. – 2010. – Nr 8 (38). – P. 
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Ţurcan, Nelly. Probleme pri-
vind dezvoltarea sistemului de 
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Studia Universitatis Moldaviae. 
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tare – integrare prin cercetare și 
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știinţa deschisă în Republica 
Moldova / Nelly Ţurcan // Știinţa 
deschisă în Republica Moldova : 
Studiu = Open science in the Re-
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= Open science in the Republic 
of Moldova : Study. – Chișinău, 
2018. – P. 98-117.

Ţurcan, Nelly. Studiu privind 
nevoile de formare profesiona-
lă a personalului de specialitate 
din bibliotecile din Republica 
Moldova [Resursă electronică]. – 
Chișinău : ABRM, 2016. – 
URL: http://abrm.md/wp-
content/uploads/2016/09/
S T U D I U - P R I V I N D - N E -
V O I L E - D E - F O R M A R E -

PROFESIONAL%C4%82.com-
pressed.pdf (accesat : 24. 10. 
2019).

Ţurcan, Nelly. Vizibilitatea 
publicațiilor științifi ce – parte in-
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Nelly Țurcan, Rodica Cujbă, Vic-
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Internațională Științifi co-
Practică ,,Creșterea economică 
în condițiile globalizării : compe-
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bilitate”, ediția a 13-a, 2018. Vol. 
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Ţurcan, Nelly. Vizibilitatea 
producţiei ştiinţifi ce a Repub-
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Revista de politica știinţei şi sci-
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(accesat : 24. 10. 2019).
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ва / Нелли Цуркан // Вестник 
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Евразии (Москва). – 2011. – № 
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24. 10. 2019).

V. M.



347

N o i e m b r i e

Sergiu GROSSU
1920-2009

Filosof, teolog, scriitor, 
poet, editor, publicist, deținut 
politic român, originar din 
Basarabia.

S-a născut la 14 noiemb-
rie 1920 la Cubolta, județul 
Bălți (azi raionul Sângerei). 
Se stinge din viață la 25 iulie 
2009, București.

În 1927, împreună cu fa-
milia, se stabilește cu traiul 
la Bălți, unde a frecventat 
școala primară și Liceul „Ion 
Creanga”. La liceu a fost co-
leg de clasă cu Eugen Coșeriu 
(lingvist) și cu Vadim Piro-
gan (scriitor, deținut politic).

Fiind elev de liceu, a contri-
buit la editarea revistei ,,Flori 
de stepă” și a colaborat la re-
vista ,,Aurora” (1935-1936).

În perioada războiului a 
fost corespondent al cotidia-
nului ,,Basarabia” și a publi-
cat în săptămânalul ,,Trans-
nistria” și în revista ,,Viața 
Basarabiei”.

Fiind licențiat în Filoso-
fi e, Filologie Modernă și Te-
ologie la Universitatea din 
București, a refuzat profesiu-
nea de pedagog în școlile co-
muniste. A activat clandestin 
în mișcarea religioasă orto-
doxă „Oastea Domnului”, in-
terzisă de regimul comunist. 
A făcut închisoare politică, 
fi ind arestat de Securitate (7 
martie 1959) și condamnat 
la 12 ani de detenție. Eliberat 
prin grațiere, după câțiva ani 
(1962), a ocupat diverse pos-

turi minore.
În 1969 se refugiază în 

Franța, unde, împreună cu 
soția sa Nicole Valery Gros-
su, activează în publicistică 
și în activități de ajutorare. 
Timp de 20 de ani (1971-
1992) au editat revista lunară 
,,Catacombes” în care au pu-
blicat informaţii și documen-
te despre persecuţiile creș-
tine din ţările comuniste. În 
1976 au editat foaia religioasă 
,,Iisus Biruitorul”, în vederea 
atragerii românilor din exil 
la idealurile mișcării misio-
nare ,,Oastea Domnului”. Au 
fondat Asociația ,,La Chaine” 
(,,Lanțul”), inițiind emisiuni 
radio ,,Duh și Adevar”, în 
română și în limba franceză. 
De asemenea, au organizat 
conferințe, intervenții la Ra-
dio ,,Europa Liberă” (emi-
siunea „Lumea creștină”), a 
ținut prelegeri și a organizat 
întâlniri cu personalități ale 
exilului în numeroase orașe 
din Belgia și Franța (Paris, 
Bordeaux, Versailles, Be-
sançon, Dieppe, Tours, Blois, 
Poitiers, Nantes, Brest, Tou-
louse, Lyon etc.).

În 1996, după decesul soției 
și după 27 de ani de exil, revi-
ne cu traiul la București.

Aici a creat Fundația 
Foștilor Deținuți Politici 
„Nicoleta Valeria Grossu”, 
Editura „Duh și adevăr” și 
Asociația „Centrul de Cultu-
ră creștină Nicoleta Valeria 
Grossu”.

La Chișinău a fondat Cen-
trul Internațional de Cultură 
pentru copii și tineret „Sergiu 
Grossu” și a sponsorizat cre-
area Centrului Cultural ,,Me-
moria Neamului” (dedicat 
victimelor ocupației sovieti-
ce a Basarabiei și Bucovinei 
de Nord și care comemorea-
ză rezistența anticomunistă 
în regiune), condus de fostul 
său coleg de clasă Vadim Pi-
rogan.

Este autor al mai multor lu-
crări dedicate istoriei recen-
te a României, văzute prin 
prisma unui anticomunist 
militant. A scris, în franceză 
și în română, eseuri, proză li-
terară, poezie. Mai multe din 
cărțile sale scrise în franceză, 
au fost traduse în limba ro-
mână și engleză și editate în 
România, Republica Moldo-
va, SUA.

Lucrări editate: ,,Muștar” 
(1940), ,,Pietre de aducere 
aminte” (1971), ,,La Chaine” 
(1971, Paris), ,,Un rayon de 
soleil” (1971, Paris), ,,Cata-
combes” (1973), ,,Derriere 
le rideau de bambou” (1975, 
Paris), ,,Au fond de l’abîme” 
(1976, Paris), ,,Th e Chur-
ch in today’s catacombs” 
(1976), ,,Les enfants du Go-
ulag. (Chronique de l’enfance 
opprimé en URSS”) (1979, 
Paris), ,,Le calvaire de Rou-
manie Chrétienne” (1987), 
,,Maîtresse, Dieu existe! 
Les enfants dans l’étau de 
l’athéisme soviétique” (1988), 
,,Calvarul României creștine” 
(1992), ,,Inscripții pe un vas 
de lut” (1994), ,,Univers sim-
fonic” (1994), ,,În șfi chiul iro-
niei” (1996), ,,Vania Moiseief 
(Le jeune martyr de Volon-
tirovka)” (1996), ,,Maitresse, 
Dieu existe” (1998, Paris), 
,,În așteptarea unui pământ 
nou” (1998), ,,Spălarea creie-
rului. Complotul psihopoli-
tic al comunismului” (1998), 
,,Apocalipsiada” (1999), ,,Îmi 
bate inima la Bug” (2000), 
,,L’Église persecutée” (2002), 
,,Plaidoyer pour L’Église du 
Silence” (2003), ,,Calendarul 
persecuției religioase în țările 
comuniste” (2003).

A se vedea și aricolul din 
,,Calendar Național 2010”. – 
Chișinău, 2009. – P. 228-229.

Bibliografi e selectivă:
Grossu, Sergiu. Apărând 

adevărul. Complotul psihopo-
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litic al comunismului / Sergiu 
Grossu. – București : Ed. „Duh 
și Adevăr”, 2002. – 237 p.

Grossu, Sergiu. Calvarul Ro-
mâniei creștine / Sergiu Grossu. – 
București : Editura Vremea, 
2006. – 339 p.

Grossu, Sergiu. Copiii Gu-
lagului / Sergiu Grossu. – 
București : Univers, 2000. – 263 
p. ; [Resursă electronică]. – 
URL : https://www.scribd.com/
doc/136655222/Sergiu-Grossu-
Copiii-Gulagului (accesat : 1. 
11. 2019).

Grossu, Sergiu. Cu gândul la 
Basarabia / Sergiu Grossu. – Chi-
șinău : Museum, 2003. – 128 p.

Grossu, Sergiu. Datoria 
amintirii. Calendarul persecuţi-
ei religioase în ţările comuniste / 
Sergiu Grossu. – Bucuresti : Ed. 
Mașina de Scris, 2003. – 207 p.

Grossu, Sergiu. Îmi bate 
inima la Bug / Sergiu Grossu. 
– Chișinău : Museum, 2000. – 
127 p. ; [Resursă electronică]. 
– URL : https://www.academia.
edu/9950240/Sergiu_Grossu_-
_%C3%8Emi_bate_inima_la_
Bug_2000 (accesat : 1. 11. 2019).

Grossu, Sergiu. În adâncul 
abisului. Domnia urii sub co-
munism / Sergiu Grossu ; în 
românește de Mioara Izverna. 
– București : Fundaţia Aca-
demia Civică, 2004. – 206 p. ; 
[Resursă electronică]. – URL : 
https://www.scribd.com/docu-
ment/412367568/Sergiu-Gros-
su-In-Adancul-Abisului (acce-
sat : 1. 11. 2019).

Grossu, Sergiu. Pietre de 
aducere aminte / Sergiu Gros-
su. – Ed. a 2-a. – Sibiu : Oastea 
Domnului, 2002. – 120 p.

Grossu, Sergiu. Poezii / Ser-
giu Grossu. – Chișinău : Muse-
um, 2005. – 192 p.

Grossu, Sergiu. Spălarea 
creierului. Complotul psihopo-
litic al comunismului / Sergiu 
Grossu. – București : Ed. Duh și 
Adevăr, 1998. – 146 p. ;  [Resur-
să electronică]. – URL : https://
kupdf.net/download/sergiu-

grossu-spalarea-creierului_5af
cee7de2b6f52c798c7293_pdf ; 
http://www.procesulcomunis-
mului.com/marturii/fonduri/
grosu/spcreier/ (accesat: 1. 11. 
2019).

***
Grossu, Sergiu. „Calvarul 

româniei creștine” : Interviu cu 
scriitorul Sergiu Grossu [Re-
sursă electronică] / consemnare 
de Ion Zubașcu // https://www.
fericiticeiprigoniti.net/sergiu-
grossu/2595-calvarul-romaniei-
crestine-interviu-cu-scriitorul-
sergiu-grossu (accesat : 1. 11. 
2019).

***
Bâtcă, Veronica. București – 

Paris via Jilava [Resursă electro-
nică] / Veronica Bâtcă // http://
www.diacronia.ro/ro/indexing/
details/V411/pdf (accesat : 
1. 11. 2019).

Colesnic, Iurie. Plecarea pa-
triarhului : [in memoriam : Ser-
giu Grossu (1920-2009)] / Iurie 
Colesnic // Literatura și arta. – 
2009. – 24 sept. – P. 3.

Colesnic, Iurie. Sergiu Gros-
su – un nume din pantheonul 
nostru / Iurie Colesnic // Litera-
tura și arta. – 2010. – 18 noiem. – 
P. 3.

Închisoarea, probă de 
rezistență morală : Sergiu Gros-
su [Resursă electronică] // 
http://romanialibera.ro/aldine/
history/inchisoarea--proba-de-
rezistenta-morala-86695 (acce-
sat : 1. 11. 2019).

Pirogan, Vadim. Sergiu 
Grossu, basarabeanul care a în-
vins comunismul / Vadim Pi-
rogan, Anatol Corj, Veronica 
Bâtcă // Ziarul de gardă. – 2005. 
– 24 noiem. ; [Resursă electro-
nică]. – URL : https://www.zdg.
md/62/social/1.php (accesat : 1. 
11. 2019).

Sergiu Grossu [Resursă elec-
tronică] // http://www.alterna-
tivaonline.ca/Sergiu%20Grossu.
html (accesat : 1. 11. 2019).

Sergiu Grossu, luptătorul pen-

tru drepturile credincioșilor în 
perioada comunistă // Timpul. – 
2015. – 12 iun. – (Personalitatea 
zilei) ; [Resursă electronică]. – 
URL : https://www.timpul.md/
articol/personalitatea-zilei--ser-
giu-grossu-luptatorul-pentru-
drepturile-credincioilor-in-pe-
rioada-comunista-60162.html 
(accesat : 1. 11. 2019).

Vrabie, Diana. Literatura de-
tenţiei : Sergiu Grossu / Diana 
Vrabie // Limba română. – 2012. – 
Nr 1-2. – P. 104-111.

V. M.

Ion BEJENARU
1930-2013

Scriitor și folclorist, peda-
gog, cercetător literar, doctor 
în fi lologie.

S-a născut la 22 noiembrie 
1930 în comuna Dinăuţi, pla-
sa Noua Suliţă, judeţul Ho-
tin, România (azi regiunea 
Cernăuţi, Ucraina). S-a stins 
din viaţă la 12 iulie 2013, la 
Chișinău.

Absolvește cu menţiune 
Școala Normală din Cernăuţi 
(1955). Își continuă studiile 
la Facultatea de Istorie și Fi-
lologie a Universităţii de Stat 
din Chișinău (1958–1961). 
Susţine teza de doctor în fi lo-
logie cu tema „Lirica în poe-
zia eminesciană” (1971).

Din copilărie a practicat 
diverse ocupaţii: plugar, lem-
nar, cizmar, tencuitor, lăcă-
tuș, pictor autodidact.

Este angajat în calitate de 
profesor de limbă și litera-
tură română la Hrușăuţi-
Voloca, raionul Adâncata 
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Bibliografi e selectivă:

Basme din Bucovina / cule-
se și adaptate de Ion Bejenaru; 
editor : Silvia Ursache; il. : Ma-
ria Bazarin. – Chișinău : Silvius 
Libris, [S. a.]. – 160 p. : il.

Bejenaru, Ion. Folclor din 
Dinăuţi / Ion Bejenaru. – Chiși-
nău : Inst. de Filologie al AȘM, 
2012. – 187 p.

Bejenaru, Ion. Legende isto-
rice / Ion Bejenaru; red. : Ana-
tol Malev. –Chișinău : Lumina, 
2017. – 80 p.

***
Bejenaru, Ion. Alexandru 

Hâjdău (1811–1872) / Ion Beje-
naru // Literatura și arta. – 2012. – 
13 dec. – P. 7.

Bejenaru, Ion. Iulia Hasdeu – 
140 de ani de la naștere / Ion 
Bejenaru // Literatura și arta. – 
2009. – 24 dec. – P. 4.

Bejenaru, Ion. Radu-vodă 
Mihnea, domn pașnic : [domnia 
Movileștilor în Moldova în sec. 
XVII] / Ion Bejenaru // Glasul. – 
2008. – 12 iun. – P. 14.

***
Ciupac, Dumitru. Rădăci-

nile i-au rămas acasă : Un an 
fără Ion Bejenaru / Dumitru 
Ciupac [Resursă electronică] 
// http://zorilebucovinei.com/
news/show/760/ (accesat : 21. 
10. 2019).

Dodiţă, Gheorghe. La vârsta 
împlinirilor : [Ion Bejenaru la 
80 de ani] / Gheorghe Dodiţă, 
Anatol Ciobanu // Literatura și 
arta. – 2010 – 23 sept. – P. 4.

Morăraș, Mihai. Bolnav de 
istoria neamului : [Ion Bejena-
ru] / Mihai Morăraș // Morăraș, 
Mihai. Rădăcinile rămân acasă : 
Eseuri. – Cernăuţi : Biblioteca 
Bucovinei „I. S. Sbiera”, 2002. – 
P. 32-36.

Nazari, Valeriu. Bejenaru, 
Ion // Dicţionarul scriitorilor 
români din Basarabia : 1812–
2010 / Valeriu Nazari. – Chiși-
nău : Prut Internaţional, 2010. – 
P. 44-46.

E. B.

și la școala din satul natal 
(1955–1977). A fost profesor 
de creaţie populară la Uni-
versitatea de Stat din Chiși-
nău (1984–1986), profesor 
de literatură română veche 
la Universitatea Pedagogică 
„Ion Creangă” (1986–1990). 
Din anul 1977 este cercetător 
știinţifi c superior la Institutul 
de Pedagogie și Psihologie 
din Chișinău.

Ca scriitor debutează cu 
poezii în anul 1954, editorial 
– în anul 1972 cu „Manual de 
limbă română pentru clasa a 
3-a.”

Se manifestă ca publicist, 
nuvelist și povestitor de le-
gende istorice. Îngrijește și 
publică creaţiile folclorice 
culese de-a lungul vieţii sale. 
Din anul 1995 creaţia sa re-
prezintă o etapă superioară 
prin lansarea nuvelelor și le-
gendelor extrase din istorie, 
care evocă unele momente 
cruciale din istoria româ-
nilor: „Stejarul din codrii 
Cosminului” – 500 de ani de 
la luptele lui Ștefan cel Mare 
cu polonezii, „Sus la Măgu-
ra” – înfruntarea lui Ștefan 
cel Mare cu turcii, „Fântâ-
na lui Dragoș” – lupta cu 
tătarii și întemeierea Mol-
dovei, „Întâlnire cu Mihai” 
– patru secole de la Unirea 
ţărilor românești. Editează 
cărţi artistice cu tematică 
istorico-patriotică și ilumi-
nistă: „Povestea lui Paroliţă” 
(1988), „Balade și snoave” 
(2001), „Istoria satului Dină-
uţi” (2003), „Basme din Bu-
covina” (2011), „Folclor din 
Dinăuţi” (2012) etc. Publică 
versuri, proză, specii de fol-
clor în culegeri și ediţii peri-
odice.

Autor al programelor de 
literatură română pentru li-
ceele din Republica Moldova, 
precum și a manualelor de 
limbă (cl. 4) și literatură ro-
mână (cl. 5–8) pentru școlile 

de limbă română din Ucraina.
A semnat o serie de artico-

le metodice privind studierea 
limbii române în școală, arti-
cole literare și etnofolclorice.

Domeniile de cercetare in-
clud: compoziţia și subiectul 
literar, noţiuni de gen și spe-
cie literară, armonia versuri-
lor, probleme privind conţi-
nutul și forma operei literare, 
tabele la studierea teoriei li-
terare în clasele a 4-a – 10-a, 
victorine lirterare etc.

Președinte al Cenaclului 
Literar la ziarul „Cuvântul 
adevărului” (1964–1965).

Membru al Uniunii Scrii-
torilor din Republica Moldo-
va (1996).

Menţiuni și distincţii: Di-
plomă de onoare pentru suc-
cese obţinute în activitatea 
literară, Conferinţa tinerilor 
scriitori din RSS Moldove-
nească (1957); Diplomă de 
onoare pentru rezultate re-
marcabile în domeniul învă-
ţământului mediu general la 
obiectul Limba și literatura 
română, Ministerul Învăţă-
mântului RSS Ucraineană 
(1962); „Eminent al învă-
ţământului public” din RSS 
Ucraineană (1976); Diplomă 
de onoare pentru merite deo-
sebite în domeniul cercetării 
știinţifi ce „Metodica predă-
rii literaturii moldovenești”, 
Institutul de Pedagogie și 
Psihologie din RSS Moldo-
venească (1982); „Eminent 
al învăţământului” din URSS 
pentru activitatea presta-
tă în Societatea Pedagogică 
din Moldova la Institutul de 
Cercetări Pedagogice și Psi-
hologice din Chișinău și 30 
de ani de activitate în siste-
mul de învăţământ, Congre-
sul Societăţii Pedagogice din 
Moldova; Medalia „Veteran 
al muncii” (1988).

A se vedea și articolul din „Ca-
lendar Naţional 2010”. – Chiși-
nău, 2009. – P. 233.
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Centrul de Excelență în 
Economie și Finanțe din 

Chișinău
1945

Instituţie de învăţământ 
profesional tehnic postsecun-
dar.

Denumiri anterioare: Teh-
nicumul Financiar-Econo-
mic, Colegiul Financiar-Ban-
car din Chișinău ș. a.

Din anul 2016 Colegiul Fi-
nanciar-Bancar din Chișinău 
este redenumit în Centrul 
de Excelență în Economie și 
Finanțe.

Este cea mai veche instituție 
fi nanciar-bancară din Repu-
blica Moldova. Constituit la 
29 noiembrie 1945, cu denu-
mirea inițială de Tehnicum 
de Economie și Finanțe, fi -
ind subordonat Ministeru-
lui Finanţelor (Comisariatul 
Norodnic pentru Finanţe). 
În 1948, printr-o Hotărâre 
a Consiliului de Miniștri al 
RSSM, instituţia s-a denumit 
Tehnicumul Financiar-Credi-
tar al Ministerului Finanţelor 
al RSSM. După patru ani de 
activitate, tehnicumul a fost 
transferat în or. Tighina (Ben-
der), ca mai apoi, în 1958, să 
fi e reorganizat în Tehnicu-
mul de Evidenţă Contabilă al 
Ministerului Agriculturii al 
RSSM. În perioada 1958-1968 
la Chișinău, în baza Secţiei 
învăţământ fără frecvenţă a 
funcţionat o fi lială a Tehnicu-
mului Unional de Finanţe și 
Economie cu sediul la Mos-
cova.

În 1966, prin Hotărârea 
Consiliului de Miniștri al 
RSSM, s-a decis construirea 
și punerea în funcţionare a 

complexului Tehnicumului 
de Finanţe și Economie din 
Chișinău, de subordonare 
unională. Studiile au început 
la 1 septembrie 1968, la spe-
cialităţile Evidenţa bugetară, 
Bugetul de stat, Veniturile 
Statului, Asigurările de Stat, 
Evidenţa în Banca de Stat, 
Evidenţa în Banca de Econo-
mii, Mecanizarea evidenţei și 
a lucrărilor de calcul și Pro-
gramarea mașinilor electro-
nice de calcul, instituția fi ind 
condusă de V. Chițenco.

Din anul 1974 instituţia 
pregătește specialiști în do-
meniu și pentru alte state. 
Timp de două decenii (1974-
1994) aici și-au făcut studiile 
circa 500 de persoane din mai 
mult de 20 de țări din Asia, 
Africa și America Latină.

În contextul reformei sis-
temului de învăţământ, în 
anul 1991, prin Hotărârea 
Guvernului Republicii Mol-
dova Tehnicumul Financiar-
Economic din Chișinău se 
transformă într-o instituție 
națională de învățământ și 
reorganizată în Colegiul Fi-
nanciar-Bancar din Chișinău, 
fi ind afi liat Academiei de Stu-
dii Economice din Republica 
Moldova. Se stabilesc legături 
cu instituțiile de învățământ 
similar din Iași, Cluj, Bacău, 
București etc.

Prin Legea Învăţământului, 
adoptată în anul 1995, Co-
legiul Financiar-Bancar din 
Chișinău a obţinut statutul de 
instituţie de învăţământ supe-
rior de scurtă durată. În 2003, 
prin modifi carea aceleiași legi 
și conform unei alte Hotărâri 
de Guvern, a revenit la statu-
tul de instituție de învăţământ 
mediu de specialitate.

În anul 1997 Colegiului Fi-
nanciar-Bancar i se atribuie 
numele lui Alexandru Dior-
diţă (1911-1996), om de stat, 
specialist în fi nanțe, iar în oc-
tombrie 2014, prin hotărâre 
de Guvern, își schimbă denu-

mirea devenind Colegiul Fi-
nanciar-Bancar din Chișinău.

După reorganizare, misiu-
nea Centrului de Excelență 
în Economie și Finanțe din 
Chișinău fi ind pregătirea 
specialiștilor cu caracter 
aplicativ pentru economia 
națională, cu studii profesi-
onal-tehnice postsecundare, 
instruirea se desfășoară la 
specialitățile: Contabilitate, 
Impozite și percepere fi scală, 
Finanțe și asigurări, Finanțe și 
bănci, Planifi carea și adminis-
trarea afacerilor, Administra-
rea aplicațiilor Web, Progra-
marea și analiza produselor 
de program.

Bibliografi e selectivă:
CEEF [Centrul de Excelenţă 

în Economie și Finanţe] [Resursă 
electronică] // http://www.ceef.
md/despre/ (accesat : 22. 10. 2019).

Centrul de Excelenţă în Eco-
nomie și Finanţe] [Resursă elec-
tronică] // http://www.ceef.md/
admitere/specialitati/ (accesat : 
22. 10. 2019).

Colegiul Financiar-Bancar 
„Al. Diordiță” își schimbă de-
numirea [Resursă electronică] // 
https://bani.md/ofi cial-colegiul-
fi nanciar-bancar-al-diordita-isi-
schimba-denumirea-iata-noul-
nume/ (accesat : 22. 10. 2019).

Colegiul Financiar-Bancar 
din Chișinău (CFBC) [Resur-
să electronică] // https://ora-
sulmeuchisinau.wordpress.
com/2011/12/19/colegiul-fi nan-
ciar-bancar-din-chisinau-cfbc/ 
(accesat : 22. 10. 2019).

Emisiunea ALMA MATER.
MD la Centrul de Excelență în 
Economie și Finanțe [Resursă 
electronică] // http://a-tv.md/
md/index.php?newsid=47263 
(accesat : 22. 10. 2019).

Odainic, Ioan Gh. Colegiul 
Financiar Bancar din Chișinău // 
Odainic, Ioan Gh. Almanah en-
ciclopedic : perioada de tranziție 
anii 1989-2008. – Chișinău : 
Pontos, 2009. – P. 170-173.

V. M.
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Decembrie

75 de ani de la nașterea lui Ion 
Proca, poet, publicist și drama-
turg 

(1 decembrie 1945 – 4 iunie  
2014). A se vedea și art. din  CN 
2005, p. 341-342; CN 2015, p. 
368-369.                                                   

140 de ani de la nașterea Verei 
Myller, matematiciană, prima 
femeie profesor universitar din 
România (1 decembrie 1880 – 
12 decembrie 1970).

85 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Labiș, poet român (2 
decembrie 1935 – 22 decembrie 
1956). A se vedea și art. din  CN 
2005, p. 342-343; CN 2016, p. 
371-372.

70 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Dinu Lipatti, pia-
nist, compozitor și pedagog ro-
mân, membru post-mortem al 
Academiei Române (19 martie  
1917 – 2 decembrie 1950). A 
se vedea și art. din  CN 2000, p. 
325-329; CN 2017, p. 146-147.

75 de ani de la nașterea lui 
Alexei Barbăneagră, jurist, 
doctor în drept, conferenţiar 
universitar (3 decembrie 1945). 
A se vedea și art. din  CN 2015, 
p. 371-372.                                                  

70 de ani de la nașterea lui Ion 
Anton, poet, prozator, publi-
cist și  traducător (3 decembrie 
1950). A se vedea și art. din  CN 
2015, p. 370-371.                                                 

80 de ani de la nașterea lui 
Mihai Bodrug, biolog, doctor 
habilitat în biologie și profesor 
(4 decembrie 1940 – 24 noiem-
brie 2007). A se vedea și art. din  
CN 2010, p. 238.                                                  

70 de ani de la nașterea lui 
Mihail Mungiu, pictor, peda-
gog și critic de artă (4 decembrie 
1950). A se vedea și art. din  CN 
2015, p. 373-374.                                                  

65 de ani de la nașterea lui Iu-
rie Donici, poet și ziarist (4 de-
cembrie 1955). A se vedea și art. 
din  CN 2015, p. 372-373.                                               

130 de ani de la nașterea lui 
Marius Nasta, medic, specia-
list în domeniul imunologiei, 
morfopatologiei clinice și epide-
miologice asupra tuberculozei, 
doctor în medicină, cercetător și 
profesor român, membru titular 
al Academiei Române (4 de-
cembrie 1890 – 5 aprilie  1965).     

75 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Th omas Hunt Mor-
gan, biolog, genetician, cercetă-
tor știinţifi c și profesor ameri-
can, laureat al Premiului Nobel 
pentru Medicină (25 septembrie 
1856 – 4 decembrie 1945).

90 de ani de la nașterea lui 
Vladimir Curbet, maestru de 
balet, coregraf, etnograf, folclo-
rist, valorifi cator al dansului și 
muzicii populare (5 decembrie 
1930 – 8 decembrie 2017). A se 
vedea și art. din CN 2000, p. 336-
339; CN 2005, p. 346-347;  CN 
2015, p. 374-376.                                                   

25 de ani de la instituirea Co-
misiei Naţionale de Heraldică, 
pe lângă Președintele Republicii 
Moldova (5 decembrie 1995).               

80 de ani de la nașterea lui 
Ioan Paulencu, interpret de 
operă, lied, de muzică populară, 
pedagog, regizor, animator al 
culturii muzicale (5 decembrie 
1940). A se vedea și art. din CN 
2000, p. 340-341; CN 2015, p. 
376-377.                                               

130 de ani de la nașterea lui 
Dumitru Braharu, istoric, doc-
tor în istorie, pedagog și biblio-
tecar român (5 decembrie 1890 
– 26 iunie  1984).     

70 de ani de la nașterea lui 
Andrei Sârbu, pictor (6 decem-
brie 1950 – 14 aprilie  2000). A 
se vedea și art. din CN 2000, p. 
342-345; CN 2015, p. 377-378.                                               

70 de ani de la nașterea lui 
Gheorghe Păun, matematici-
an-informatician, scriitor și ani-
mator cultural român, membru 
titular al Academiei Române (6 
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decembrie 1950). A se vedea și 
art. din CN 2015, p. 378-380.                                                    

120 de ani de la nașterea lui 
Ștefan Neaga, compozitor, 
pianist și dirijor, membru de 
onoare al Academiei de Știinţe 
a Moldovei (7 decembrie 1900 – 
30 mai 1951). A se vedea și art. 
din CN 2000, p. 346-348; CN 
2011, p. 110-111.                                               

135 de ani de la nașterea lui 
Daniel Ciugureanu, medic ba-
sarabean, politician; fost prim-
ministru al Republicii Demo-
cratice Moldovenești, ministru 
în patru guverne ale României 
Mari, unul dintre făuritorii Ro-
mâniei Mari, persecutat politic 
(9 decembrie 1885 – 5/6 mai 
1950). A se vedea și art. din  CN 
2010, p. 240-241.                                               

75 de ani de la nașterea lui 
Valeriu Rotaru, sculptor mo-
numentalist-decorator și de 
postament, artist plastic (10 de-
cembrie 1945 – 18 iunie  1986). 
A se vedea și art. din  CN 2015, 
p. 381.                                                    

65 de ani de la nașterea Mari-
anei Șlapac, arhitect și istoric al 
artei, membru corespondent al 
Academiei de Știinţe a Moldovei 
(10 decembrie 1955). A se vedea 
și art. din  CN 2015, p. 380-381.                                               

120 de ani de la nașterea lui 
Ion Sava, regizor, dramaturg, 
caricaturist și scenarist român, 
reprezentant de seamă al tea-
trului românesc (10 decembrie 
1900 – 26 octombrie 1947).  

190 de ani de la nașterea lui 
Emily Dickinson, poetă ame-
ricană (10 decembrie 1830 – 15 
mai 1886). 

100 de ani de la nașterea lui 
Clarice Lispector, prozatoare, 
traducătoare și jurnalistă bra-
ziliană (10 decembrie 1920 – 9 
decembrie 1977).

130 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Cristea, muzician, 
dirijor de cor, compozitor, poet, 
pedagog, remarcabil om de cul-
tură, autorul muzicii renumi-
tului imn „Limba noastră” (13 
decembrie 1890 – 27 noiembrie 
1942). A se vedea și art. din CN 
2000, p. 355-359; CN 2010, p. 
242-243.                                                   

80 de ani de la nașterea lui 

Andrei Tamazlâcaru, dirijor de 
cor, folclorist și istoriograf (13 
decembrie 1940). A se vedea și 
art. din CN 2000, p. 352-354; CN 
2010, p. 241-242.  

120 de ani de la nașterea lui 
Ionel Perlea, dirijor, profesor 
de artă dirijorală și compozitor 
român (13 decembrie 1900 –29 
iulie  1970).  

95 de ani de la nașterea lui 
Ovidiu Maitec, sculptor, pictor 
și profesor universitar român, 
membru titular al Academiei 
Române (13 decembrie 1925 
–18 martie  2007).  

70 de ani de la nașterea lui 
Sava Mihailicenco, pictor-de-
corator și restaurator (14 de-
cembrie 1950).  

60 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Ioan I. Plăcinţeanu, 
fi zician, matematician român, 
profesor universitar, doctor în 
știinţe fi zico-matematice (2 fe-
bruarie 1893 – 14 decembrie 
1960). 

90 de ani de la nașterea lui Ion 
Andronic, specialist în dome-
niul fi zicii, profesor universitar 
(15 decembrie 1930). A se vedea 
și art. din CN 2005, p. 348-349.     

180 de ani de la nașterea lui 
Grigore Mithridate Buiucliu, 
jurist, ilustru cărturar, magis-
trat, om politic, traducător și 
junimist român de origine ar-
meană (15 decembrie 1840 –13 
decembrie 1912).  

150 de ani de la nașterea lui 
Iosef Hoff mann, arhitect, de-
corator, designer și pedagog 
austriac (15 decembrie 1870 – 7 
mai 1956).      

85 de ani de la nașterea lui 
Ion Buga, istoric contemporan, 
doctor habilitat în istorie, pro-
fesor universitar (16 decembrie 
1935). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 349-350; CN 2010, p. 
243-245.  

250 de ani de la nașterea lui 
Ludwig van Beethoven, com-
pozitor și pianist german (16 
decembrie 1770 – 26 martie  
1827). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 350-351; CN 2007, p. 
126-128.  

240 de ani de la nașterea lui 
Barbu Lăutarul, cântăreţ ro-

mân (voce și cobză)  (17 decem-
brie 1780 – 12 decembrie 1860). 
A se vedea și art. din CN 2000, p. 
360-362.

150 de ani de la nașterea lui 
Ioan Bassarabescu, prozator și 
pedagog român, membru cores-
pondent al Academiei Româ-
ne (17 decembrie 1870 – 27/29 
martie  1952).

85 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Fărcaș, bariton, 
profesor universitar român, 
doctor honoris causa al Acade-
miei de Muzică, Teatru și Arte 
Plastice „Gavriil Musicescu” din 
Chișinău (17 decembrie 1935 – 
28 februarie 2007). 

160 de ani de la nașterea lui 
Ioan Dumitrescu, cântăreţ de 
operă (tenor liric) (19 decem-
brie 1860 – 3 martie  1913). 

110 ani de la nașterea lui Sa-
muel Wainer, jurnalist și redac-
tor brazilian, originar din Ba-
sarabia (19 decembrie 1910 – 2 
septembrie 1980). 

80 de ani de la nașterea lui 
Constantin Turtă, specialist în 
domeniul chimiei coordinative, 
profesor universitar, doctor ha-
bilitat în chimie, cercetător și in-
ventator, membru corespondent 
al Academiei de Știinţe a Mol-
dovei (20 decembrie 1940 – 23 
martie  2015). A se vedea și art. 
din CN 2005, p. 356-358.

80 de ani de la nașterea Ma-
riei Mănucă, pictoriţă română 
(20 decembrie 1940).      

70 de ani de la nașterea lui 
Ioan Flora, poet, traducător, 
redactor de revistă și pedagog 
român (20 decembrie 1950 – 3 
februarie 2005).   

80 de ani de la nașterea lui 
Stelian Lisnic, biolog, doctor în 
biologie, cercetător și inventator 
(21 decembrie 1940).       

60 de ani de la nașterea Lo-
rinei Bălteanu, poetă, desig-
ner de bijuterii, om de afaceri, 
ex-președinta Fundaţiei Soros-
Moldova (21 decembrie 1960).        

85 de ani de la nașterea Stelei 
Popescu, actriţă română de tea-
tru, cinema și televiziune, origi-
nară din Basarabia (21 decem-
brie 1935 – 23 noiembrie 2017). 
A se vedea și art. din CN 2005, p. 
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358; CN 2015, p. 384-385.                                                 

100 de ani de la nașterea lui 
Georges Balandier, antropolog, 
sociolog, etnolog, cercetător și 
profesor francez (21 decembrie 
1920 – 5 octombrie 2016). 

80 de ani de la stingerea din 
viață a lui Francis Scott Key 
Fitzgerald, scriitor american 
(24 septembrie 1896 – 21 de-
cembrie 1940). A se vedea și art. 
din CN 2010, p. 245-246.

100 de ani de la nașterea lui 
Eugen Holban, chimist, ingi-
ner, scriitor, istoric, cercetător, 
editor, publicist și om de cultură 
(22 decembrie 1920 –  9 iunie  
2015). A se vedea și art. din CN 
2000, p. 363-365; CN 2010, p. 
246-247.

70 de ani de la nașterea Olgăi 
Ţincoburov, pianistă și peda-
gog (23 decembrie 1950).            

70 de ani de la nașterea Lidi-
ei Stratulat, pianistă și pedagog 
(23 decembrie 1950).             

220 de ani de la nașterea lui 
Frédèric Soulie, romancier, 
dramaturg, poet și traducător 
francez (23 decembrie 1800 – 23 
septembrie 1847).  

160 de ani de la nașterea lui 
Constantin Cazimir, agrochi-
mist, pedolog, pedagog, doctor 
în știinţele naturii (24 decem-
brie 1860 – 12 ianuarie 1910). A 
se vedea și art. din CN 2010, p. 
247-248.     

85 de ani de la nașterea lui 
Vlad Ioviţă, prozator, scenarist 
și regizor de cinema (25 decem-
brie 1935 – 23 iunie  1983). A se 
vedea și art. din CB 1995, p. 127-
129; CN 2005, p. 360-361.                                                       

85 de ani de la nașterea Viori-
căi Cortez, cântăreaţă de operă, 
(mezzo-soprană), lied și orato-
riu, profesoară română, stabilită 
la Paris (26 decembrie 1935). A 
se vedea și art. din CN 2005, p. 

362-363.      
130 de ani de la nașterea lui 

Aurel I. Persu, inginer mecanic, 
cercetător, profesor și inventator 
român (26 decembrie 1890 – 5 
mai 1977).      

90 de ani de la nașterea Lud-
milei Alioșina, cântăreaţă de 
operă (mezzo-soprană), peda-
gog (27 decembrie 1930). A se 
vedea și art. din CN 2000, p. 366; 
CN 2005, p. 363.      

75 de ani de la nașterea lui 
Sandu Aristin-Cupcea, actor 
de teatru și cinema, artist decla-
mator și publicist (27 decembrie 
1945). A se vedea și art. din  CN 
2015, p. 387-388.                                               

70 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Lozanciuc, cântăreţ 
de muzică ușoară și populară 
(27 decembrie 1950). A se vedea 
și art. din  CN 2015, p. 388-389.                                                  

435 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Pierre de Ronsard, 
poet francez (11 septembrie 
1524 – 27 decembrie 1585).  

90 de ani de la nașterea lui 
Marshall Sahlins, etnolog, doc-
tor în știinţe etnologice, cerce-
tător și profesor american (27 
decembrie 1930). 

95 de ani de la nașterea lui 
Vasile Bărbieru, bariton ro-
mân, solist al Operei Române 
din Cluj-Napoca, originar din 
Basarabia (28 decembrie 1925).    

70 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Constantin Caradja, 
diplomat, jurist, istoric, biblio-
log, bibliofi l și bibliograf român, 
membru de onoare al Academi-
ei Române (24 noiembrie 1889 
–28 decembrie 1950).       

65 de ani de la nașterea Ni-
nei Bolboceanu, telejurnalis-
tă, producător-prezentator la 
Compania TV Moldova, autoa-
re și moderatoare de emisiuni și 
spectacole muzicale (29 decem-

brie 1955). A se vedea și art. din 
CN 2005, p. 365-366; CN 2015, 
p. 389-390.                                                  

65 de ani de la nașterea lui 
Tudor Zbârnea, pictor, mana-
ger în domeniul valorifi cării și 
promovării artelor plastice (29 
decembrie 1955). A se vedea și 
art. din CN 2005, p. 366-367; CN 
2015, p. 390-392.                                               

85 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Ștefan Minovici, chi-
mist, doctor în chimie, profesor 
universitar și cercetător știinţifi c 
român, membru corespondent 
și membru fondator al Acade-
miei Române (18 iulie  1867 – 
29 decembrie 1935). A se vedea 
și art. din CN 2017, p. 276.                      

70 de ani de la nașterea lui 
Eugen Pâslaru, promotor al 
culturii vitivinicole, director al 
Fabricii de Vin „Sălcuţa” din 
raionul Căușeni, deputat în 
primul parlament al Republicii 
Moldova, semnatar al Declara-
ţiei de Independenţă și partici-
pant la Războiul de pe Nistru 
(30 decembrie 1950 – 7 august  
2018).

100 de ani de la nașterea lui 
Victor Popovici, cântăreţ de 
operă (tenor) român (31 decem-
brie 1920 – 22 decembrie 1975).     

100 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Vasile Alecsandres-
cu, actor,  publicist și traducător 
român (19 octombrie 1862 – 31 
decembrie 1920).  

160 de ani de la nașterea lui 
Louis Blanc, arhitect elveţian, 
stabilit în România, proiectantul 
unor clădiri publice monumen-
tale (Universitatea „Al. I. Cuza” 
din Iași, Facultatea de Medicină 
și Institutul „Victor Babeș” din 
București etc.) (31 decembrie 
1860 – 26 aprilie  1903).                                               
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Vladimir CURBET
1930 – 2017

Maestru de balet, coregraf, 
etnograf, folclorist, valorifi -
cator al dansului și muzicii 
populare.

S-a născut la 5 decembrie 
1930 în satul Susleni, județul 
Orhei, în familie de lăutari. A 
decedat la 8 decembrie 2017 
la Chișinău.

De mic a fost educat într-o 
ambianță favorabilă dezvol-
tării vocației artistice, tatăl 
său fi ind trompetist și condu-
cător al unui taraf de lăutari. 
În familie a trecut școala cân-
tecului și dansului polular.

A absolvit Școala de Muzică 
,,Ștefan Neaga” din Chișinău 
în 1966.

Activitatea profesională a 
început-o între anii 1949-
1953, în calitate de condu-
cător artistic al formației de 
dansatori amatori și a fanfarei 
de la Casa raională de cultu-
ră din Susleni. Ulterior a fost 
conducător artistic al colec-
tivului de dansuri populare 
din s. Caragaș, r-nul Slobozia 
(1953-1957). Din 1957 este 
numit pedagog-repetitor, iar 
în 1958 conducător artistic 
și prim-maestru de balet al 
Ansamblului Moldovenesc 
Academic de Stat de Dansuri 
Populare ,,Joc”.

 În 1969 a fondat, pe lân-
gă Ansamblul ,,Joc”, Studio-
ul Coregrafi c, aducându-și 

contribuția și în calitate de 
pedagog. În 1976 a redes-
chis Școala de Coregrafi e de 
pe lângă Școala de Muzică 
,,Ștefan Neaga”, unde a predat 
dansul popular pe parcursul a 
5 ani. Cu contribuția și impli-
carea sa, a fost deschisă Cate-
dra de coregrafi e națională la 
Institutul de Arte (azi Acade-
mia de Muzică, Teatru și Arte 
Plastice), unde a predat timp 
de patru ani dansul popular. 

Maestrul a montat dan-
suri populare moldovenești 
în care s-a păstrat specifi cul 
național al mișcărilor și mani-
era autohtonă a interpretării. 
Pe parcursul activității sale 
în Ansamblul ,,Joc” a montat 
peste 50 de dansuri populare, 
adevărate spectacole de muzi-
că, port și dans popular, la cel 
mai înalt nivel interpretativ. 
Printre acestea s-au remar-
cat: ,,Jocul fi erarilor”, ,,Brâ-
ul”, ,,Bătuta”, ,,Voiniceasca”, 
,,Haiduceasca”, ,,Hora fetelor”, 
,,Mărunţica”, ,,Crăiţele”, ,,Mol-
doveneasca”, ,,Ţărăneasca”, 
,,Răzășeasca”, ,,Hora Mare” 
ș.a. Realizări remarcabile: 
,,Călușarii”, ,,Nunta moldo-
venească”, ,,Mărţișor”, suita 
,,Bucuria”, ,,Suita din Bugeac”, 
,,Suita din Carpaţi”, duetele 
,,La izvor”, ,,La vie” ș.a. Colec-
tivul a prezentat circa 10.000 
de spectacole în peste 70 de 
țări, printre care: Franța, Ita-
lia, Spania, România, Bulga-
ria, Germania, Belgia, Cana-
da, Brazilia, Argentina, India 
ș. a. Măiestria interpretativă a 
Ansamblului ,,Joc” a devenit 
cartea de vizită a Republicii 
Moldova în lume.

Artistul a montat dansuri 
populare moldovenești și 
în colective prestigioase din 
Bulgaria, România, Iugosla-
via. A luat parte, în calitate 

de membru al juriului, la di-
ferite festivaluri de artă din 
Bulgaria și Germania.

A contribuit, în calitate de 
coregraf, la realizarea spec-
tacolului ,,Păsările tinereții 
noastre” după piesa omoni-
mă de Ion Druță (la Teatrul 
Mic din Moscova), a fi lmelor 
,,Măria-sa Hora” și ,,Poieni-
le roșii” (,,Moldova-Film”), 
,,Nunta la Malinovca” (,,Len-
fi lm”).

S-a afi rmat și în caliate de 
folclorist: a cercetat și a valo-
rifi cat tradiții, datini, obice-
iuri, dansuri, muzică și port 
național. A înregistrat nume-
roase melodii și texte de cân-
tece populare moldovenești, 
a publicat un șir de articole, 
studii referitoare la specifi -
cul, originea, istoria și mani-
era interpretativă a dansului 
popular, la necesitatea păs-
trării și dezvoltării creatoare 
a tradițiilor și obiceiurilor 
populare. A cules peste 6000 
de cântece, doine, balade din 
mai multe genuri folclorice.

Este autor al publicațiilor 
antologice cu caracter enci-
clopedic, printre care: ,,La 
gura unei peșteri de comori”, 
,,La vatra horelor”, ,,Tot cu 
cântecul mă mângâi”, ,,La 
vatra jocului străbun”, ,,Țara 
horelor și a doinelor”,,Valori 
perene românești”, ,,Așa-i jo-
cul pe la noi” ș. a.

Cu prilejul împlinirii a 85 
de ani de la naștere a maes-
trului și 70 de ani de activi-
tate a Ansamblului ,,Joc”, a 
fost lansată bibliografi a ,,Ma-
estrul Vladimir Curbet și 
Ansamblul ,,Joc”, alcătuită de 
către Biblioteca Municipală 
,,B. P. Hasdeu”.

Pentru activitatea fructu-
oasă a fost înalt apreciat cu 
mențiuni și distincții, pre-
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cum: Diploma de gradul I și 
Medalia de aur la Festivalului 
VI Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Moscova 
(1957), locul I și Medalia de 
aur la Festivalul Internațional 
de Folclor de la Dubrovnik, 
Iugoslavia (1965), Diploma 
de gradul I și Medalia de aur 
la Festivalul Folcloric din 
Germania ș. a.

Deține titluri onorifi ce și 
distincții de stat: Artist al 
Poporului din URSS (1981), 
Artist al Poporului din Mol-
dova, Ordinul ,,Prietenia Po-
poarelor”, Ordinul ,,Bogdan 
Întemeietorul”, Cavaler al 
,,Ordinului Republicii” ș. a. 
Este deținător al celei mai în-
alte distincții a Organizației 
Mondiale de Proprietate In-
telectuală - ,,Medalia de aur 
pentru creativitate” (2013). 
Este cetățean de onoare al 
municipiului Chișinău.

A se vedea și articolele din 
,,Calendar Național 2000”. – 
Chișinău, 1999. – P. 336-339; 
,,Calendar Național 2005”. – 
Chișinău, 2004. – P. 346-347; 
,,Calendar Național 2015”. – 
Chișinău, 2015. – P. 374-376.

Bibliografi e:
Curbet, Vladimir. Ansam-

blul Naţional Academic de 
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Curbet, Vladimir. La gura 
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Simion Gh. MUSTEAŢĂ
1940

Doctor în pedagogie, con-
ferenţiar universitar.

S-a născut la 6 decembrie 
1940 în Peciște, raionul Rezina.

A studiat la școala medie 
incompletă din satul natal 
(7 clase, 1947-1954), apoi la 
școala medie din s. Ignăţei 
(1954-1957). După absolvire 
a fost înmatriculat la studii la 
Facultatea de Pedagogia În-
văţământului Primar și Mu-
zică a Institutului Pedagogic 
de Stat „Alecu Russo” din 
Bălţi (1957-1961). Ulterior 
își continuă studiile la Facul-
tatea de fi zică și matematică a 
Universităţii de Stat din Mol-
dova (1964-1970).

Își începe cariera profesi-
onală la Școala-Internat din 
Tiraspol în calitate de educa-
tor, apoi învăţător la clasele 
primare (1961-1962). După 
serviciul militar de 2 ani acti-
vează la Școala Medie Nr. 22 
din Chișinău (actualmente 
Liceul Teoretic „Principesa 
Natalia Dadiani”), ca învăţă-
tor la clasele primare și pro-
fesor de matematică (1964-
1980). În perioada 1967-1972 
exercită funcţia de metodist, 
șef al cabinetului metodic, 
șef al Direcţiei raionale de în-
văţământ „Frunze” din Chi-
șinău. Ulterior activează în 
cadrul Ministerului Învăţă-
mântului, exercitând funcţia 

de șef Direcţie școli (1972-
1988), viceministru (1988-
1990) și prim-viceministru 
(1994-1997; 1998-2001); șef 
al Direcţiei probleme so-
ciale la Cancelaria de Stat 
a Guvernului (1990-1994; 
2000-2001); consilier princi-
pal de stat al prim-ministru-
lui (1997-1998); consultant 
principal în Comisia pentru 
protecţie socială, sănătate și 
familie în Parlament (2001-
2003).

Din anul 2004 activează 
la Universitatea Coopera-
tist-Comercială din Moldo-
va (UCCM), ca prorector 
pentru activitatea didactică 
și asigurarea calităţii (2004-
2016), consilier al rectorului 
(2016-prezent), coordonator 
și vicepreședinte al Sistemu-
lui de Asigurare a Calităţii. 
Coordonează implementarea 
Sistemului de Management 
al Calităţii (SMC) în ca-
drul UCCM (2006-prezent) 
în baza standardului ISO 
9001:2000, certifi cat extern 
în 2009 de către Societatea 
Română pentru Asigurarea 
Calităţii în parteneriat cu 
IQNet (Th e International 
Certifi cation Network), fi ind 
ulterior recertifi cat multiplu, 
iar din 2018 UCCM devine 
prima universitate cu recon-
fi rmarea recertifi cării exter-
ne a SMC în baza ultimului 
standard internaţional ISO 
9001:2015. 

Concomitent cu activitatea 
profesională, urmează școa-
la doctorală la Institutul de 
Cercetări Știinţifi ce în Peda-
gogie (actualmente Institu-
tul de Știinţe ale Educaţiei), 
Specialitatea management 
educaţional. Susţine teza de 
doctor în pedagogie cu tema 
„Bazele pedagogice ale mo-

delului integrat al reformei 
educaţionale” (1996).

Urmează o serie de cursuri 
de instruire în Republica Mol-
dova, precum și în străinăta-
te: „Problemele organizării 
și fi nanţării învăţământului” 
la Institutul de Perfecţiona-
re a Cadrelor de Conducere 
din Moscova (1981, 1990); 
„Problemele elaborării cur-
riculumului și fi nanţării în-
văţământului”, Magdeburg-
Rostoc, Germania (1996); 
„Elaborarea curriculumului 
bazat pe obiective”, Olanda, 
Anglia (1999); „Arta dirijării. 
Roluri manageriale”, Centrul 
Educaţional „Prodidactica”, 
Chișinău (1999); „Elabora-
rea proceselor Sistemului de 
Management al Calităţii con-
form SMEN–ISO 9001-2002” 
(2005); „Managementul cur-
ricula și managementul ca-
lităţii”, Ministerul Educaţiei 
Tineretului și Sportului al 
Republicii Moldova (2006); 
„Tehnologii interactive de 
predare-învăţare-evaluare”, 
Centrul Educaţional „Pro-
didactica”, Chișinău (2007); 
„Documentarea și implemen-
tarea modifi cărilor ISO 9001 
introduse de ISO 9001:2008”, 
S.C.Prisma Quality Sistems 
S.R.L (2009); „Dezvoltarea 
parteneriatului între univer-
sităţile și întreprinderile din 
Republica Moldova”, Proiectul 
Tempus JPHES-144544-2008, 
Franţa, Belgia (2009); „Prac-
tici a instituţiilor europene 
în implementarea e-leari-
ningului” (2012); „Creation 
reseau universités numériqu-
es thématiques en sciences 
économiques en Moldavie” 
(CRUNT), Proiectul Tempus 
I-2011-I-FR, Italia, Spania 
(2012); „Utilizarea mijloace-
lor informaţionale de comu-
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nicare în învăţământ”, Univer-
sitatea Tehnică din Moldova 
(2013); „Formarea evaluato-
rilor interni în domeniul în-
văţământului superior pentru 
programele de drept din Re-
publica Moldova”, ARACIS, 
Universitatea de Stat din Mol-
dova (2014).

A fost atestat conform ho-
tărârii Guvernului în calitate 
de consilier de stat al Repu-
blicii Moldova de clasa I, ran-
gul întâi.

Participant activ la refor-
ma învăţământului, contri-
buind în mod substanţial 
la elaborarea documentelor 
conceptuale și normative 
din învăţământ: coordona-
torul primei concepţii „Dez-
voltarea învăţământului în 
Republica Moldova” (1994), 
„Învăţământul preșcolar” și 
„Învăţământul primar”; co-
ordonatorul proiectului Le-
gii învăţământului (1995); 
Programul naţional de dez-
voltare a învăţământului. De 
asemenea coordonează pro-
iectul „Reforma învăţămân-
tului general în Republica 
Moldova” aprobat de Parla-
ment (1996) și implementat 
în întreaga ţară (1997-2003). 
Datorită acestui proiect s-a 
reușit să repună învăţămân-
tul pe obiective centrate pe 
educaţie (elev), s-a făcut o 
reformă curriculară, s-au 
perfecţionat toate cadrele din 
învăţământul preuniversitar, 
s-au elaborat manuale axate 
pe obiective de instruire, pe 
alte repere s-a pus evaluarea 
rezultatelor școlare. S-a pur-
ces și la mai multe proiecte: 
în grădiniţele de copii „Edu-
caţie timpurie (în colaborare 
cu instituţiile de învăţământ 
din România), „Pas cu pas”, 
învăţământul de alternativă, 

școala „Valdorf ” și „Mon-
tessori”, a fost încurajat în-
văţământul privat, s-a pus 
fundamentul organizării și 
desfășurării învăţământului 
liceal, s-a reușit sincronizarea 
învăţământului din Republi-
ca Moldova cu cel european.

Pe parcursul activităţii sale, 
a realizat un șir de lucrări 
știinţifi ce și didactico-meto-
dice. Este autor/coautor de 
manuale școlare, precum: 
„Matematica: Manual ex-
perimental pentru cl. a II-a 
(1994), „Matematica cl. a 
III-a: Material suplimentar 
pentru instruirea diferen-
ţiată. Teste de evaluare for-
mativă și sumativă” (1996), 
„Matematica cl. I. Partea a 
II-a” (1997), „Matematica cl. 
a II-a” (1998), „Математика 
I класс. Часть I” (1998), 
„Математика I класс. Часть 
II” (1998), „Matematica cl. 
I. Partea I, ed. a II-a” (1999), 
„Matematica: Manual pentru 
cl. a IV-a” (2004) etc. A ela-
borat „Jocuri didactice mate-
matice. Exerciţii și probleme 
pentru cl. I” (1996), „Materi-
ale didactice și ghidul profe-
sorului pentru clasele I-IV”, 
„Curriculum de bază” (1996), 
„Математика в I-IV клас-
сах: Методическoе пособиe 
для учителя” (1999), 
„Оценка результатов об-
учения: Методическое по-
собие” (2001) etc.

În cadrul proiectului „Dez-
voltarea parteneriatului cu 
întreprinderile din Moldova” 
(1444544 Tempus 2008-FP-
JPNES), în colaborare cu alţi 
autori a elaborat și adaptat 
la condiţiile UCCM „Ghidul 
privind elaborarea și susţi-
nerea tezelor/proiectelor de 
licenţă” și „Ghidul privind 
elaborarea și susţinerea teze-

lor de master” (2011). 
De asemenea, a participat 

la elaborarea: „Dosare infor-
maţionale” (2006) la Specia-
lităţile Marketing și logistică, 
Merceologie și comerţ, Ci-
bernetică și informatică eco-
nomică, Finanţe și bănci, Bu-
siness și administrare, Drept, 
Tehnologia și managementul 
alimentaţiei publice, Infor-
matică aplicată (2007), In-
formatică aplicată (2007), 
Economie mondială și rela-
ţii economice internaţionale 
(2008); „Regulament provi-
zoriu privind organizarea și 
desfășurarea procesului di-
dactic în cadrul UCCM” cu 
aplicarea Sistemului Naţional 
de Credite de Studiu (SNCS) 
(2006); Programa disciplinei 
„Managementul resurselor 
umane” (2007); „Organizarea 
și desfășurarea stagiilor de 
practică” (2010) etc.

Este președintele comisiei 
pentru curriculum univer-
sitar. A elaborat și a predat 
cursurile universitare: Mana-
gementul resurselor umane, 
Metodologia și tehnologia 
cercetărilor știinţifi ce, Ma-
nagement educaţional, Eva-
luarea rezultatelor școlare, 
Pedagogie, Psihologie etc.

Aria intereselor știinţifi ce 
include: dezvoltarea învăţă-
mântului în Republica Mol-
dova, bazele pedagogice ale 
modelului integrat al refor-
mei educaţionale, manage-
ment educaţional, sistemul 
de management al calităţii 
etc.

Semnează peste 70 de ar-
ticole știinţifi ce și metodico-
știinţifi ce.

Menţiuni și distincţii: Emi-
nent al Învăţământului din 
Republica Moldova (1974), 
Eminent al Învăţământului 
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din URSS (1978), Ordinul 
”Drapelul Roșu de Mun-
că” (1986), Ordinul ”Gloria 
Muncii” (2013).
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/ Simion Musteaţă; Consemna-
re : Vlad Ciubucciu // Pedagogi 
români notorii : (din Basarabia). 
– Chișinău : Pontos, 2016. – P. 
215-221.

Musteaţă, Simion. Unele as-
pecte ale managementului eva-
luării calităţii învăţământului 
superior / Simion Musteaţă // 
Analele știinţifi ce ale UCCM. 
Vol. 1 Chișinău : UCCM, 2006. – 
P. 25-29.

Musteaţă, Simion. Unele 
practici de asigurare a proce-
sului de formare profesională a 
specialiștilor la UCCM / Simion 
Musteaţă // Analele știinţifi ce 
ale UCCM. Vol. III. – Chișinău : 
UCCM, 2008. – P. 3-7.

Musteaţă, Simion. Unele re-
fl ecţii privind implementarea 
sistemului european de credite 
transferabile – ETCS (Euro-
pean Credit Transfer Sistem) / 
Simion Musteaţă // Analele ști-
inţifi ce ale Universităţii Coope-
ratist-Comerciale din Moldova. – 
Chișinău : UCCM, 2006. – P. 30 
- 33.

Musteaţă, Simion. Vocaţia 
pentru limba maternă servește 
poporului / Simion Musteaţă, 
Ion Eţcu, Vlad Pâslaru // Lite-
ratura și arta. – 2013. – 9 mai. 
– P. 2.

Optimizarea școlii rurale: 
probleme și perspective / Tu-
dor Cojocaru, Simion Musteaţă, 
Ludmila Malcoci [et al.] // Di-
dactica pro. – 2002. – Nr 6 (16). 
– P. 19-29.

***
Мустяцэ, Симион. Из 

опыта внедрения системы 
управления качеством в 
Кооперативно-Kоммерческом 
Университете в соответствии 

с требованиями международ-
ного стандарта ISO-9001-2008 / 
Симион Мустяцэ // Материалы 
ХХХV мiжнародноi науково-
методичноi конференцii. Ч. I, 
F 25–26 березня 2010 року, РВВ 
ПУСКУ. – Полтава : [S. n.], 2010. – 
P. 5-11.

***
Ţopa, Tudor. Simion Gh. 

Musteaţă / Tudor Ţopa // Lo-
calităţile Republicii Moldova : 
Itinerar documentar-publicistic 
ilustrat. Vol. 10. – Chișinău : 
Fundaţia „Draghiștea, 2012. – P. 
230.

E. B.

Andrei SÂRBU
1950 – 2000

Artist plastic.
S-a născut la 6 decembrie 

1950, la Chișinău. A de-
cedat la 14 aprilie 2000, la 
Chișinău.

După absolvirea Școlii 
Nr. 22 din Chișinău (1956-
1958), și-a continuat studi-
ile la Școala de Arte Plastice 
pentru Copii ,,A. V. Șciusev”, 
fi liala de pe lângă Școala-
Internat Nr. 1 din Chișinău 
(1963-1966). Urmează stu-
diile la Colegiul de Artă Tea-
trală ,,Valentin Serov” din 
Sankt Petersburg, Facultatea 
de Scenografi e (1966-1968). 
După trei ani de studii, a 
fost nevoit să le abandoneze 
din motive materiale. Din 
1968 revine la Chișinău și 
studiază și creează în atelie-

rul maestrului Mihai Grecu, 
unde a lucrat până în 1971. 
În 1983 și-a continuat studi-
ile la cursurile de scenogra-
fi e de pe lângă Institutul de 
Perfecționare a personalului 
din instituțiile Ministerului 
Culturii din Moscova.

În 1972 a fost ales mem-
bru stagiar al Asociației 
Tinerilor Artiști Plastici și 
Critici de Artă a Uniunii 
Artiștilor Plastici. Între anii 
1968-1973 a activat la Tea-
trul Republican ,,Luceafărul” 
din Chișinău, în calitate de 
scenograf. Din 1973 a ac-
tivat în calitate de profesor 
de pictură și artă decorativă 
în cadrul cursurilor pentru 
pictori-decoratori, organiza-
te de Ministerul Culturii din 
Republica Moldova.

Consacrarea a avut loc 
în 1968, când a debutat 
cu lucrarea ,,Mușcata din 
casa părintească” în cadrul 
expoziției autumnale la Mu-
zeul Național de Arte Plasti-
ce din Chișinău.

Pe parcursul întregii sale 
activități, artistul a pictat peisa-
je, naturi statice sau compoziții 
abstracte. A fost receptiv la 
noile curente apărute în arta 
universală. A semnat lucrări 
din ciclurile: „Gutuie”, ,,Mere”, 
,,Floarea-soarelui”, seriile: ,,Ate-
lier”, ,,Fructe”, ,,Oglinzi”, „Me-
taforma”, ,,Ușa”, ,,Dimineața” ș. 
a. Lucrările din ultimii ani se 
remarcă prin căldură, emo-
tivitate, coloristică. Culoarea 
caldă a gutuiului – simbol al 
copilăriei, simbolul pământu-
lui natal, este prezentă în multe 
din lucrările sale și reprezintă 
un semn distinctiv al vieții și 
destinului său.

Odată cu prăbușirea Uni-
unii Sovietice (1991), a de-
venit accesibilă participarea 
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la manifestările culturale 
din România pentru artiștii 
plastici basarabeni. Între anii 
1993-1995, artistul a partici-
pat la taberele de creație de 
la Tescani, Câmpina, Tulcea, 
Câmpulung-Moldovenesc 
ș.a. Lucrările sale au fost 
prezente în cadrul ,,Saloa-
nelor Moldovei”, organizate 
la Chișinău, Bacău, Galați 
și București, începând cu 
1991. A prezentat mai mul-
te expoziţii personale și de 
grup în ţară și în străinătate: 
Chișinău (1985); Ghelmann 
Gallery, Moscova, Federa-
ţia Rusă (1988); Goeteborg, 
Suedia (1990); Expoziţie de 
Artă Contemporană ,,Saloa-
nele Moldovei”, Galaţi, Ro-
mânia (1991); Palatul Ofi -
cialităţilor Statale, Chișinău 
(1993); Saloanele Casei Tol-
stoi, Londra, Marea Britanie 
(1993); Arta basarabeană, 
ART-EXPO, București, Ro-
mânia (1996); Teatrul „Euge-
ne Ionesco”, Chișinău (1997); 
,,Arheo”, Muzeul Naţional de 
Arte Plastice (1999); Artiști 
plastici din Moldova, Buda-
pesta, Ungaria (1999); ,,Ar-
heo”, Fundația Soros-Moldo-
va, Muzeul Național de Arte 
Plastice din Chișinău (1999); 
,,Anno-Timpuri”, Muzeul 
Naţional de Arte Plastice, 
Chișinău (2000); Grupul 
,,Zece” la zece ani de la fon-
dare, Galeria ,,Brâncuși” 
(2002); Expoziţie persona-
lă ,,Andrei Sârbu” la Sediul 
Misiunii OSCE, (2005) ș. a. 
În 2010 a avut loc vernisarea 
expoziției personale postu-
me a pictorului, prilejuită 
de jubileul de 60 de ani de la 
naștere.

Lucrările artistului între-
gesc colecțiile private din 
țară și din străinătate: Italia, 

Germania, SUA, România.
Membru al Uniunii 

Artiștilor Plastici dun URSS, 
membru al Uniunii Artiștilor 
Plastici dun Moldova.

Pentru activitatea sa a 
fost înalt apreciat cu ti-
tluri, premii și distincții de 
stat, printre care: laureat al 
Expoziției-Concurs ,,Saloa-
nele Moldovei”, ediția IV-a 
(1994); Bursa de excelență 
în domeniul artelor plasti-
ce, Fundația Soros-Moldova 
(1999); Diploma UAP din 
Moldova ,,Pentru prospera-
rea artelor plastice” (2000); 
post-mortem Medalia jubilia-
ră ,,Mihai Eminescu” (2000); 
Premiul pentru pictură al 
UAP din Moldova (2001).

A se vedea și articolele din 
,,Calendar Național 2000”. – 
Chișinău, 1999. – P. 342-345; 
,,Calendar Național 2015”. – 
Chișinău, 2015. – P. 377-378.
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P. 87.

Climenco, Victoria. Andrei 
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Fot.] // Punkt. – 2013. – Nr 53. 
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Ștefan NEAGA
1900 – 1951

Compozitor, pianist, diri-
jor, academician.

S-a născut la 7 decembrie 
1900, la Chișinău. A dece-
dat la 29/30 mai 1951, la 
Chișinău.

A primit pregătirea  muzi-
cală în familia sa, de la tată, 
care a fost conducătorul unui 
mic taraf. De la 5 ani intona 
după auz orice melodie po-
pulară. De la 8 ani a studiat 
vioara, instrument sugerat de 
tatăl său. La 10 ani, împreună 
cu muzicienii tarafului, a în-
ceput să cânte cu multă mă-
istrie pe la petreceri și hore.

În 1915 tatăl l-a înscris 
la Școala de Muzică din 
Chișinău, Specialitatea pian 
(1915-1919). După absolvi-
rea școlii cu distincții, a fost 
angajat în orchestra celui mai 
în vogă hotel din Chișinău, 
,,Londra”. Faima uimitorului 
pianist s-a răspândit în tot 
orașul, astfel a venit să-l as-
culte însuși Fiodor Șaleapin, 
care se afl a în turneu în Basa-
rabia. I-a dat înaltă apreciere 
stilului interpretativ. Astfel a 
fost profund impresionat de 
talentul său și vestitul lău-
tar Grigoraș Dinicu, care i-a 
propus să cânte în orchestra 
sa. Tânărul pianist a accep-
tat și a plecat la București. 
A început a lucra în calitate 
de acompaniator și, treptat, 

s-a înrolat în activitatea de 
creație, ocupându-se de pre-
lucrarea cântecelor populare.

În 1922 s-a înscris la 
Academia Regală de Mu-
zică și Artă Dramatică din 
București, clasa de pian spe-
cial, cu Emilia Saegiu (1922-
1926) și compoziție, cu Di-
mitrie Cuclin (1926-1931). 
În anii de studii, face primele 
încercări în componistică, 
printre acestea fi ind și cunos-
cutul poem simfonic „Muzi-
cantul orb”.

În 1937-1939 a studiat la 
,,Écolle Normalle de Mu-
sique” din Paris cu profesorii 
Alfred Cortot (pian), Charles 
Münch (dirijat orchestră), 
Nadia Boulanger și Charles 
Koechlin (compoziție).

Activitatea profesională 
și-a început-o în calitate de pi-
anist în formația lui Grigoraș 
Dinicu din București (1919-
1920), ulterior a activat și în 
alte ansambluri instrumenta-
le din București (1922-1927); 
pianist solist, concertând în 
diferite orașe din România 
(1931-1937). Pe perioada 
afl ării în Franța, a evoluat ca 
solist-pianist și în concerte 
în Saloanele de muzică ale 
Parisului (1937). A efectuat 
turnee artistice la București, 
Paris, Moscova, Saratov, 
Chișinău ș.a. Între anii 1945-
1951 a fost dirijor al Orches-
trei Simfonice a Filarmonicii 
din Chișinău.

După 1940 a desfășurat și 
activitate didactică la Con-
servatorul din Moscova 
(1942-1943), la Conservato-
rul din Chișinău, șef Catedră 
compoziție și director ad-
junct (1947-1951). Este unul 
din primii compozitori mol-
doveni, care au abordat tema 
simfonizării doinei populare. 

În 1940 a scris ,,Doina” pen-
tru orchestra simfonică, iar 
după doi ani a creat cea de-a 
doua ,,Doină” pentru orches-
tră și soprano, scrisă în stil 
național. În 1945 a scris mu-
zica pentru Imnul de Stat al 
RSSM.

A scris o cantată de mari 
proporții pentru soliști, cor și 
orchestră închinată lui Ștefan 
cel Mare, care a fost lansată în 
1945. După lansare lucrarea a 
fost interzisă și doar peste 60 
de ani a fost interpretată în 
cadrul sărbătoririi a 500 de 
ani de la nașterea lui Ștefan 
cel Mare.

A compus lucrări în toa-
te genurile muzicale, cu 
excepția genului lirico-dra-
matic. Muzică simfonică: 
,,Suita românească”, pentru 
orchestra mare; Simfonia în 
do minor; poemul simfonic 
,,Poemul Nistrului”; muzică 
de cameră: ,,Sonata pentru 
pian” (1933); ,,Sonata pentru 
vioară și pian”; muzică co-
rală: ,,Coral și fuga” pentru 
cor mixt și pian; ,,Aleluia” 
pentru cor mixt și orgă. Mu-
zică vocală: ,,Du-te, du-te, 
dorule”, ,,Cântec de pahar”, 
,,Paraschița” ș. a.

Din 1934 a fost membru 
al Societății Compozitorilor 
Români, membru al Uniunii 
Compozitorilor din Republi-
ca Moldova (1944).

Premii, titluri onorifi ce: 
Maestru Emerit al Artei din 
Republica Moldova (1944); 
Laureat al Premiului de Stat 
(1950); Ordinul „Lenin”; Pre-
miul ,,Lenin” pentru pace.

În semn de recunoștință, i-a 
fost imortalizat numele, pur-
tându-l o stradă din Chișinău, 
precum și una dintre cele mai 
vechi și prestigioase instituții 
de învățământ mediu de spe-
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cialitate – Colegiul de Muzică 
„Ștefan Neaga”.

A se vedea și articolele din 
,,Calendar Național 2000”. – 
Chișinău, 1999. – P. 306-348; 
,,Calendar Național 2011”. – 
Chișinău, 2010, - P. 110-111.

Bibliografi e:
Neaga, Ștefan. Opere alese / 

Ștefan Neaga; alcăt.: L. Berov și 
G. Neaga. – Chișinău : Editura 
de Stat ,,Cartea Moldovenească”, 
1960. – 116 p.

***
*Buzilă, Serafi m. Neaga, 

Ștefan // Buzilă, Serafi m. Enci-
clopedia interpreţilor din Mol-
dova / Serafi m Buzilă. – Chiși-
nău : Arc, 1999. – P. 317.

Buzilă, Serafi m. Neaga, 
Ștefan / Serafi m Buzilă // Chiși-
nău: Enciclopedie. – Chișinău : 
Museum, 1997. – P. 340.

*Ilie, N. Ștefan Neaga: Viaţa 
și opera / N. Ilie. – Chișinău : 
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M. C.

Andrei TAMAZLÂCARU
1940

Dirijor de cor, etnomuzico-
log și folclorist, muzician și 
interpret, istoriograf și scrii-
tor român din Basarabia.

S-a născut la 13 decembrie 
1940 în satul Grăsenii Vechi, 
plasa Cornești, județul Bălți 
(azi raionul Ungheni).

Între anii 1961-1964 și-a 
făcut studiile la Școala Muzi-
cal-Pedagogică din Călărași, 
clasa Dirijat coral, după care 
și-a continuat studiile la In-
stitutul de Arte ,,G. Musices-
cu” din Chișinău (azi Acade-
mia de Muzică, Teatru și Arte 
Plastice), Facultatea Dirijat 
Coral (1964-1969).

Din 1968 a început activi-
tatea, în calitate de metodist, 
la Casa de Creație Populară 
din Chișinău (1968-1970). 
În 1969 a reușit să organize-
ze, prin concursul Ministe-
rului Culturii și al Centrului 
de Creație, primul Festival 
Republican de Folclor. Eve-
nimentul a fost o realizare în 
istoria culturii republicii și 
pentru maestru un moment 
de cotitură în calitate de cer-
cetător de folclor. Ulterior a 
fost invitat în calitate de ca-
dru didactic la Catedra de 
folclor a Institutului de Arte 
(1969-1979), unde a inițiat 
un  curs de predare a muzicii 
populare (teorie și practică), 
a exercitat funcția de consul-
tant al Societății Corale, ul-
terior Uniunea Muzicienilor 
din Moldova (1980-1990).

Din anii studenției s-a ară-
tat interesat de studierea fol-
clorului autentic, fapt care l-a 
motivat mai târziu să orga-
nizeze la catedră Ansamblul 
vocal ,,Doinița” (1974-1975), 
cu intenția de a reînvia și re-
produce cântecele folclorice. 
În 1980 devine conducător 
artistic și dirijor al Ansam-
blului Etnofolcloric „Tălăn-
cuţa”. Scopul acestui colectiv 
a fost de a descoperi folclorul 
muzical, de a-l studia și de a-l 
scoate în evidenţă, merit pen-
tru care, în 1989, i s-a con-
ferit titlul onorifi c Colectiv 
Artistic Emerit din Moldova. 

A inițiat festivaluri folclorice, 
printre care Festivalul Cân-
tecului Pascal și Festivalul 
Cântecului Ostășesc ș. a.

S-a dedicat studierii și 
culegerii folclorului literar 
și, în special, muzical. Or-
ganizează nenumărate ex-
pediţii etnofolclorice prin 
toată Moldova, și nu numai, 
editând mai multe culegeri, 
printre care: ,,Trandafi r bătut 
la poartă” (1980), ,,Tăpușele, 
tăpușele” (1986), ,,Răsărit-
a, semănat-a” (1994), ,,Lui, 
lui, lui...” (1996), ,,Cântece-
le populare pascale” (1996), 
,,Probleme actuale ale Ope-
rei”, ,,Vă invită Maria Bieșu” 
(2000), ,,Pe drumuţul doru-
lui” (2001), ,,Aprindeţi lu-
minile” (2002), ,,Vin’, bădiţă, 
vin’ diseară” (2006) ș. a. Piese 
cu note muzicale sunt adu-
nate în volumele: ,,Rolelor 
din nordul Moldovei” (1983, 
în colaborare), ,,Rolelor din 
Câmpia Sorocii” (1986).

A participat multiplu la 
conferințe științifi ce și sim-
pozioane, a făcut parte din 
numeroase jurii și a asistat 
la variate emisiuni televiza-
te cu refl ectarea domeniului 
etnofolcloric al poporului. 
A fost membru al Comisiei 
Naţionale pentru Salvgarda-
rea Patrimoniului Naţional 
Imaterial.

Este membru al Uniunii 
Muzicienilor din Moldova.

Este laureat al mai mul-
tor premii naționale și 
internaționale, printre care: 
Premiul ,,Simion Florea 
Marian” al Academiei Ro-
mâne, pentru lucrarea co-
lectivă ,,Cât îi Maramureșul” 
(1993), Premiul ,,Inima de 
Aur” pentru întreaga activi-
tate de valorifi care și promo-
vare a folclorului românesc 
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(2008), Premiul Ministeru-
lui Culturii ,,Isidor Burdin” 
pentru contribuție în dome-
niul patrimoniului cultu-
ral (2013), Premiul pentru 
dedicație și devotament al 
Galei Excelenței Muzicale, 
Chișinău, 2019 ș. a.

Gimnaziul din satul de 
baștină, Grăseni, r-nul Un-
gheni îi poartă numele.

Pentru activitatea sa fruc-
tuoasă a fost înalt apreciat cu 
titluri onorifi ce și distincții 
de stat: Lucrător Emerit din 
Republica Moldova (1989), 
Eminent al Învățământului 
Public (1990), Ordinul ,,Glo-
ria Muncii” (1997), Artist 
al Poporului din Republica 
Moldova.

A se vedea și articolele din 
,,Calendar Național 2000”. – 
Chișinău, 1999. – P. 352-354; 
,,Calendar Național 2010”. – 
Chișinău, 2009. – P. 241-242.
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Andrei Tamazlâcaru / Elena Ta-
mazlâcaru // Literatura și arta. – 
2011. – 8 dec. – P. 6.

M. C.

Ion BUGA
1935

Istoric contemporanist, doc-
tor habilitat în istorie, profe-
sor universitar, politician.

S-a născut la 16 decem-
brie 1935 în satul Hăsnășenii 
Mari, județul Bălți, azi raio-
nul Drochia.

După absolvirea școlii ge-
nerale din satul natal, și-a 
continuat studiile la Școala 
Pedagogică din Bălți, după 
care a studiat la Faculta-
tea de Istorie și Filologie a 
Universității de Stat din Mol-
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dova (1961). Studiile postu-
niversitare le-a urmat la Uni-
versitatea de Stat din Sankt 
Petersburg, unde a susținut 
tezele de doctor (1967) și 
doctor habilitat în istorie 
(1981). I s-au conferit titlu-
rile didactico-științifi ce de 
conferențiar (1971) și profe-
sor universitar (1984).

A făcut stagii de perfec-
ționare și documentare la 
universitățile din Moscova, 
Sankt Petersburg (Rusia), 
Iași, București (România).

După absolvirea facultății, 
și-a început activitatea didac-
tică și de cercetare științifi că, 
consecutiv, la Institutul Pe-
dagogic din Tiraspol, Institu-
tul  Politehnic din Chișinău, 
Institutul Pedagogic de Stat 
,,Ion Creangă”, decan al 
Facultății de Istorie (1983-
1985) și Universitatea de Stat 
din Moldova, șef al Catedrei 
istoria românilor (1995-
1999).

Cercetările științifi ce sunt 
orientate în studierea istoriei 
contemporane a românilor, 
în mod special, probleme-
le istoriei agrare și politicii 
naționale în Republica Mol-
dova.

Odată cu începutul mișcării 
de deșteptare națională în 
Republica Moldova, s-a afi r-
mat ca un înfl ăcărat luptător 
pentru idealurile naționale. 
A semnat articolul ,,O lim-
bă maternă – un alfabet” 
(1988), care a impulsionat 
lupta pentru limba română 
și alfabetul latin în Basarabia, 
fapt pentru care a fost perse-
cutat de vechiul regim. Între 
anii 1990-1994 a fost ales 
deputat și vecepreședinte al 
comisiei Parlamentului Re-
publicii Moldova; membru 
al Delegației Parlamentului 

în APCE (Adunarea Parla-
mentară a Consiliului Euro-
pei), cofondator și membru 
al Sfatului Frontului Popular 
din Moldova; președinte al 
Partidului Național Român 
din Republica Moldova; co-
fondator și secretar general al 
mișcării civice Forul Demo-
crat al Românilor din Basa-
rabia.

La 19 dec. 1992, împreu-
nă cu alți deputați, a semnat 
,,Actul Patriarhal și Sinodal 
al BOR”, privind reactivarea 
Mitropoliei Basarabiei.

Din inițiativa profesoru-
lui universitar, a fost edifi -
cat monumentul ,,Crucea 
Martirilor Foamei din anii 
1946-1947” (1997) și Muze-
ul satului Hăsnășenii Mari, 
a contribuit la instalarea pe 
lăcașul sfânt a plăcii come-
morative ,,150 de ani de la 
zidirea Bisericii cu hramul 
,,Nașterea Maicii Domnului” 
(2014), a organizat donații 
de carte pentru biblioteca 
școlii din satul natal, a scris 
și a publicat istoria satu-
lui de baștină, Hăsnășenii 
Mari, atestat la 1426 (2007). 
În 2002, la Florești, din 
inițiativa sa, a fost inaugurat 
monumentul ,,Crucea mar-
tirilor deportărilor din anii 
1941, 1949, 1951”.

A scris și a publicat pes-
te 150 de lucrări științifi ce, 
didactico-metodice și pu-
blicistice, eseuri, antologii, 
monografi i, printre care: 
,,Basarabia română la cum-
pănă de milenii”: (Anto-
logie, 1988-2010), artico-
le de rezonanță: ,,Pământ 
strămoșesc” (1989), ,,Dez-
robirea țăranilor” (1993), 
,,Băștinașii Republicii Mol-
dova” (1995), ,,Calvarul foa-
metei din Basarabia în anii 

1946-1947” (1997), ,,Lupta 
pentru Istoria Românilor 
continuă” (1997), ,,O viață 
sacrifi cată Unirii. 400 de ani 
de la asasinarea lui Mihai 
Viteazul” (2001), ,,Anexarea 
Basarabiei în 1940 de către 
URSS (2002), ,,Cultura Cu-
cuteni pe moșia Hăsnășeni” 
(2008), ,,Inundări și depor-
tări în Basarabia după 1940” 
(2010), ,,Marea Unire – o 
victorie fi rească și legitimă” 
(2010), ,,Problema basara-
beană și Unirea” (2012) ș. a.

Cetățean de onoare al satu-
lui Hăsnășenii Mari.

Distincții de stat: Medalia 
,,Meritul Civic” (1996), Ca-
valer al ,,Ordinului Republi-
cii” (2012).

A se vedea și articolele din 
,,Calendar Național 2005”. – 
Chișinău, 2004. – P. 349-350; 
,,Calendar Național 2010”. – 
Chișinău, 2009. – P. 243-245.
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M. C.

Constantin TURTĂ
1940 – 2015

Chimist, specialist în do-
meniul chimiei coordinati-
ve și aplicării spectroscopiei 
Mössbauer în chimie, doctor 
habilitat în chimie, profesor 
universitar, cercetător și in-
ventator.

S-a născut la 20 decembrie 
1940, în satul Buciușca, raio-
nul Rezina. A decedat la 23 
martie 2015, la Chișinău.

După absolvirea Școlii Me-
dii Nr. 1 din or. Rezina, și-a 
continuat studiile la Faculta-
tea de Chimie a Universității 
de Stat din Chișinău (1956-
1961).

După facultate a fost an-
gajat în calitate de cercetă-
tor științifi c într-un institut 
militar al Ministerului Apă-
rării din reg. Saratov, Rusia 
(1961). S-a preocupat de pro-
blemele sorbției și fi ltrației 
substanțelor. În 1964 a reve-
nit în Moldova și a fost an-
gajat prin concurs în funcția 
de asistent la Catedra de chi-
mie generală și neorganică 
a Institutului Politehnic din 
Chișinău (azi Universitatea 
Tehnică a Moldovei).

În 1966 a făcut studii de 

doctorat la Institutul de Chi-
mie al AȘM și a fost delegat 
să continue studiile în cadrul 
Institutului de Fizică Chimi-
că al AȘ a URSS din Mos-
cova, unde a activat până în 
1970. A susținut teza de doc-
tor în chimie cu tema ,,Stu-
diul prin metoda Mössbauer 
a compușilor coordinativi 
ai fi erului cu liganzi orga-
nici”(1971). Prin acest do-
meniu de cercetare a fost 
primul și unicul specialist în 
acest domeniu din Moldova. 
A fondat și a dezvoltat o nouă 
direcție științifi că ce include 
sinteza și studiul clusterilor 
homo- și heteronucleare cu 
structură mono-, polinucle-
ară și supramoleculară. În 
1989 a suținut teza de doctor 
habilitat în chimie la Institu-
tul de Chimie Fizică al Aca-
demiei de Științe a Ucrainei 
(Kiev), cu tema ,,Efecte dina-
mice în combinații comple-
xe mono- și polinucleare ale  
fi erului cu liganzi polidentați 
(sinteze, structura, spectre 
Mössbauer și proprietăți 
magnetice)”. 

A urmat curs de stagie-
re la Facultatea de Chimie 
a Universității din Sankt 
Petersburg, Rusia (1994), 
la Universitatea din Anglia 
de Est (School of Chemical 
Sciences, University of East 
Anglia, Norwich, England, 
1999).

Între anii 1970-2000 a fost 
angajat la Institutul de Chi-
mie al AȘM, parcurgând toa-
te treptele științifi ce: cercetă-
tor, cercetător științifi c, șeful 
Laboratorului de chimie 
bioanorganică și nanocom-
pozite (1988-2000). În 2001 
a fost ales în calitate de se-
cretar științifi c al AȘM. Din 
2010 a fost director adjunct 
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al Centrului chimie fi zică și 
nanocompoziție.

A fost un specialist de ta-
lie mondială în domeniul 
chimiei bioanorganice și 
coordinative. Acest nume 
se datorează activității sale 
științifi ce și lucrărilor fun-
damentale de pionierat în 
domeniul aplicării spectro-
scopiei Mössbauer în chimia 
anorganică și coordinativă. O 
înaltă apreciere o au lucrările 
consacrate sintezei și carac-
teristicii fi erului cu valență 
mixtă, descrierii fenomene-
lor dinamice, trecerii de fază, 
delocalizării densității elec-
tronice de tip dinamic-timp-
spațiu, elucidării factorilor ce 
infl uențează temperatura de 
trecere și tipul de tranziție 
de spin, precum și vitezei 
transferului de electroni în 
astfel de sisteme. A fondat o 
Școală științifi că în chimia 
coordinativă, recunoscută 
de comunitatea științifi că 
internațională, care repre-
zintă o continuare a școlilor 
academicienilor A. Ablov și 
N. Gărbălău. Înalta apreciere 
a cercetărilor în cadrul școlii 
se datorează caracterului lor 
polivalent, ținuta modernă 
și argumentată a concluzii-
lor, documentarea elaboră-
rilor și reproductibilitatea 
rezultatelor, iar acestea au 
fost demonstrate prin inclu-
derea echipelor din această 
Școală științifi că la realizarea 
diferitor proiecte din cadrul 
programelor NATO, INTAS, 
CRDF, SCOPES, FP-7 ș. a. 
A colaborat cu instituții de 
cercetare, printre care: Insti-
tutul de Fizică Chimică ,,N. 
N. Smirnov” al Academiei 
de Științe a URSS, Universi-
tatea de Stat din Tadjikistan, 
Institutul Național de Fizica 

Materialelor din București, 
Institutul de Chimie Fizică al 
Academiei Române, Institu-
tul de Chimie Macromolecu-
lară ,,P. Poni” din Iași ș. a.

Concomitent cu activita-
tea de cercetare științifi că, 
a desfășurat o activitate di-
dactică de succes. Din 1972 
a ținut cursuri ordinare și de 
specialitate  la Catedra de chi-
mie anorganică a Facultății 
de Chimie a Universității de 
Stat din Moldova. A ținut 
prelegeri și la universități din 
afara țării: Universitatea de 
Stat din  Tadjikistan, Univer-
sitatea Tehnică ,,Gh. Asachi” 
Iași, Universitatea de Vest 
din Timișoara ș. a. În 1995 
i s-a conferit titlul de profe-
sor universitar și a fost ales 
membru corespondent al 
AȘM, iar în 2010 - membru 
titular al AȘM. Sub îndru-
marea sa au fost susținute 13 
teze de doctor și 2 - de doctor 
habilitat în domeniu.

Este autor a peste 550 de 
publicații științifi ce, inclu-
siv 200 articole, publicate 
în reviste prestigioase din 
țară și de peste hotare, un 
manual universitar: ,,Intro-
ducere în spectroscopia de 
rezonanță gama (spectrosco-
pia Mössbauer)”.

A participat activ la 
multe activități științifi ce 
internaționale cu comunicări 
în plen și cu 280 de rapoar-
te științifi ce. A fost unul din 
organizatorii, iar din 2006 
– președintele Comitetului 
de organizare al Conferinței 
Internaționale ,,Metode fi zi-
ce de cercetare a compușilor 
coordinativi și supramole-
culari”, care se desfășoară la 
Chișinău, la fi ecare trei ani.

Deține 32 de brevete de 
invenție, a creat prepara-

te biologic active valoroase 
pentru agricultură (,,Ga-
jazot”, ,,Galmet”, ,,Difeco-
den”, ,,Trifenamid” ș. a.). 
Invențiile sale au fost apre-
ciate cu mai multe medalii 
de aur, argint și bronz la di-
ferite saloane internaționale 
de invenții: Medaliile de aur 
la Genius-96, AST-WEST 
EURO-INTELECT Varna 
(Bulgaria); European Exhiti-
onof Creativity and Innova-
tion, Euro Invent, Iași, 2010 
(România); EUREKA 2010, 
Bruxelles; Budapesta (Unga-
ria); Expoziția ,,Euro-Invent 
2009”, medalie de aur; ,,Eu-
ro-Invent 2014”, medalie de 
argint ș. a.

Pentru activitatea sa fruc-
tuoasă a fost înalt apreciat de 
comunitatea științifi că și de 
conducerea țării  cu premii, 
distincții de stat și medalii, 
printre care: Premiul Prezi-
diului Academiei de Științe 
a Moldovei (1995), Premiul 
Național în domeniul științei 
și tehnicii (2004), Ordinul 
,,Gloria Muncii” (1995), Me-
dalia ,,L. Ciugaev” a Institu-
tuluii de Chimie Generală 
și Anorganică a Rusiei ,,N. 
S. Kurnakov” (Rusia, 2005), 
Medalia AȘM ,,Dimitrie 
Cantemir” ș. a.

Întru înveșnicirea memori-
ei savantului, în 2016, a fost 
dezvelită o placă comemora-
tivă la Institutul de Chimie al 
Academiei de Științe a Mol-
dovei.
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Știinţe a Rep. Moldova, 2007. – 
P. 205-206.

Calcea, Andrei. Turtă, Con-
stantin // Calcea, Andrei. 
Personalități orheiene : Dic-
ționar enciclopedic / Andrei 
Calcea. – Chișinău: Pontos, 
2003. – P. 174.

Constantin Turtă // Akade-
mos: Revista de știinţă, inovare, 
cultură și artă. – 2010. – Nr 4 
(19). – P. 26.

Duca, Gheorghe. Acad. Con-
stantin Turtă la 70 de ani / Ghe-
orghe Duca, Tudor Lupașcu // 
Akademos. – 2010. – Nr 4 (19). – 
P. 191.

Profesorul Constantin Turtă: 
Drumul cunoștinţelor și rezulta-
telor știinţifi ce: Volum omagial / 
coord.: Tudor Lupașcu; Acade-
mia de Știinţe a Moldovei; In-
stitutul de Chimie. – Chișinău : 
[S. n.], 2010. – 292 p.

Roșca, Denis. Turtă, Con-
stantin // Roșca, Denis. Cartea 
de aur a Basarabiei și a Repu-
blicii Moldova / Denis Roșca. – 
Chișinău : Pontos, 2016. – P. 
578.

Turtă, Constantin // Cercetă-
tori și inventatori din Republi-
ca Moldova . P. I. – Chișinău : 
AGEPI, 2002. – P. 150.

M. C.

Lorina BĂLTEANU
1960

Poetă, publicistă, manager 
cultural, designer de bijuterii 
handmade, om de afaceri.

S-a născut la 21 decembrie 
1960 în Peciste, raionul Re-
zina. Stabilită în Franţa, la 
Paris.

A absolvit Institutul de Li-
teratură „Maxim Gorki” din 
Moscova (1982). Urmea-
ză studii postuniversitare 
la Universitatea din Dijon, 
Franţa. Studiază manage-
ment cultural la Paris.

Activează în calitate de me-
todist la Clubul Uniunii Scri-
itorilor din Moldova, redac-
tor la revistele „Orizontul” și 
„Sud-Est cultural”.

Este primul președinte al 
Fundaţiei Soros-Moldova 
(1992–1997), contribuind 
de-a lungul anilor la edita-
rea unui important număr 
de cărţi și reviste de cultură, 
promovând tinere talente, 
susţinând proiecte în învăţă-
mânt, artă și știinţă, precum 
și procesul literar din Repu-
blica Moldova.

A fost fondator al SRL: 
„Arte. Log” (2013) și „Me-
dialog” (1998) (director), 
„Enigma Magna” (1993), 
„Iucan-Comerţ” (2001).

A debutat literar în volu-
mul colectiv „Dintre sute de 
catarge” (1980) și, editorial, 
cu volumul de versuri „Ob-

stacolul sticlei” (1984), urmat 
de „Cioburi” (1990), „Poeme 
de sticlă” (1997). Poeziile sale 
sunt editate în culegeri și an-
tologii publicate în Republica 
Moldova, precum și peste 
hotare.

Stabilită în Franţa, se im-
plică în activităţile diasporei 
și se dedică bijuteriei han-
dmade, cu multă inspiraţie 
și pasiune. Fondează și este 
proprietara brandului „Lo-
rina Bălteanu”, predestinat 
pieţelor europene și japone-
ze, dar și pieţei din Republica 
Moldova. Are „showroom” la 
Paris, inclusiv două magazi-
ne „Lorina Bălteanu”.

Este prima moldoveancă 
care și-a expus bijuteriile în 
Louvre, pe parcursul unui 
întreg an în cadrul expoziţiei 
„Dior”, organizată de Muze-
ul de Artă Decorativă, fi ind 
punctul culminant al mai 
multor evenimente interna-
ţionale dedicate acestui gen 
al modei. Un colier creat de 
Lorina Bălteanu se regăsește 
pe afi șa de fi lm „Frumoasa și 
Bestia”.

În anul 2011 organizează 
expoziţia „unicat” „Solsti-
ţiu decadent” într-un eveni-
ment-maraton la Chișinău, 
unde a expus șapte colecţii 
de bijuterii, realizate pe par-
cursul a șapte ani. Printre 
acestea se numără și colec-
ţia „Regina Maria” care a 
fost inspirată chiar din biju-
teriile pe care obișnuia să le 
confecţioneze marea regină. 
Ulterior prezintă colecţia de 
iarnă „Sanie cu zurgălăi” care 
conţine rochii, genţi, paltoa-
ne, veste, fi ind create din sto-
fe naturale, aduse din Franţa 
și confecţionate în Moldova 
(2015).

Lansează prima sa colecţie 
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vestimentară la „Fall in Love 
Fashion Walk 2014”, ediţia de 
toamnă, o colecţie inspirată 
din stilul parizian, care inclu-
de, pe lângă bijuterii, și genţi 
sau haine realizate manual.

Întreţine relaţii de parte-
neriat la New York, Tokio, 
Seul, Londra, Geneva, unde 
prezintă colecţiile sale în ca-
drul diferitor evenimente de 
modă de mare anvergură.

Membru al Uniunii Scrii-
torilor din Moldova (1988).

Câștigătoarea Concursului 
„Omul anului 2017”, catego-
ria „Industria modei”, orga-
nizat de către revista „VIP 
magazin”.

Bibliografi e selectivă:
Bălteanu, Lorina. Cioburi : 

Poeme / Lorina Bălteanu. – Chi-
șinău : Hyperion, 1990. – 86 p.

*Bălteanu, Lorina. Obstaco-
lul sticlei : Versuri / Lorina Băl-
teanu. – Chișinău : Literatura 
Artistică, 1984. – 55 p.

Bălteanu, Lorina. Poeme de 
sticlă / Lorina Balteanu. – Chiși-
nău : Cuant, 1997. – 103 p.

***
Бэлтяну, Лорина. Осколки : 

Стихи / Лорина Бэлтяну. – Ки-
шинев : Hyperion, 1990. – 85 с.

Бэлтяну, Лорина. Преграда 
стекла : Стихи / Лорина Бэл-
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Bălteanu, Lorina. Alice în 
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147; [Resursă electronică]. – 
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Ursu [Resursă electronică] // 
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(accesat : 24. 10. 2019).

Bălteanu, Lorina. Feme-
ia-manechin; Semnalmente; 
Povestea unei piei de vulpe / 
Lorina Bălteanu // Petru Căra-
re. Parodii.– Chișinău : Cartier, 
2018. – P. 13-16.

Bălteanu, Lorina. Jocul cu 
mărgele (de dincolo) de sticlă 
[Resursă electronică] // http://
arhiva.vipmagazin.md/tema/Jo-
cul_cu_margelele_(de_dinco-
lo)_de_sticla/ (accesat : 15. 11. 
2019).

Bălteanu, Lorina. Io ti voglio 
bene / Lorina Bălteanu // Imagi-
nea Republicii Moldova în stră-
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BNRM, 2004. – P. 47.

Bălteanu, Lorina. La în-
ceput a fost … poezia / Lo-
rina Bălteanu [Resursă elec-
tronică] // http://arhiva.
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detalii/Lorina_B%C4%83lteanu._
La_%C3%AEnceput_a_fost..._
poezia/ (accesat : 15. 11. 2019).

Bălteanu, Lorina. Lorina 
Bălteanu, „Omul Anului 2017” 
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[interviu] / Lorina Bălteanu; 
consemnare : Doina Popa; [Re-
sursă electronică] // http://
vipmagazin.md/test/lorina-bal-
teanu-omul-anului-2017-do-
meniul-industriei-modei/ (ac-
cesat : 24. 10. 2019).

Bălteanu, Lorina. L’ Orina, un 
nume ce se face auzit la Paris : 
[interviu] / Lorina Bălteanu; con-
semnare : Rodica Trofi mov // VIP 
magazin. – 2008. – Nr 55. – P. 84; 
[Resursă electronică]. – URL : 
http://arhiva.vipmagazin.md/
monden/L%E2%80%99Orina,_
un_nume_ce_se_face_auzit_la_
Paris/ (accesat : 15. 11. 2019).

Bălteanu, Lorina. Noncon-
formista : [interviu] / Lorina 
Bălteanu; consemnare : Lilia-
na Popușoi // VIP magazin. – 
2005. – Nr 9. – P. 42–47; [Resur-
să electronică]. – URL : http://

arhiva.vipmagazin.md/profil/
Lorina_Balteanu/ (accesat : 15. 
11. 2019).

Bălteanu, Lorina. O ţară se 
construiește și prin proteste / 
Lorina Bălteanu; consemnare : 
Valentina Ursu [Resursă elec-
tronică] // https://moldova.eu-
ropalibera.org/a/29454064.html 
(accesat : 15. 11. 2019).

Bălteanu, Lorina. Piaţa de 
purici sau 3 metri pătraţi dintr-
o tristeţe... / Lorina Bălteanu // 
VIP magazin. – 2012. – Nr 98. – P. 
146–147; [Resursă electronică]. 
– URL : http://arhiva.vipmaga-
zin.md/tema/Piata_de_purici_
sau_3_metri_patrati_dintr-o_
tristete%E2%80%A6/ (accesat : 
15. 11. 2019).

Bălteanu, Lorina. Plahotniuc 
a reușit, de fapt [Resursă elec-
tronică] // https://www.zdg.md/
editia-print/exclusiv/plahot-
niuc-a-reusit-de-fapt (accesat : 
15. 11. 2019).

Bălteanu, Lorina. Unde-ai 
fost, măi Valentine? sau lanul 
de lalele al tinereţii mele // VIP 
magazin. – 2012. – Nr 93–94. 
– P. 114–115; [Resursă elec-
tronică]. – URL : http://arhiva.
vipmagazin.md/tema/Undeai_
fost_mai_Valentine_Sau_lanul_
de_lalele_al_tineretii_mele/ 
(accesat : 15. 11. 2019)
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manifestări : [Lorina Bălteanu] 
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Gherman, Victor. Bălteanu, 
Lorina / Victor Gherman // Fe-
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Lorina Bălteanu : Scriitoare, 
creatoarea brandului L`Orina 
// VIP magazin. – 2013. – Nr 
104–105. – P. 48; [Resursă elec-
tronică]. – URL : http://arhiva.
vipmagazin.md/proiect/13_ex-
centrici/ (accesat : 15. 11. 2019).

Solstiţiul bijuteriilor cu Lori-
na Bălteanu // VIP magazin. – 
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[Resursă electronică]. – URL : 
http://arhiva.vipmagazin.md/
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Lorina_Balteanu/ (accesat : 15. 
11. 2019).

Trifan, Călina. Bălteanu, Lo-
rina / Călina Trifan // Dicţiona-
rul scriitorilor români din Basa-
rabia : 1812–2010. – Chișinău : 
Prut Internaţional, 2010. – P. 
38-39.

Ţopa, Tudor. Lorina Băltea-
nu / Tudor Ţopa // Localităţile 
Republicii Moldova : Itinerar 
documentar-publicistic ilustrat. 
Vol. 10. – Chișinău : Fundaţia 
„Draghiștea”, 2012. – P. 231.

Ulici, Laurenţiu. Bălteanu, 
Lorina / Laurenţiu Ulici // Ulici, 
Laurenţiu. Scriitori români din 
afara graniţelor ţării. – Bucu-
rești : Uniunea Scriitorilor prin 
Fundaţia Luceafărul, 1996. – P. 
14.
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Бэлтяну Лорина [Resur-

să electronică] // http://www.
photo.md/personalities_info.
php?lang=rus&id=27 (accesat : 
24. 10. 2019).

E. B.

Stela POPESCU
1935 – 2017

Actriţă română de teatru, 
cinema și televiziune, origi-
nară din Basarabia.

S-a născut la 21 decembrie 
1935 în satul Chiperceni, ju-
deţul Orhei într-o familie de 
învăţători. A decedat la 23 
noiembrie 2017 la București, 
înmormântată la Mănăstirea 
Cernica. 

După invadarea Basarabiei 
de către armata rusă în 1940, 
tatăl ei a fost deportat în Si-
beria, iar mama și fi ica s-au 
refugiat în România, la Bra-
șov.

Absolvește Liceul Teoretic 
din Brașov (1946-1953). A 
studiat la Institutul de Artă 
Teatrală și Cinematografi că 
din București (1956-1960) cu 
profesorii A. Pop-Martian și 
Ioan Cojar.

Activează în cadrul Tea-
trului din Brașov, unde sus-
ţine 400 de spectacole pe 
an. Evoluează la Teatrul de 
Revistă „Constantin Tăna-
se” (1963-1969; 1993-2017) 
în spectacolele: „În grădina 
bucuriilor” (1975), „Neveste-
le vesele... la Boema” (1979), 
„Boema, slăbiciunea mea” 
(1980), „Constelaţia Boema” 
(1984), „Boema, bucuria 
mea” (1985), „Stela, stelele și 
Boema” (1987), „Bună seara, 
Boema” (1989), „Aplauze, 
Aplauze” (2010), „Stela de la 

Tănase” (2016).
Între anii 1969-1993 in-

terpretează roluri la Tea-
trul de Comedie: „Dispari-
ţia lui Galy (Brecht)”, „Un 
om egal un om” (Brecht), 
„Mutter Courage” (Brecht), 
„Mandragora” (Machiaveli), 
„Steaua fără nume” (Mihail 
Sebastian), „Preșul” (Ion Bă-
ieșu) – piesă care s-a jucat 18 
ani, „Peţitoarea” (Th ornton) 
– piesă care s-a jucat 12 ani, 
„Plicul” (Rebreanu) – piesă 
care s-a jucat 10 ani, „Trei 
surori” (Cehov), „Marele fe-
udal” (Al. Mirodan), „Sfântul 
Mitică Blajinul” (Aurel Ba-
ranga), „Capcană pentru un 
bărbat singur” (Neil Simon).

De asemenea, s-a remarcat 
la Teatrul Radiofonic: „Ava-
rul” de Molière, „Fata cinsti-
tă”, „Hangiţa” de Carlo Gol-
doni, „Rinocerii” de Eugen 
Ionescu, „Trenurile mele” de 
Tudor Mușatescu, „Agachi 
Flutur”, „Burghezul genti-
lom”, „Cafeneaua cea mică”, 
„Catrina din Heilbrunn”, 
„Caviar, vodka și bye bye”, 
„Cinci cântecele”, „Coana 
Chiriţa cântăreaţă”, „Divanul 
Persian”, „Doamna ministru”, 
„Ferma de struţi”, „Filantro-
pul”, „Franţuzitele și un poet 
romantic”, „Gaiţele” (varian-
ta 1964), „Gaiţele” (varian-
ta 2002), „Hades în război”, 
„Încurcă lume”, „Leac pentru 
chelie”, „Mânastirea din Par-
ma”, „Mizantropul”, „Nunta 
lui Figaro”, „O viaţă pe roată”, 
„Sânziana și Pepelea”, „Stăpâ-
nul tăcerii”, „Sufl ete moarte”, 
„Un cuib de nobili” etc.

Debutează în cinemato-
grafi e în pelicula „Alo? Aţi 
greșit numărul” (1958), ur-
mat de peste 25 de fi lme pre-
cum „Nea Marin miliardar” 
(1979), „Pe malul stâng al 
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Dunării albastre” (1983), „În 
fi ecare zi mi-e dor de tine” 
(1988), „Toată lumea din fa-
milia noastră” (2012), „Ră-
mâi cu mine” (2013), „Ma-
maia” (2013) etc.

Realizează cupluri celebre 
alături de Ștefan Bănică (1971-
1979), apoi cu Alexandru Ar-
șinel, având scenete semnate 
de Mihai Maximilian.

Din anul 2005 joacă la 
Opera Comică pentru Copii 
personajul „Chiriţa”.

Are o carieră de excepţie 
și în televiziune, unde a par-
ticipat la emisiuni de diver-
tisment, reușind să transmi-
tă ceva din spiritul satiric și 
contestatar al Revistei prin 
textele unor scriitori de va-
loare: Mihai Maximilian, 
Grigore Pop, Octav Sava și 
Dan Mihăescu.

A fost moderatoarea unor 
emisiuni TV pentru femei pe 
posturile „TVR”, „Realitatea” 
și „Naţional TV”.

A jucat în serialul TV „Cus-
crele” (2005-2006), precum 
și în telenovelele „Războiul 
sexelor” (2007-2008), „Regi-
na” (2008-2009) și „Aniela” 
(2009-2010), „Toată lmea din 
familia noastră” (2011) etc. 
În anul 2011 revine cu o par-
ticipare specială în telenovela 
„Iubire și Onoare”, iar în 2017 
– în serialul PRO TV „Las 
Fierbinţi” etc.

Apariţiile sale TV au fost 
sintetizate pe DVD-urile „O 
stea printre stele” în anul 
2006 și „Stela și Arșinel”, ma-
teriale produse de TVR.

Semnează carţile „Gătește 
moldovenește cu Stela Po-
pescu” și „În bucătărie cu 
Steluţa”.

A efectuat turnee în Ame-
rica, Israel, Africa de Sud, 
Australia, Brazilia, Argenti-

na, Anglia, Franţa. 
S-a implicat în acţiuni de 

binefacere, înfi inţând Fun-
daţia „StelaR” alături de Ale-
xandru Arșinel, organizând 
anual Gala Premiilor „Mihai 
Maximilian”, dedicate me-
moriei fostului său soţ și unul 
dintre cei mai prolifi ci autori 
de texte de revistă.

În anul 2016 la București s-a 
înfi inţat un teatru care poartă 
numele celebrei actriţe.

Menţiuni și distincţii: Me-
dalia „Meritul Cultural” cl. I 
(1965), Premiul special pen-
tru cuplul „Stela Popescu și 
Alexandru Arșinel” (2002, 
2009), Ordinul „Meritul Cul-
tural” în grad de Comandor, 
Categoria D „Arta Spectaco-
lului” (2004), Premiul speci-
al în Clasamentul Naţional 
„Cei mai de încredere ro-
mâni” (2010), Trofeul Galei 
„10 Pentru România” (2010), 
Decoraţia Regală „Nihil Sine 
Deo” (2013), Premiul pentru 
întreaga carieră la Festiva-
lul „Film 4 Fun” de la Sinaia 
(2013), Premiul Forumului 
Muzical Român (2014), Di-
ploma „In Honoris” (2014), 
Ordinul Naţional „Steaua 
României” în grad de Cava-
ler (2015), titlul onorifi c Ar-
tist al Poporului, Republica 
Moldova (2016) etc.

A se vedea și articolele din 
„Calendar Naţional 2005”. – 
Chișinău, 2004. – P. 358; „Calen-
dar Naţional 2015”. – Chișinău, 
2015. – P. 384-385.
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E. B.

Eugen HOLBAN
1920 – 2015

Chimist, inginer, istoric, 
scriitor, publicist, editor.

S-a născut la 22 decembrie 
1920 la Chișinău în familia lui 
Ștefan Holban (originar din 
satul Cărpineni, președinte al 
Asociaţiei Învăţătorilor din 
judeţul Lăpușna, prefect de 
judeţ, deputat în Parlamentul 
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României, membru al Sfatu-
lui Ţării, care a votat Unirea 
în 1918). A decedat la 9 iunie 
2015 și a fost înmormântat la 
Cărpineni, alături de bunicul 
său, Chiprian Holban.

A absolvit Liceul „Alexan-
dru Donici” din Chișinău, 
Institutul Politehnic „Gheor-
ghe Asachi” din Iași.

Se refugiază cu familia în 
România și se stabilește la 
București (1940). Revine la 
Chișinău în 1941, apoi se re-
fugiază iar în 1944. Biblioteca 
sa, care numără peste 1 000 
de volume, a fost nevoită să 
treacă Prutul de trei ori, ră-
mânând și astăzi departe de 
baștină.

A activat în domeniul in-
dustriei și chimiei alimentare 
(1944-1982).

Semnează un șir de lucrări 
știinţifi ce, inclusiv „Frigul și 
alimentaţia”, „Teoria și prac-
tica EVOP în industria ali-
mentaţiei” ș.a.

În anul 1986, fi ind deja 
pensionar, pleacă într-o că-
lătorie la Paris împreună cu 
soţia și nu se mai întoarce 
în România. Cere azil politic 
și obţine statutul de refugiat 
politic, alăturându-se comu-
nităţii românilor din Franţa.

Cercetător pasionat de is-
torie, a adunat un tezaur de 
date și mărturii privind viaţa 
politică și socială a Basarabi-
ei. Scrie numeroase articole, 
studii şi traduceri în ziarele 
şi revistele din Basarabia şi 
din România, dar şi în presa 
occidentală.

Fondează la Paris editura 
„Căpriana”, unde editează 
mai multe monografi i, ce îl 
au în calitate de autor, redac-
tor, corector, tipograf și difu-
zor. Cărţile apăreau într-un 
tiraj de 200–400 exemplare 

și niciodată n-au fost puse în 
vânzare, doar donate, dintre 
care: „Basarabia Româneas-
că: studiu toponimic” (1990), 
„Figuri basarabene” (1990, 
1992), „Cuvinte despre Ba-
sarabia” (1991), „Cărpineni : 
monografi e” (1991), „Ștefan 
Holban”, „Prin veacurile în-
volburate ale Moldovei din-
tre Prut și Nistru” (1991), 
„In al treilea refugiu, Exilul” 
(1991), „Ostașii Moldovei : 
Momente istorice – 1918” 
(1992), „În al treilea refugiu” 
(1993), „Varia” (1-5) – pu-
blicaţie periodică de memo-
rialistică, articole, traduceri 
(1994–1999), „Contribuţia 
Basarabiei la cultura româ-
nească” (1995), „Împotri-
va cursului istoriei” „Glasul 
sângelui” (2001), „Pentru 
restabilirea adevărului isto-
ric” (2002), „Mit și adevăr” 
(2004), „Rusia postcomunis-
tă” (2007), „Dreptatea istori-
că neîmplinită” (2009).

De asemenea, împreună cu 
alţi conaţionali, a pus bazele 
Alianţei pentru Sprijinul Basa-
rabiei (1999), prin intermediul 
căreia organizează și sponsori-
zează, mai bine de un deceniu 
și jumătate, Concursul „Moș-
tenire”. Concursul şi-a pro-
pus drept obiective studierea 
aprofundată a istoriei, limbii 
şi literaturii române, dezvol-
tarea conştiinţei naţionale 
şi menţinerea vie a fl ăcării 
spiritualităţii româneşti în 
sânul tineretului din Basara-
bia. În 2010, cu ocazia celei 
de-a XVII-a ediţii a concur-
sului, în semn de profundă 
recunoaştere a meritelor, i-a 
fost oferită distincţia de stat, 
„Ordinul de Onoare” al Repu-
blicii Moldova.

Este cetăţean de onoare al 
comunei Cărpineni, al că-

rei Liceu Teoretic îi poarta 
numele. O stradă din Chiși-
nău poartă numele lui Ștefan 
Holban.

A se vedea și articolele din „Ca-
lendar Naţional 2000”. – Chiși-
nău, 1999. – P. 363-365; „Calen-
dar Naţional 2010”. – Chișinău, 
2009. – P. 246-247.

Bibliografi e selectivă:
Holban, Eugen. Caloianul și 

Paparuda. Legarea și dezlegarea 
ploilor / Eugen Holban // Axis 
libri. – 2010. – Nr 8. – P. 27–30.

***
Butnaru, Valentina. Moște-

nitorul dinastiei Holban : [Eu-
gen Holban, fi ul lui Ștefan Hol-
ban, stabilit la Paris] / Valentina 
Butnaru // Jurnal de Chișinău. 
– 2011. – 23 dec. – P. 17.

Ciobanu, Raisa. Eugen Hol-
ban n-a lipsit nici o zi din Ba-
sarabia : [90 ani de la naștere] 
/ Raisa Ciobanu // Literatura și 
arta. – 2010. – 23 dec. – P. 6.

Eugen Holban – demn ur-
maș al luptătorilor din Româ-
nia Mare [Resursă electroni-
că] // https://bihoreanul2014.
wordpress.com/tag/eugen-hol-
ban/ (accesat : 4. 12. 2019).

Eugen Holban. De trei ori în 
refugiu [Resursă electronică] // 
http://miscarea.net/eugen-hol-
ban-de-trei-ori-in-refugiu.htm 
(accesat : 1. 12. 2019).

Holban, Ion. Promotor al 
perseverenţei noastre în timp : 
[95 de ani de la nașterea lui Eu-
gen Holban] / Ion Holban // Li-
teratura și arta. – 2015 – 24 dec. 
– P. 5.

Moștenitorul dinastiei Hol-
bah : Notiţe subiective [Resur-
să electronică] // http://www.
jc.md/mostenitorul-dinastiei-
holban-notite-subiective/ (acce-
sat : 1. 12. 2019).

Strelciuc, Lilia. Eugen Hol-
ban – Om cu demnitate în-
născută, dornic de a fi , a gândi 
și a scrie liber : [22.12.1920 – 
09.06.2015] / Lilia Strelciuc // 
Curierul de Hâncești. – 2015 – 
10 iun. – P. 9.

E. B.
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Vlad IOVIȚĂ
1935 – 1983

Prozator, scenarist, regizor 
de cinema.

S-a născut la 25 decem-
brie 1935, în satul Cocieri, 
raionul Dubăsari, Regatul 
României Mari. A decedat la 
28 iunie 1983, în Chișinău, fi -
ind înmormântat în satul de 
baștină.

În 1954 a absolvit Școala 
Coregrafi că ,,A. Vaganov” 
din Leningrad (azi Sankt Pe-
tersburg). Ulterior a urmat 
cursurile superioare de sce-
naristică din Moscova (1962-
1964).

A activat în trupa de balet a 
Teatrului Muzical-Dramatic 
,,A. S. Pușkin” din Chișinău, 
azi Teatrul Național ,,Mi-
hai Eminescu” (1957-1958). 
Între anii 1959-1983 a fost 
angajat la Studioul de Tele-
viziune din Moldova. Din 
1966 a început colaborarea 
cu Studioul Cinematografi c 
,,Moldova-Film”. A exerci-
tat și funcția de secretar al 
Comitetului de conducere al 
Uniunii Cineaștilor (1981-
1983).

A semnat libretul ,,Meșterul 
Manole” (muzica de V. Po-
leakov și V. Slivinski). A ju-
cat roluri: mazurca (,,Lacul 
lebedelor” de P. Ceaikovski), 
prietenul lui Collin (,,Fata 
rău păzită” de P. Hertel), 
Șamanul, Voinicul (,,Spada 

frântă” de E. Lazarev) ș. a.
A început să scrie din 1958, 

publicând în presa literară 
schițe și nuvele. Ulterior a 
editat volume de povestiri, 
romane, scenarii pentru fi l-
me documentare și artistice 
ș.a. În 1964 a editat la Mos-
cova primul său volum de 
proză ,,Капли живой воды. 
Повесть и рассказы”.

Debutul editorial în limba 
română s-a produs în anul 
1965 cu volumul de proză 
,,Râsul și plânsul vinului”. 
Au urmat cărțile de nuvele: 
,,Dincolo de ploaie” (1970); 
,,Trei proze” (1971); ,,Dimi-
trie Vodă Cantemir” (1974); 
,,Friguri” (1985) ș. a.

În cinematografi e debu-
tează în calitate de regizor 
de fi lme documentare, pri-
ma peliculă fi ind ,,Fântâna” 
(1966). Au urmat alte fi lme 
documentare: ,,Măștile ier-
nii noastre” (1968), „Trăiască 
victoria” (1977), ,,Dansuri 
de toamnă” (1983) ș.a. S-a 
produs și în calitate de sce-
narist în fi lmul ,,Se caută un 
paznic”, după povestea lui 
Ion Creangă ,,Ivan Turbincă” 
(1968, regia de Gh. Vodă). A 
debutat și în postură  de regi-
zor de fi lme artistice, în 1969, 
cu pelicula ,,Nunta la Palat”. 

În calitate de scenarist și 
regizor a mai semnat fi lmele: 
,,Durata zilei” (1975), ,,Ca-
lul, pușca și nevasta” (1975), 
,,Făt-Frumos” (1981), ,,La 
porțile satanei” (1980), ,,Pia-
tră, piatră”, ,,De sărbători” ș.a. 

Creația sa cinematografi -
că se caracterizează printr-o 
înaltă cultură profesională 
și a fost înalt apreciată cu 
diplome și premii la festi-
valuri de fi lme, printre care: 
Premiul Mare la al VII-lea 
Festival zonal de Filme Do-

cumentare de la Chișinău 
(fi lmul ,,Fântâna”, 1966); Di-
ploma Festivalului al VII-lea 
unional de Filme de la Baku 
(fi lmul ,,Dimitrie Vodă Can-
temir”, 1973); Diploma speci-
ală la Festivalul regional de la 
Chișinău (fi lmul ,,Durata zi-
lei”, 1975); două Premii spe-
ciale ale juriului la Festivalul 
al VII-lea zonal de la Riga: 
unul pentru cea mai bună 
comedie, altul pentru cel mai 
bun scenariu (,,Se caută un 
paznic”); Diploma pentru cel 
mai bun scenariu la Festiva-
lul Republican de Filme din 
Chișinău (,,La porțile sata-
nei”, 1980).

În 1976 a fost distins cu 
Premiul de Stat al Republicii 
Moldova, cu Ordinul ,,Insig-
na de Onoare”, în 1982 i s-a 
conferit titlul Maestru Eme-
rit al Artei din Republica 
Moldova.

Întru înveșnicirea memori-
ei, liceul din satul natal Coci-
eri îi poartă numele.

A se vedea și articolul din 
,,Calendar Național 2005”. – 
Chișinău, 2004. – P. 360-361.

Bibliografi e:
*Ioviță, Vlad. Friguri / Vlad 

Ioviţă; pref.: Mihai Cimpoi. – 
Chișinău : Literatura Artistică, 
1985. – 428 p.

Ioviță, Vlad. Kadersorgen im 
Paradies / Vlad Ioviţă. – Berlin : 
Verlag Volk und Welt, 1968. – 
89 p.

Ioviță, Vlad. Un hectar de 
umbră pentru Sahara / Vlad 
Ioviţă. – București:  Litera Inter-
naţional, 2004. – 312 p.

***
Stamati-Zaharia, Viorica. 

Eseu despre proza lui Vlad Io-
viţă / Viorica Stamati-Zaharia. – 
Timișoara : Artpress, [2005]. – 
150 p.

Vlad Ioviţă dincolo de timp: 
Studii / Mihai Cimpoi, Alexan-
dru Burlacu, Dumitru Olăres-
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cu, Ana-Maria Plămădeală; ed. 
îngr.: Dumitru Olărescu. – Chi-
șinău : Cartea Moldovei, 2005. – 
125 p.

***
Andon, Victor. ,,Urmașii lui 

Ioviţă”: [cineastul și scriitorul 
Vlad Ioviţă (1935-1983)] / Vic-
tor Andon // Moldova suverană. 
– 2000. – 8 noiem. – P. 4.

Andon, Victor. Vlad Ioviţă: 
Adâncul fântânilor săpate de 
maestru în timp: [70 de ani de la 
nașterea cineastului Vlad Ioviţă 
(1935-1983)] / Victor Andon // 
Moldova. – 2005. – Nr 12. – P. 
20-23.

Băicean, Iraida. „Lumea pe 
dos” și paznicul subversiv (Vlad 
Ioviţă în dialog intertextual cu 
Ion Creangă) / Iraida Băicean // 
Philologia. – 2015. – Nr 1/2. – P. 
8-14.

Burlacu, Alexandru. Crean-
gă în transpunerea subversivă 
a lui Vlad Ioviță / Alexandru 
Burlacu, Iraida Costin // Ori-
entări actuale în cercetarea doc-
torală: Materialele Colocviilor 
Științifi ce ale Doctoranzilor din 
13 dec. 2013 și 18 dec. 2014. – 
Bălți : [S. n.], 2015. – P. 213-220.

Burlacu, Alexandru. Un eseu 
despre Saharna lui Ioviţă / Ale-
xandru Burlacu // Literatura și 
arta. – 2005. – 22 dec. – P. 8.

Cocieru, Mariana. Stihia 
pământului – inspiraţie și valo-
rifi care artistică: [cu referire la 
creaţia lui Ion Druţă, Dumitru 
Matcovschi, Vlad Ioviţă] / Mari-
ana Cocieru // Realităţi cultura-
le. – 2015. – Nr 11. – P. 3-6.

Colesnic, Iurie. Un cineast, 
un prozator, un umanist... : [Vlad 
Ioviţă (1935-1983)] / Iurie Co-
lesnic // Florile dalbe. – 2013. – 
24 oct. – P. 7.

Coroliov, Elfrida. Ioviță, 
Vlad // Coroliov, Elfrida. Bale-
tul moldovenesc. Actori, roluri, 
spectacole / Elfrida Coroliov. – 
Chișinău : Biblioteca Științifi că 
Centrală ,,Andrei Lupan”, 2015. – 
P. 78.

Cosmescu, Valentina. Ioviță, 
Vlad / Valentina Cosmescu // 
Chișinău: Enciclopedie. – Chi-
șinău : Museum, 1997. – P. 266.

Crudu, Dumitru. Vlad Iovi-

ţă: un mare scriitor nedreptăţit 
/ Dumitru Crudu // Timpul. – 
2011. – 21 ian. – P. 26. 

Movilă, Boris. Elegant și in-
teligent: [cineastul Vlad Ioviţă 
(1935-1983)] / Boris Movilă // 
Literatura și arta. – 2010. – 2 
febr. – P. 6.

Poiată, Mihai Ștefan. Vlad 
Ioviţă. Istovirea (ultimul epi-
sod): [discuţie cu cineastul și 
scriitorul Mihai Ștefan Poiată 
despre Vlad Ioviţă] / Mihai Ște-
fan Poiată; a consemnat: Viorica 
Mija // Punkt. – 2013. – Nr 55. 
– P. 101-104.

Rîpeanu, Bujor T. Ioviță 
Vlad: [regizor și scenarist din 
Republica Moldova] / Rîpeanu, 
Bujor T. // Cinematografi știi / 
Bujor T. Rîpeanu. – București : 
Meronia, 2013. – P. 286.

Roșca, Tatiana. Octogenarul 
prozator, regizor și scenarist: 
[Vlad Ioviţă] / Tatiana Roșca // 
Literatura și arta. – 2015. – 24 
dec. – P. 6.

Stamati-Zaharia, Viorica. 
Modalităţi de psihologizare în 
proza lui Vlad Ioviţă / Viorica 
Stamati-Zaharia // Limba româ-
nă. – 2005. – Nr 5/9. – P. 19-25.

Ţarălungă, Ecaterina. Ioviță, 
Vlad // Ţarălungă, Ecaterina. 
Enciclopedia identităţii româ-
nești. Personalităţi / Ecaterina 
Ţarălungă. – București : Litera 
Internaţional, 2011. – P. 405.

M. C.

Ludmila ALIOȘINA
1930

Cântăreață de operă, mez-
zo-soprană, profesoară de 
canto, regizor.

S-a născut la 27 decembrie 

1930, în orașul Novorosiisk, 
Federația Rusă.

Între anii 1954-1959 și-a 
făcut studiile la Conservato-
rul de Stat ,,Gavriil Musices-
cu” (azi Academia de Mu-
zică, Teatru și Arte Plastice 
din Chișinău), cu profesorii: 
Piotr Alexeev, Boris Miliutin, 
Timofei Gurtovoi. Ulterior a 
urmat studiile la Institutul de 
Limbi Străine din Stavropol.

Din 1957 a activat în ca-
litate de coristă, apoi ca so-
listă (1964-1988) la Teatrul 
Național de Operă și Balet 
,,Maria Bieșu” din Chișinău.

Din 1985 a desfășurat și ac-
tivitate didactică, în calitate 
de conferențiar universitar la 
Catedra de canto academic la 
Conservatorul ,,Gavriil Mu-
sicescu” din Chișinău.

A interpretat peste 120 de ro-
luri, printre care: Marghiolița 
(„Glira” de Gh. Neaga), Suzuki 
(„Madame Butterfl y” de G. 
Puccini), Polina (,,Dama de 
pică”) și Cneaghina (,,Vrăjitoa-
rea”) de P. I. Ceaikovski, Car-
men (opera omonimă de G. 
Bizet), Olga (,,Eroica baladă” 
de A. Stârcea) ș. a.

Din 1988 a semnat regia la 
spectacole de concerte pen-
tru copii, a evoluat în con-
certe de cameră, recitaluri de 
romanțe.

A semnat regia la spectaco-
lul ,,Elixirul dragostei”, operă 
în două acte de Gaetano Do-
nizetti, jucat în premieră pe 
scena Teatrului Național de 
Operă și Balet ,,Maria Bieșu” 
din Chișinău (2009).

A colaborat cu mai mulți 
artiști, precum: T. Alioșina, 
V. Savițchi, T. Cuzminov, M. 
Bieșu, B. Șadrin, L. Gavrilov, 
A. Mocealov, B. Materinco ș.a. 

Pentru activitatea sa a fost 
apreciată cu distincția ,,Ar-
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tist Emerit” al Republicii 
Moldova (1974) și titlurile 
onorifi ce Artist al Poporu-
lui din Republica Moldova 
(1980), Maestru în arte. În 
2018 a fost distinsă cu Di-
plomă de Excelență ,,Pentru 
contribuție substanțială la 
dezvoltarea valorilor cultu-
rale, spirituale și umaniste, 
educarea tinerei generații, 
promovarea Mișcării Delfi ce 
și a idealurilor UNESCO”.

A se vedea și articolele din 
,,Calendar Național 2000”. – 
Chișinău, 1999. – P. 366; ,,Calen-
dar Național 2005”. – Chișinău, 
2004. – P. 363.

***
Alioșina, Ludmila // Femei 

din Moldova : Enciclopedie. – 
Chișinău : Museum, 2000. – P. 21.

Buzilă, Serafi m. Alioșina, 
Ludmila // Buzilă, Serafi m. 
Enciclopedia interpreţilor din 
Moldova / Serafi m Buzilă. – 
Chișinău : Arc, 1999. – P. 17.

Roșca, Denis. Alioșina, Lud-
mila // Roșca, Denis. Cartea de 
aur a Basarabiei și a Republi-
cii Moldova / Denis Roșca. – 
Chișinău : Pontos, 2016. – P. 12.

M. C.

Tudor ZBÂRNEA
1955

Pictor, manager în dome-
niul valorifi cării și promovă-
rii artelor plastice.

S-a născut la 29 decembrie 
1955, în orașul Nisporeni.

Și-a făcut studiile la Co-

legiul Republican de Arte 
Plastice ,,I. E. Repin” din 
Chișinău (azi Colegiul Repu-
blican de Arte Plastice ,,Al. 
Plămădeală”) (1981). Și-a 
continuat studiile la Uni-
versitatea de Arte din Iași, 
România, Facultatea de Arte 
Plastice, Secția pictură. S-a 
format în clasa profesorului 
Corneliu Ionescu (2001).

Între anii 1990-1992 exer-
cită funcția de șef-adjunct al 
Departamentului cultură al 
Primăriei Chișinău; ulterior 
director al Direcției patrimo-
niu cultural, arte plastice a 
Ministerului Culturii (1992-
1994); din 2002 până în pre-
zent este director general al 
Muzeului Național de Artă 
al Moldovei. Din 2003 până 
în 2012 a fost președinte al 
Secției pictură a UAP din 
Moldova.

A debutat în 1984, în ca-
drul unei expoziții republi-
cane de artă contemporană, 
organizată la Chișinău. Din 
acest an a participat la toate 
expozițiile ofi ciale organiza-
te în țară și în străinătate de 
către Ministerul Culturii și 
Uniunea Artiștilor Plastici 
din Moldova. Din 1992 a 
participat la o serie de saloa-
ne ofi ciale organizate de UAP 
din România.

A participat în calitate de 
președinte sau membru al 
juriilor la diverse concursuri 
naționale și internaționale 
în domeniul artelor plasti-
ce, este autor sau curator de 
proiecte în domeniul artelor 
vizuale, printre care: ,,Mol-
dova. Arta Contemporană”, 
Bruxelles, Belgia, 2006; ,,Ve-
cinii de la răsărit”, Utreht, 
Olanda, 2006; ,,Moldova. 
Arta Contemporană”, Mos-
cova, 2012; Simpozionul 

Internațional de pictură ,,Or-
heiul Vechi”, 2014; Bienala 
Internațională de pictură, 
Chișinău, 2009, 2011, 2013, 
2015; ,,Pictură contempora-
nă din Moldova la Mons” - 
capitala europeană, 2015 ș. a.

A organizat peste 25 de 
expoziții personale organi-
zate în metropole și centre 
culturale din Franța, Italia, 
România, Germania, prin-
tre care: Odesa, Muzeul de 
Artă, Ucraina, 2012; Ploiești, 
Muzeul de Artă, Româ-
nia, 2014; Sibiu, Muzeul 
național ,,Brukenthal”, Ro-
mânia, 2014; Cluj-Napoca, 
Muzeul de Artă, România, 
2014; Oradea, Muzeul Țării 
Crișurilor (Palatul Baroc), 
România, 2015; Chișinău, 
Centrul Expozițional al UAP 
,,C. Brâncuși”, Moldova, 
2016; ,,Dispersie temporală”, 
Centrul de Cultură ,,Geor-
ge Apostu”, Bacău, România 
(2018); ,,Atemporal”, Galeria 
Română, București (2018) 
ș.a.; expoziții de grup în: Bel-
gia, Cipru, Finlanda, Franța, 
România, Georgia, Germa-
nia, Olanda, Italia, Lituania, 
Rusia, Turcia, Polonia ș. a.

Lucrările artistului între-
gesc colecțiile muzeelor de 
artă atât din țară, cât și din 
străinătate: Muzeul Național 
de Artă al Moldovei; Muzeul 
de stat de Artă din Ankara, 
Turcia; Muzeul de Artă, Baia 
Mare; Muzeul Național de 
Artă al Republicii Belarus, 
Minsk; Muzeul de Istorie și 
Artă, Bacău; Colecția de Artă 
Contemporană a Ministe-
rului Culturii din România; 
Colecția Parlamentului Re-
publicii Moldova; Colecția 
Uniunii Artiștilor Plastici din 
Moldova; Colecția Amba-
sadei Române în Republica 
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Moldova; Colecția Publică a 
or. Cannes, Colecția Publică 
a or. Capo d’Orlando, Italia ș. 
a. Colecţii particulare în ţară 
și în străinătate: Australia, 
Austria, Belgia, Franţa, Italia, 
Germania, Olanda, S.U.A., 
Rusia, Venezuela, Israel, Tur-
cia, Finlanda, Cipru, Lituania 
ș. a.

Este membru al Uniu-
nii Artiștilor Plastici din 
Moldova (1990); membru 
al Academiei Europene de 
Științe și Arte, Salzburg, 
Austria; membru al Acade-
miei Naționale de Arte din 
Ucraina; membru fondator 
al Grupului de creație ,,Zece” 
(1992); membru al Uniunii 
Artiștilor Plastici din Ro-
mânia (1996); membru al 
Asociației Internaționale a 
Artiștilor Plastici Profesioniști 
în cadrul UNESCO (1997); 
membru al ICOM UNESCO 
(2002).

Deține numeroase premii, 
medalii, trofee, alte mențiuni: 
Diploma de onoare a Aca-
demiei Europene de Artă 
(Bruxelles, 1997), Medalia 
de argint, Salonul Mondial 
,,Eureca” (Bruxelles, 1998), 
Diploma de onoare a Breslei 
Artiștilor Plastici Flamanzi 
(Bruxelles, 1998), Premiul 
Uniunii Artiștilor Plastici 
din Moldova pentru pictură 
(2002, 2008, 2013), titlu ono-
rifi c Maestru în Artă (2009), 
Grande Medalle d’Or, Salon 
Grand Prix International de 
Prestige M. C. A. de Cannes 
(2009, 2010), Premiul Minis-
terului Culturii, ,,Concursul 
național în domeniul Arte-
lor plastice”, Chișinău 2010, 
Premiul Național al Republi-
cii Moldova (2014), Premiul 
Uniunii Artiștilor Plastici 
din România (2015), Premiul 

Primăriei mun. Bacău, ,,Sa-
loanele Moldovei”, 2015 ș. a.

A se vedea și articolul din 
,,Calendar Național 2005”. – 
Chișinău, 2004. – P. 366-367; 
,,Calendar Național 2015”. – 
Chișinău, 2015. – P. 390-392.
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Alte aniversări

700 de ani de la nașterea lui 
Mihail Panaretos, cronicar 
bizantin din  Trapezunt  (1320 
–1390).

690 de ani de la prima 
mențiune a cetății  Argeș; Vo-
ievodul  Basarab I  își stabilește 
reședința la  Curtea de Argeș 
(1330). 

680 de ani de la prima 
menționare a târgului  Siret 
(Suceava, Moldova) (1340). 

670 de ani de la înfi ințarea, la 
Sibiu, a primei monetării din 
Transilvania (1350).

670 de ani de la edifi carea bi-
sericii Sf. Nicolae Domnesc de 
la Argeș (1350).  

660 de ani de la ridicarea ce-
lei mai vechi mănăstiri din Bu-
covina și Moldova, Mănăstirea 
Bogdana (Rădăuți, jud. Sucea-
va) (1360). 

660 de ani de la nașterea lui 
Andrei Rubliov, pictor și iconar 
rus, reprezentant de vază al pic-
turii medievale ruse (1360 – 29 
ianuarie 1430). A se vedea și art. 
din CN 2005, p. 385-386. 

655  de ani de la întemeierea 
Universității din Viena de către 
arhiducele Rudolf al IV-lea, din 
dinastia de Habsburg (1365).

645 de ani de la nașterea lui 
Alexandru cel Bun, domn al 
Moldovei (cca 1375/1380 – 1 ia-
nuarie 1432). A se vedea și art. 
din CN 2000, p. 122-126; CN 
2007, p. 13.  

625 de ani de la prima atestare 
documentară a Cetăţii Neamţ 
(1395).    

600 de ani de la fondarea 
Mănăstirii Căpriana (1420). A 
se vedea și art. din CN 2000, p. 
386-389. 

600 de ani de la prima cioc-
nire militară a Moldovei con-
dusă de Alexandru cel Bun și 
turcii care au vrut să cucerească 
cetatea Chilia, fără succes din 
partea otomanilor (1420).

600 de ani de la prima 
mențiune documentară a 
localității Bucovăț (actualmente 
în raionul Strășeni) (1420).

600 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Grigore Ţamblac, 
cleric, personalitate importantă 
al Evului Mediu răsăritean (cca 
1365 – 1420). A se vedea și art. 
din CB 1994, p. 169-170. 

570 de ani de la nașterea lui 
Pietro Perugino, pictor renas-
centist italian, maestrul lui Ra-
fael (cca 1450 – februarie 1523).     

550 de ani de la nașterea lui 
Matthias Grünewald, pictor 
renascentist german de lucrări 
religioase, capodopera sa este 
altarul Mănăstirii Sf. Antoniu 
din Issenheim (cca 1470/1480 – 
31 august 1528).    

540 de ani de la nașterea lui 
Bernandino Luini, pictor itali-
an, principal reprezentant al Re-
nașterii lombarde, a fost infl u-
enţat de Leonardo da Vinci (cca 
1480/1482 – iunie 1532).      

540 de ani de la nașterea lui 
Albrecht Altdorfer, pictor, gra-
fi cian și arhitect german, auto-
rul primului tablou pictat în ulei 
(cca 1480 – 12 februarie 1538).     

480 de ani de la nașterea lui 
François Viète, matematician și 
jurist francez, unul dintre crea-
torii algebrei, pe baza logisticii 
sale s-a creat geometria analitică 
(cca 1540 – 13 februarie 1603). 

470 de ani de la nașterea lui 
Willem Barents, navigator, 
cartograf, explorator arctic de 
origine olandeză (cca 1550 – 20 
iunie  1597).  

460 de ani de la nașterea lui 
Anastasie Crimca, cărturar și 
cleric român (1560 – 19 ianua-
rie 1629). A se vedea și art. din 
CB 1999, p. 28-30; CN 2004, p. 
30-32.

450 de ani de la nașterea lui 
Th omas Heywood, actor, pro-
zator, poet și dramaturg englez, 
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autor a peste două sute de piese 
de teatru (cca 1570 – 16 august 
1641).  

440 de ani de la nașterea lui 
Matei Basarab, domn al Ţării 
Românești (cca 1580 – 9 aprilie 
1654). A se vedea și art. din CB 
1994, p. 61-63; CN 2005, p. 391-
392. 

440 de ani de la nașterea lui 
Varlaam, mitropolit al Moldo-
vei, teolog al Bisericii Ortodoxe, 
literat, cărturar, diplomat, ctitor 
de așezăminte religioase (cca 
1580 – 20 august 1657). A se ve-
dea și art. din CB 1997, p. 177-
180; CN 2005, p. 390-391.     

430 de ani de la nașterea lui 
Grigore Ureche, primul cro-
nicar român de limbă română, 
istoric, scriitor, unul dintre cei 
mai mari cărturari români, a 
cărui operă a ajuns până la noi 
(cca 1590 – aprilie 1647). A se 
vedea și art. din CB 1997, p. 84-
86; CN 2017, p. 200-201.   

430 de ani de la nașterea lui 
Mihail Moxa, cronicar, a lăsat 
prima istorie universală în lim-
ba română (cca 1590 – 1650).  

380 de ani de la nașterea lui 
Constantin Cantacuzino (Stol-
nicul), istoric, umanist, cărturar 
și om politic, unul din primii 
oameni de cultură români, care 
a încercat să transpună în poli-
tică ideea unităţii neamului ro-
mânesc, frate mai mic al dom-
nitorului Șerban Cantacuzino 
(cca 1640 – 7 iunie 1716). A se 
vedea și art. din CN 2016, p. 177-
178.     

370 de ani de la nașterea lui 
Antim Ivireanul, cărturar, ti-
pograf, xilograf, caligraf, pic-
tor, sculptor, orator ecleziastic, 
mitropolit în Ţara Româneas-
că, de origine georgiană (cca 
1650/1660 – 3 septembrie 1716). 
A se vedea și art. din CB 1996, p. 
157-160; CN 2006, p. 299-300. 

360 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Costin, cronicar și tra-
ducător român, mare vornic al 
Moldovei, fi u al cronicarului 
Miron Costin; autorul mai mul-
tor cronici istorice ale Moldovei 
(cca 1660 – septembrie 1712). A 
se vedea și art. din CN 2012, p. 

236. 
360 de ani de la nașterea lui 

Daniel Defoe (născut Daniel 
Foe), romancier, pamfl etar și 
jurnalist britanic, fondator al 
romanului englez (celebru prin 
romanul „Robinson Crusoe”, 
1719) (1660 – 24 aprilie ? 1731). 
A se vedea și art. din CN 2006, p. 
122-124.

350 de ani de la nașterea lui 
Axinte Uricariul, cronicar, co-
pist moldovean  de acte  (urice), 
de origine răzeșească, afl at în 
slujba lui Nicolae Mavrocordat 
(cca 1670 – 1733). A se vedea și 
art. din CN 2000, p. 396-397. 

300 de ani de la nașterea lui 
Dumitrache Medelnicerul, 
medelnicer, mare stolnic, mare 
clucer în Ţara Românească, cro-
nicar român (cca 1720 – 1796).                

300 de ani de la nașterea lui 
Dmitrii I. Vinogradov, fonda-
torul producerii porțelanului 
în Rusia (1720  – 5 septembrie 
1758).

290 de ani de la nașterea lui 
Horia (Vasile Ursu Nicola), ţă-
ran român, iobag, conducătorul 
principal al răscoalei ţărănești 
din Transilvania din 1784-1785 
(cca 1730 – 28 februarie 1785). 
A se vedea și art. din CN 2005, 
p. 395-396.    

290 de ani de la nașterea lui 
Dimitrie Eustatievici, fi lolog 
iluminist și traducător român, 
autorul primei gramatici româ-
nești și al altor manuale școlare 
(cca 1730 – 27 mai 1795).   

290 de ani de la nașterea lui 
Amfi lohie Hotiniul, autor di-
dactic și teolog, spirit iluminist, 
urmaș al lui Dimitrie Cantemir, 
unul dintre primii care s-a pre-
ocupat de formarea limbajului 
știinţifi c și de acordul cultural 
al spaţiului românesc cu restul 
Europei (cca 1730 – 1800). A 
se vedea și art. din CB 1995, p. 
134-135.  

260 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Beldiman, mare 
postelnic și mare vornic, poet 
și traducător român (cca 1760 – 
ianuarie 1826).    

250 de ani de la nașterea lui 
Vasile Aaron, poet, jurist și 
traducător român, un exponent 

important al iluminismului 
românesc, afi liat la Școala Ar-
deleană, a tradus și a prelucrat 
scrieri antice și medievale, unul 
dintre mentorii literari ai lui 
Anton Pann (1770 – 1822).

250 de ani de la nașterea lui 
Eustaţie Altini, pictor roman 
de origine greacă, promotor al 
stilului neoclasic în Moldova, 
întemeietorul școlii de pictură 
de factură academică din Iași 
(cca 1770/1772 – 1815). 

245 de ani de la nașterea lui 
Dimitrie Ţichindeal, teolog, 
cărturar, fabulist și  traducător 
român, militant pentru eman-
ciparea românilor din Banat 
(cca 1775 – 20 ianuarie 1818). A 
se vedea și art. din CN 2000, p. 
402-403.  

240 de ani de la nașterea lui 
Tudor Vladimirescu, om po-
litic român, unul dintre perso-
najele exponenţiale ale istoriei 
românilor, fi ind organizatorul și 
conducătorul revoluţiei sociale 
de la 1821 (cca 1780 – 26/27 mai 
1821). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 397-398.      

220 de ani de la nașterea lui 
Costache Aristia, actor, scriitor 
și om politic român, de origine 
grec, participant la răscoala lui 
Tudor Vladimirescu și la revo-
luţia de la 1848 (cca 1800 – 18 
aprilie 1880).  

220 de ani de la nașterea lui 
Iacob Ghinculov (Iacob Hân-
cu), pedagog, a fost primul di-
rector al Școlii Lancasteriene 
din Basarabia, autor de manu-
ale didactice românești (1800 
– 1870).

200 de ani de la nașterea lui 
Constantin Daniel Rosenthal, 
pictor, sculptor și revoluţionar 
român, a aderat la cauza revo-
luţionarilor români de la 1848 
(1820 – 23 aprilie 1851).    

190 de ani de la nașterea lui 
Mihail Pascaly, actor, director 
de teatru, autor dramatic și tra-
ducător român, de origine grea-
că (cca 1830 – 30 septembrie 
1882). A se vedea și art. din CN 
2005, p. 399-400. 

190 de ani de la nașterea lui 
Costache Bălănescu, actor de 
teatru și traducător român, di-
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rector de scenă și director al 
Teatrului Naţional din Iași (cca 
1830 – 10 martie 1888).

180 de ani de la nașterea Ol-
găi Nacco, scriitoare basarabea-
nă de expresie rusă (cca 1840 
– 1919).

170 de ani de la nașterea lui 
Nicolae Zubcu-Codreanu, so-
ciolog, gânditor, publicist, me-
dic, scriitor, revoluţionar demo-
crat (cca 1850 – 31 decembrie 
1878). A se vedea și art. din CN 
2000, p. 408-409.    

170 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Ioanichie, arhiman-
drit, arhitect și pedagog, a fost 
rectorul Seminarului Teologic 
din Chișinău, autorul proiectu-
lui faţadei a acestei instituţii și 
a Mitropoliei din Chișinău (cca 
1777 – 1850). A se vedea și art. 
din CN 2010, p. 264.   

170 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Elliescu, pictor și 
scenograf român (cca 1850 – 
1889).  

170 de ani de la stingerea din 
viață a lui Ștefan Margela, peda-
gog și fi lolog (1783-1850). 

160 de ani de la nașterea lui 
Dimitrie Balica, comis, poet și 
traducător român (1798-1860).  

150 de ani de la nașterea lui 
Alexandru Greculov, fotograf, 
unul din organizatorii muzeelor 
școlare în Basarabia (cca 1870 – 
1936).     

150 de ani de la nașterea Eca-
terinei Salina (Malișevschi), 
pianistă, profesoară de pian la 
Conservatorul „Unirea” din 
Chișinău, originară din Basara-
bia (cca 1870 – 1945).   

140 de ani de la stingerea din 

viaţă a lui Ioan Constande, gra-
fi cian, pictor, litograf, gravor și 
sculptor român, primul artist 
român de formaţie academică 
(februarie 1814 – 1880). A se ve-
dea și art. din CN 2014, p. 100 .  

140 de ani de la nașterea lui 
Vladimir Cristi, publicist și 
om politic român, ex-primar al 
Chișinăului (1880 – 1956).  A se 
vedea și art. din CN 2005, p. 400.  

140 de ani de la nașterea 
lui Morris Gisnet, prozator și 
dramaturg american, de etnie 
evreu, originar din Basarabia 
(1880 – 1960). 

130 de ani de la nașterea lui 
Manuil Poleac, bibliofi l și bibli-
ograf (1890 – 1941). A se vedea 
și art. din CN 2010, p. 264-265.     

125 de ani de la nașterea lui 
Dumitru Remenco, ziarist și fi -
losof (1895 – 13 iulie 1940).

120 de ani de la nașterea 
Gettei Elena Rally, bibliolog 
român (1900 – 1982).  

100 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui George I. Cosmovici, 
inginer mecanic, inventator ro-
mân (1854 – 1920).

90 de ani de la fondarea Ca-
pelei Corale Academice „Doi-
na” (1930).    

90 de ani de la nașterea lui 
Robert Frimtzis, inginer ame-
rican, cu contribuții în cosmo-
nautică, originar din Basarabia 
(1930).

80 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Alexandru Oatul, pe-
dagog, activist politic, membru 
al organizaţiei „Pământenia Ba-
sarabeană” din Dorpat (Tartu) 
(31 martie 1878 – 1940). A se 
vedea și art. din CN 2013, p. 107. 

80 de ani de la fondarea Fi-
larmonicii Naţionale (1940). A 
se vedea și art. din CN 2000, p. 
410-411.      

75 de ani de la înfi inţarea An-
samblului de Cântece și Dan-
suri Populare „Fluieraș”, unul 
dintre primele colective profe-
sioniste din Republica Moldova 
(1945).

75 de ani de la fondarea Tea-
trului Republican de Păpuși 
„Licurici” (1945). A se vedea și 
art. din CB 1995, p. 74-75.  

75 de ani de la stingerea din 
viaţă a Anastasiei Dicescu, cân-
tăreaţă de operă și lied (27 fe-
bruarie 1887 – 1945). A se vedea 
și art. din CN 2012, p. 83-84. 

70 de ani de la fondarea, la 
Chișinău, a Grădinii Botanice a 
Academiei de Știinţe a Moldo-
vei, instituţie știinţifi co-didac-
tică, cultural-recreativă și sani-
taro-igienică cu teren destinat 
pentru colecţionarea plantelor 
vii din diferite regiuni ale glo-
bului (1950).   

70 de ani de la stingerea din 
viaţă a lui Nicolae I. Litinschi, 
avocat și scriitor (1892– 1950). 

60 de ani de la fondarea, la 
Chișinău, a Teatrului pentru 
Tineret și Copii „Luceafărul” 
(1960). A se vedea și art. din CN 
2000, p. 414-418; CN 2015, p. 
398-400. 

50 de ani de la fondarea Or-
chestrei Naţionale de Muzică 
Populară „Lăutarii”, de către 
interpretul Nicolae Sulac (1970).

30 de ani de la fondarea, la 
Chișinău, a Teatrului Munici-
pal „Satiricus Ion Luca Cara-
giale” (1990).
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Iacob GHINCULOV
1800/1807–1870

Numele la naștere – Iacob 
Hâncu.

Pedagog și lingvist, autorul 
primei gramatici a limbii ro-
mâne din Basarabia.

S-a născut în anul 1800 
(după unele surse, în 1807), 
la Ovidiopol (azi oraș în regi-
unea Odesa), în familia pro-
toiereului basarabean Dănilă 
Hâncu. Se stinge din viață în 
anul 1870, la Sankt Peters-
burg.

A studiat la Seminarul 
Teologic din Ecaterinos-
lav (1811-1813) și a absol-
vit Seminarul Teologic din 
Chișinău (1821). Fiind încă 
student (1817), a predat lim-
ba ,,moldovenească” la clase-
le inferioare ale Pensionului 
Nobilimii de pe lângă Semi-
narul Teologic din Chișinău, 
iar din 1819, prin decizia 
mitropolitului Gavriil Bă-
nulescu-Bodoni, este numit 
profesor de această disciplină 
și pentru elevii Seminarului.

În 1820-1821 se afl ă la 
Sankt Petersburg, fi ind tri-
mis pentru a se specializa 
în aplicarea sistemului de 
învățământ lancasterian (me-
todă de instruire reciprocă) 
și obține titlul de ,,magistru 
al învățământului lancasteri-
an”. La 7 februarie 1824 este 
numit director și învățător 
al primei școli lancasteriene 

deschisă în Basarabia. Paralel 
cu această funcție, la cererea 
autorităților bisericești, este 
numit și profesor de limba 
franceză la Seminar (1826-
1829). În perioada afl ării la 
Chișinău, a lucrat asupra unui 
dicționar moldo-rus, rămas 
în manuscris, o lucrare de 
proporţii, cca 20.000 termeni 
(,,Молдавско-российский 
словарь”, 1829). (O copie, 
în variantă de microfi lm, se 
găsește în Secţia carte rară a 
Bibliotecii Naţionale a Repu-
blicii Moldova).

În 1830 se stabilește la Sankt 
Petersburg. Își schimbă nu-
mele de familie în Ghinculov 
și se angajează traducător la 
Departamentul asiatic al Mi-
nisterului Afacerilor Exter-
ne, unde va lucra timp de 35 
de ani (până în anul 1865). 
În 1842 a obținut statutul de 
al doilea dragoman, apoi a 
fost numit dragoman, clasa 
a VI-a (la începutul anilor 
ʼ50) și dragoman clasa a V-a 
(1853). În 1854 a fost promo-
vat în funcție de consilier de 
stat interimar.

În paralel, din 1839, este 
numit șef al Catedrei de lim-
bă valaho-moldavă, deschisă 
la Universitatea din Sankt 
Petersburg, care a funcționat 
până în anul 1858. În 1855 i 
s-a acordat titlul de profesor 
extraordinar.

La Sankt Petersburg a pu-
blicat, în limba rusă, prima 
gramatică a limbii române 
din Basarabia (1840) – ,,На-
чертание правил валахо-
молдавской грамматики” 
(Descrierea regulilor grama-
ticii valaho-moldovenești), 
unde descrie și analizează, 
în plan teoretic, particulari-
tăţile gramaticale ale limbii 
române (explicaţiile reguli-

lor gramaticale sunt scrise 
în rusă, iar exemplele – în 
română). În prefaţa acestei 
lucrări autorul menționează 
că ,,nu poate fi  vorba despre 
două limbi, valahă și mol-
dovenească, limba fi ind una 
–română, iar celelalte două 
pot fi  considerate graiuri ale 
acestei limbi”. Acest manual 
a fost apreciat de cercetătorul 
și slavistul rus A. I. Iațimirski 
și înaintat la Premiul Demi-
dov (cel mai onorabil premiu 
neguvernamental al Rusiei) 
(1841).

În 1840 a publicat și o cresto-
mație de texte românești, în 
ajutorul gramaticii, numită 
,,Собрание сочинений и 
переводов, в прозе и сти-
хах, для упражнения в ва-
лахо-молдавском языке, с 
присовокуплением слова-
ря и собрания славянских 
первообразных слов, упо-
требляемых в языке вала-
хо-молдавском”, aceasta fi -
ind unica lucrare de acest gen 
în Basarabia, pe tot parcursul 
secolului al XIX-lea. În baza 
acestor cărți își va desfășura 
activitatea de predare a limbii 
române literare la Universi-
tatea din Sankt Petersburg. 
Acestea au fost utilizate, timp 
de o jumătate de secol și în 
Basarabia țaristă ca manuale 
de studiu a limbii române.

,,Iacob Ghinculov a împăr-
ţit și a descris în mod teoretic 
părţile de vorbire ale limbii 
române, a categoriilor gra-
maticale. A contribuit la ana-
liza știinţifi că a sistemului ei 
lexical, la descrierea deosebi-
rilor fonetice ale dialectelor 
limbii române” (Lidia Coles-
nic-Codreanca).

Ulterior a mai publicat ,,Вы-
воды из валахо-молдавской 
грамматики” (Concluzii din 
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gramatica valaho-moldove-
nească” (1847, semnată cu 
inițialele I. G) – o expune-
re prescurtată a gramaticii 
de la 1840 și ,,Карманная 
книжка для русских воинов 
в походах по княжествам 
Валахии и Молдавии” (O 
carte de buzunar pentru 
soldații ruși în campaniile din 
principatele Țării Românești 
și a Moldovei”, în 2 părți 
(1854), un ghid de conversa-
ţii rus-român de aproximativ 
3500 de cuvinte, fi ind date 
sinonimele cuvintelor româ-
nești și un scurt îndreptar gra-
matical ,,Oсновные правила 
румынского (валахо-
молдавского) языка”.

Distincții: Ordinul ,,Sf. 
Vladimir”, gradul 3 (1856) și 
Ordinul ,,Sf. Stanislav”, gra-
dul 1 (1863).
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V. M.

Ioan DONCEV
1820/1821-1890

Pedagog, autor de manua-
le, consilier de stat.

S-a născut la Chișinău în 
1820/1821, într-o familie 
mixtă (după unele surse ta-
tăl ar fi  de origine balcanică, 
bulgar ori grec, iar mama 
româncă din Basarabia). Se 
stinge din viață la 1 aprilie 
1890, la Chișinău.

În 1829 este înscris la Școa-
la Ţinutală din Chișinău, 
iar în 1833-1839 este elev la 
Gimnaziul Regional Nr. 1 de 
Băieți de aici. După absolvi-
rea studiilor gimnaziale, este 
numit profesor de istorie și 
geografi e (suplimentar latina 
și aritmetica) la Școala Ţinu-
tală din Tighina (1839-1847). 
Revenit la Chișinău, predă 
limba română la Școala Ţinu-
tală (1847-1853) și la Liceul 
de Băieți Nr. 1 de aici (1853-
1866). În 1866 Catedra de 
limba română de la Liceul de 
Băieți Nr. 1 a fost închisă.

În 1865, la tipografi a lui 
Achim Popov din Chișinău 
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(cea mai modernă instituție 
a timpului), a editat două 
cărți, importante pentru 
evoluția ulterioară a scrierii 
cu litere latine în Basarabia: 
,,Abecedî rumânî” (tipărită 
cu caractere chirilice și la-
tine) și ,,Cursulu primitivu 
de limba rumânî”, devenind 
astfel autorul primei grama-
tici românești scrise cu litere 
latine în Basarabia. Aceste 
manuale românești au fost 
un pretext pentru suspenda-
rea predării „limbii moldove-
nești” în școlile din Basarabia 
în anii ’60-’70 ai secolului 
al XIX-lea. Despre aceasta, 
istoricul Gheorghe Negru 
menționează: ,,În 1862, la 
solicitarea epitropului Cir-
cumscripţiei de Învăţământ 
Odesa și a directorului Di-
recţiei școlilor din Basarabia, 
[Ioan Doncev] a fi nalizat scri-
erea manualelor „Cursulu 
primitivu de limba rumânî” 
și „Abecedî rumânî”. Manu-
alele, după cum rezultă din 
avizele întocmite, contribu-
iau la sincronizarea etnocul-
turală a românilor din Ba-
sarabia cu cei din România, 
familiarizându-i pe elevii din 
Basarabia cu scrisul în grafi e 
latină. Alarmat de o aseme-
nea perspectivă, ministrul 
Instrucţiunii, secretarul de 
stat Golovnin, a respins, 
în 1863, demersul lui Ioan 
Doncev privind publicarea 
acestor manuale. În 1865, 
disperat din cauza deciziei 
autorităţilor, Ioan Doncev 
publică manualele pe cont 
propriu. Deoarece manualele 
fuseseră permise de cenzura 
imperială, exista posibilitatea 
difuzării lor libere și, în felul 
acesta, al „românizării” ele-
vilor basarabeni. În februarie 
1866, la propunerea minis-

trului Instrucţiunii, Golov-
nin, în contradicţie cu prac-
tica anterioară de peste 30 de 
ani și cu avizele pozitive ale 
Direcţiei Școlilor din Basara-
bia, Circumscripţiei de Învă-
ţământ Odessa, Ministerului 
Instrucţiunii, Consiliul de 
Stat al Imperiului Rus adop-
tă hotărârea „Cu privire la 
suspendarea predării limbii 
moldovenești la gimnaziul 
din Chișinău”. Această hotă-
râre a fost urmată de o serie 
de alte decizii ale altor in-
stituţii centrale și locale, ele 
culminând cu cea a Minis-
terului Instrucţiunii Publice, 
din 3 februarie 1871, prin 
care „limba moldovenească” 
era eliminată din toate școlile 
judeţene din Basarabia  (Chi-
șinău, Orhei, Bălţi, Soroca, 
Hotin). Astfel, a început ex-
cluderea limbii române din 
școlile din Basarabia și inten-
sifi carea politicii de rusifi care 
în a doua jumătate a secolu-
lui al XIX-lea”.

Gramatica română ele-
mentară are două capitole: 
etimologie și sintaxă genera-
lă. Ștefan Ciobanu o conside-
ra ,,o gramatică românească 
în toată puterea cuvântului, 
cu text paralel rusesc, în care 
găsim toate regulile grama-
ticale”. La sfârșitul cărţii se 
găsește un vocabular româ-
no-rus în ordine alfabetică.

Ulterior, în perioada 1906-
1917, la Școala Eparhială de 
Fete din Chișinău s-a predat 
limba română în baza manu-
alului lui Ioan Doncev.

În 1877 a tipărit și un ghid, 
„Convorbiri ruso-române”, 
pentru rușii care treceau prin 
Basarabia, iar în ultimii ani 
de viaţă a fost director al Azi-
lului de Copii din Chișinău, 
fondat de Iorgu Balș.

Până în anul 2000 mor-
mântul lui Ioan Doncev se 
afl a la Cimitirul Central din 
Chișinău, când a fost distrus.

Din 1990 o stradă din sec-
torul Râșcani al Chișinăului 
îi poartă numele.

A se vedea și articolul din 
,,Calendar Național 2001”. – 
Chișinău, 2000. – P. 321-322; 
„Calendar Național 2008”. – 
Chișinău, 2007. – P. 449-450.
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ghe Păun, Matei Donici // Ioan 
Pelivan : Istoric al mișcării de 
eliberare națională din Basa-
rabia / Ediție îngrijită, studiu 
introductiv, note, bibliografi e 
și indice de nume de Ion Con-
stantin, Ion Negrei și Gheorghe 
Negru. – București : Biblioteca 
Bucureștilor, 2012. – P. 117-
120 ; [Resursă electronică]. – 
URL : https://arhiva.bibmet.ro/
Uploads/Ioan%20Pelivan-isto-
ric.pdf (accesat : 6. 11. 2019).

V. M.

Capela Corală 
Academică „Doina”

1930

Colectiv coral din ca-
drul Filarmonicii Naționale 
„Serghei Lunchevici” din 
Chișinău.

A fost înfi inţat în anul 1930, 
la Tiraspol, în baza unui stu-
diou coral condus de N. Ne-
niu. Din anul 1933 colectivul 
coral deține numele „Doina”. 
În 1940 acesta este transferat 
la Chișinău și completat cu 
artiști din Corul Simfonic al 
lui V. Bulâciov, cunoscut di-
rijor și compozitor din Basa-
rabia interbelică.

În 1960 obține titlul onori-
fi c de Colectiv Coral Emerit 
„Doina”, iar în 1977 devine 
Capelă Corală Academică 
„Doina”. În 1974 Colectivul 
Coral Emerit „Doina” este 
înscris în Cartea de Aur de 
Onoare a RSSM.

Pe parcursul anilor, con-
ducători artistici și dirijori 
principali ai Capelei au fost: 
Constantin Pigrov (1930-
1940), David Gherșfeld 
(1940-1945), M. Kononenko 
(1945-1958), Vladimir Mi-
nin (1958-1962), Veronica 
Garștea (1962-2012) și Ilona 
Stepan (din 2013). În calitate 
de dirijori au mai colaborat 
T. Zgureanu, V. Condrea, A. 
Jar ș. a.

În prezent colectivul coral 
dispune de un efectiv de cca 70 
de artiști de cor, inclusiv soliști.

Capela Corală Academică 
„Doina” a desfășurat o pro-
digioasă activitate concer-
tistică, cuprinzând turnee 
în întreg spaţiul cultural al 
URSS (1940-1989), precum 
și multe ţări ale lumii: Româ-
nia (1953), Cehia, Slovenia 
(1987), Franţa (1980, 2000), 
Spania și Israel (1991), Co-
reea de Nord (1992), Italia 
(1999, 2000), Grecia (2002), 
Portugalia, Austria etc.

Repertoriul Capelei Corale 
Academice „Doina” include 
creaţii corale laice și sacre 
din tezaurul muzicii univer-
sale, lucrări corale și vocal-
simfonice, prelucrări corale 
ale melodiilor folclorice etc., 
iar „profesionalismul, diapa-
zonul larg de posibilităţi de 
exprimare, armonia timbra-
lă și intonaţională, măiestria 
interpretativă elevată, au fost 
deseori obiectul veneraţiei 
și profundei admiraţii din 
partea unor specialiști cu 
renume, precum dirijorii V. 
Minin, G. Ernesaks, O. Ce-
kigean ș. a.” Printre creaţiile 
de referinţă sunt: „Magni-
fi cat”, „Cantata”, „Messa in 
C-dur”, Oratoriul „Patimile 
după Matei” de Bach, „Sim-
fonia a noua”, „Messa în C-
dur”, Oratoriul „Pe Muntele 
Măslinului”, „Fantezia” de 
Beethoven, „Requiem”-urile 
de Mozart, Verdi, Cherubini, 
„Creaţiunea” de Haydn, „Sta-
bat Mater” de Rossini și Dvo-
rak, „Te deum”, „Messiah”, 
„Psalmul 112” de Handel, 
„Carmina Burana” de Orff , 
„Oratoriul patetic”, „Cantata 
de primăvară”, Poemul „In 
memoriam S. Esenin” de Svi-
ridov, „Ioan Damaskin” de 
Taneev, „Trei cântece ruse” de 
Rahmaninov, „Lauda Dom-
nului” de Musicescu, lucrări 
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de Șostakovici, Porumbescu, 
Dinicu, Vidu, Danga, Io-
nescu Pașcani, Berezovschi, 
Cristea ș. a.

Sub îndrumarea, în co-
laborare sau cu susţinerea 
directă a Veronicăi Garștea, 
care a stat la pupitrul dirijo-
ral al Capelei „Doina”, timp 
de cinci decenii, s-au format 
și s-au lansat numeroase per-
sonalităţi ale culturii muzi-
cale autohtone, printre care 
dirijorii Teodor Zgureanu 
(1967-1976), Eugen Mamot, 
Vasile Condrea, Anatolie Jar, 
interpreţii de muzică popula-
ră Nicolae Sulac (1958-1960), 
Angela Păduraru, Nina Er-
murachi ș. a. În acest colectiv 
a cântat, de altfel, și Cristofor 
Teodorovici, fost preot, tatăl 
compozitorului și cântăreţu-
lui Ion Aldea Teodorovici.

Bibliografi e selectivă:
*Cutâriova, Alla. „Doina” = 

„Дойна” / Alla Cutâriova. – Chi-
șinău : Timpul, 1980. – 60 p. : 
il. – (Moldova. Imagini muzicale).

Miliutina, Izolda. „Doina” : 
Capela Corală Academică de 
Stat, colectiv artistic emerit din 
RSS Moldova / Izolda Miliutina ; 
trad. : M. Mardare. – Chișinău : 
Hyperion, 1990. – 94 p. : fot.

***
Capela Corală Academică 

„Doina” [Resursă electronică] 
// http://fi larmonica.md/new/
index.php?option=com_conte
nt&view=category&layout=blo
g&id=46&Itemid=65&lang=ro 
(accesat : 6. 11. 2019).

Capela Corală Academică 
„Doina” [Resursă electronică] 
// https://www.youtube.com/
watch?v=739Kk9neL14 (accesat : 
6. 11. 2019).

Capela Corală Academică 
„Doina” [Resursă electronică] 
//https://www.youtube.com/
watch?v=_E5ovM5p-0s (accesat : 
6. 11. 2019).

Moraru, Emilia. Trei decenii 
cu Capela Corală Academică 

„Doina” / Emilia Moraru // Lite-
ratura și arta. – 2004. – 2 dec. – 
P. 8.

Odainic, Ioan Gh. Capela 
Corală Academică „Doina” // 
Odainic, Ioan Gh. Almanah en-
ciclopedic : Perioada de tranziţie 
anii 1989-2008 Vol. 1 / Ioan Gh. 
Odainic ; Asociația Obștească 
pentru Educaţie, Cultură, Știin-
ţă și Artă din Moldova. – Chi-
șinău : Pontos, 2009. – P. 59-60.

***
Кракан А. М. Академиче-

ская Kапелла „Дойна” / А. М. 
Кракан // Anuarul Muzeului 
Național de Istorie a Moldovei. 
Vol. 1. – Chișinău, 1992. – P. 
233-241.

Столяр, Зиновий. Флагман 
молдавской музыки : [75 лет со 
дня создания Академической 
Kапелле „Doina”] / Зиновий 
Столяр // Независимая Молдо-
ва. – 2005. – 20 dec. – P. 3.

V. M.

Ansamblul de Cântece 
şi Dansuri Populare 

„Fluieraş”
1945

Colectiv emerit din Repu-
blica Moldova. A fost înfi -
inţat în anul 1945, în cadrul  
Filarmonicii Naţionale din 
Chișinău. Primul dirijor al 
orchestrei a fost Constantin 
Târţău, apoi conducerea co-
lectivului a fost preluată de 
Serghei Lunchevici, care ,,a 
condus colectivul „Fluieraș” 
mai mult de patru decenii, a 
devenit simbolul lui, dar și 
unul din simbolurile culturii 
noastre naționale. Acest nea-
semuit lăutar se contopea cu 
vioara lui la fi ecare interpre-

tare a sa. Prin cultura sa rară, 
prin modestia care l-a defi -
nit, a lăsat un nume notoriu 
în cultura națională” (Moni-
ca Babuc).

În perioada 1995-2013 di-
rector artistic și dirijor al Or-
chestrei „Fluieraș” a fost Ser-
ghei Ciuhrii, lucrător emerit al 
culturii din Basarabia (1979) și 
Artist al Poporului (1992).

În prezent orchestra este 
condusă de frații Edgar și 
Marcel Ștefăneţ.

Repertoriul ansamblului 
include muzică populară și 
muzică academică, precum și 
melodii și dansuri ale popoa-
relor lumii. De-a lungul tim-
pului, membri ai orchestrei 
au fost: Ignat Bratu, Petre Za-
haria, Alexei Botoșanu, Simi-
on Brânzilă, Valeriu Negruți, 
Lucian Cocea și mulți alți 
instrumentiști. Printre soliș-
tii vocali ai orchestrei au fost 
interpreţi celebri ai Basarabi-
ei, precum Tamara Ciobanu, 
Nicolae Sulac, Maria Bie-
șu, Gheorghe Eșanu, Vasile 
Marin, Zinaida Julea, Nina 
Crulicovschi, Eudochia Lica, 
Olga Ciolacu, Mihai Matieșu, 
Ioana Căpraru, Anatol Latâ-
șev, Dumitru Gheorghiu, 
Ana Barbu, Nătăliţa Muntea-
nu, Marin Ganciu și alţii.

În cadrul coregrafi c autoh-
ton, s-a afi rmat și grupul de 
dansatori.

Ansamblul de cântece și 
dansuri populare „Fluieraș” 
a efectuat turnee artistice în 
toate republicile ex-sovietice, 
în Germania, Austria, Fran-
ţa, Italia, România, Polonia, 
Cehia, Canada, India, Maroc, 
Finlanda, Turcia, China, Bra-
zilia, Mexic.
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Bibliografi e selectivă:

*Cutâriova, A. D. ,,Fluieraș” : 
imagini muzicale / A. D. Cu-
târiova ; red. S. Richeliman. – 
Chișinău : Timpul, 1981. – 55 
p., il.

*Cutâriova, Alla. ,,Fluieraș” 
= ,,Флуераш” / Alla Cutâriova. 
– Chișinău : Timpul, 1980. – 60 
p., fot. – (Moldova. Imagini mu-
zicale).

***
Ansamblul ,,Fluieraș” [Resur-

să electronică] // http://dinbasa-
rabia.ro/cultura/ansamblul-fl u-
ieras/ (accesat : 7. 11. 2019).

Ansamblul de cântece și dan-
suri populare „Fluieraș” a săr-
bătorit 70 de ani de la fondare 
[Resursă electronică] // https://
www.realitatea.md/ansamblul-
de-cantece-si-dansuri-popula-
re-fluieras-a-sarbatorit-70-de-
ani-la-fondare_19984.html 
(accesat : 7. 11. 2019).

Ansamblul „Fluieraș” condus 
de frații Ștefăneț [Resursă elec-
tronică] // https://www.youtube.
com/watch?v=TZlgYGMxwlY 
(accesat : 7. 11. 2019).

Bortă, Victoria. „Fluieraș”, 
70 de ani de la fondare! [Resur-
să electronică] / Victoria Bortă 
// https://www.ziarulnational.
md/fluieras-70-de-ani-de-la-
fondare/ (accesat : 7. 11. 2019).

Grădinaru, Silvia. Trecut-au 
anii...: [Serghei Ciuhrii : 60 de 
ani de la naștere și patru dece-
nii de activitate scenică] / Silvia 
Grădinaru // Moldova suverană. 
– 1998. – 19 dec. – P. 6.

Odainic, Ioan Gh. „Fluieraș” 
// Odainic, Ioan Gh. Almanah 
enciclopedic. Vol. 1 / Ioan Gh. 
Odainic. – Chișinău, 2009. – P. 
65-66.

Porcesco, Cristina. Orches-
tra „Fluieraș” la cea de-a 60-a 
aniversare / Cristina Porcesco // 
Moldova suverană. – 2005. – 2 
iun. – P. 4.

V. M.

Orchestra Naţională 
de Muzică Populară 

„Lăutarii”
1970

Formație de muzică popu-
lară. A fost fondată în anul 
1970, la Chișinău, în cadrul 
Filarmonicii de Stat din Mol-
dova, de către interpretul 
Nicolae Sulac, dirijori fi ind 
compozitorul și violonistul 
Mircea Oţel, apoi trompetis-
tul Gheorghe Usaci.

În anul 1978 conducerea 
Orchestrei „Lăutarii” îi revi-
ne violonistului Nicolae Bot-
gros –,,personalitate artistică 
complexă și viguroasă, du-
blată de o majoră forţă tem-
peramentală, cu tenacitate 
și îndrăzneală, care a învins 
obstacole greu de imaginat 
și s-a afi rmat în plan inter-
pretativ și dirijoral, materi-
alizîndu-și cunoștinţele prin 
multiple realizări remarcabi-
le. Într-un timp record reu-
șește să plaseze orchestra în 
prim-planul muzicii popula-
re, devenind un simbol, un 
fenomen inegalabil. Fiecare 
recital al Orchestrei „Lăuta-
rii” se transformă în act de 
cultură de înaltă calitate, atât 
prin interpretarea pătrunsă 
de profunzimea redării me-
sajului muzical, cât și prin 
varietatea repertoriului foar-
te atractiv. Bogata experienţă 
scenică îi permite dirijorului 
Nicolae Botgros să menţină 
orchestra într-o formă impe-
cabilă, deși componenţa sa a 
cunoscut mai multe modifi -
cări. Publicul spectator pre-
zent la spectacolele forma-
ţiei a remarcat întotdeauna 
virtuozitatea, sunetul rafi nat 

și siguranţa tehnică, bogăţia 
resurselor de expresivitate, 
intenţia de a aduce în scenă 
frumosul sonor în creaţii va-
loroase, precum și capacita-
tea de redare subtilă a fi ecărei 
nuanţe a partiturii. Ghidat de 
principiul existenţei inter-
pretării desăvârșite, Nicolae 
Botgros este exigent cu sine 
și pretinde dăruire absolută 
de la fi ecare instrumentist, 
de remarcat, mari virtuozi 
ai instrumentelor populare, 
precum și a soliștilor vocali 
– nume sonore în peisajul 
melosului popular”. (http://
www.moldovaconcert.md).

Pe parcursul a circa cinci 
decenii Orchestra „Lăutarii” 
a susţinut mii de spectacole 
de mare rezonanţă în toată 
Moldova, dar și pe cele mai 
prestigioase scene din lume 
– Grecia, Italia, Germania, 
Franţa, Turcia, Danemarca, 
SUA, Austria, Mongolia etc.

O pagină de referinţă în bi-
ografi a artistică a Orchestrei 
de Muzică Populară „Lău-
tarii” o constituie colabora-
rea cu cei mai reprezentativi 
exponenţi ai tuturor zonelor 
folclorice din România, fi e 
în spectacole, fi e în înregis-
trări. În compania Orchestrei 
„Lăutarii” dirijată de Nico-
lae Botgros au înregistrat 
CD-uri antologice Gheorghe 
Zamfi r, Maria Ciobanu, So-
fi a Vicoveanca, Ion și Ionuţ 
Dolănescu, Dinu Iancu Să-
lăjanu, Ileana Ciuculete, Ma-
riana Ionescu, Cristi Ruscior, 
Camelia Ciobanu, Stana Iz-
bașa, Viorica Macovei și alţii.

Fiind cea mai apreciată or-
chestră de muzică populară 
din întreg spaţiul românesc, 
Orchestra „Lăutarii” a parti-
cipat la prestigioase manifes-
tări cultural-artistice la nivel 
de stat, la serate de creaţie ale 
distinșilor artiști. Prezenţa 
Orchestrei „Lăutarii” la „Te-
lerevelion”, pe scenele Festi-
valurilor „Cerbul de Aur” de 
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la Brașov și cel de la Mamaia 
transmise în direct pe canalul 
România Internaţional a fa-
cilitat extinderea popularită-
ţii orchestrei pe mapamond. 
În permanentă activitate ar-
tistică, Orchestra „Lăutarii” 
a efectuat înregistrări în stu-
diourile Radioteleviziunii cu 
mai mulţi interpreţi de mu-
zică populară, atât soliști ai 
orchestrei, cât și invitaţi. De 
asemenea, în spectacole cu 
public i-a acompaniat pe toţi 
interpreţii de muzică popula-
ră. Creaţii de diferite genuri 
interpretate de Orchestra 
„Lăutarii” sunt incluse în zeci 
de discuri, în coloane sonore 
ale fi lmelor și spectacolelor.

Orchestra interpretează și 
creaţii originale semnate de 
compozitorii Tudor Chiriac, 
Constantin Rusnac, Gheor-
ghe Mustea ș.a.

În anul 2000, cu prilejul 
marcării a trei decenii de ac-
tivitate artistică, Orchestrei de 
Muzică Populară „Lăutarii”, 
dirijată de Nicolae Botgros, 
Artist al Poporului, Cavaler al 
Ordinului Republicii, prin de-
cret prezidenţial, i s-a conferit 
titlul onorifi c „Naţională”.

Bibliografi e selectivă:
Din neam străvechi de lăutari 

[înregistrare muzicală] : Dinas-
tia Botgros, Orchestra ,,Lăuta-
rii” 2000 / producător : Valeriu 
Gavrilan ; interpreți : Nicolae 
Botgros (vioară), Lidia Bejena-
ru (voce), Corneliu Botgros (vi-
oară), Adriana Ochișan-Botgros 
(voce). – Chișinău : CAN RE-
CORDS SRL, 2000. – 1 disc op-
tic electronic (CD-Rom).

Drag mi-i cântecul și neamul 
[înregistrare muzicală] : Or-
chestra ,,Lăutarii” 2000 / acom-
paniament : Orchestra ,,Lău-
tarii”, dirijor : Nicolae Botgros. 
– Chișinău : CAN RECORDS 
SRL, 2000. – 1 disc optic elec-
tronic (CD-Rom).

Sufl etul Viorii Nicolae Bot-
gros [referire la Orchestra ,,Lă-
utarii”] / concepție, selecție și 

îngrijire : Veta Ghimpu Muntea-
nu ; pref. : Mihai Cimpoi. – Chi-
șinău : Pontos, 2018. – 584 p. : 
facs., fot.

***
Bogdănaș, Silvia. Fenomenul 

,,Lăutarii” împlinește 35 de ani 
/ Silvia Bogdănaș // Timpul. – 
2005. – 13 mai. – P. 19.

Botgros, Nicolae. Despre 
muzica populară, televiziune, 
politică, nunţile cu lăutari și...fal-
sele coroane de pe capetele unor 
,,regi” și ,,regine” ale muzicii ro-
mânești : [interviu cu Nicolae 
Botgros, director artistic și prim-
dirijor al Orchestrei ,,Lăutarii”] / 
Nicolae Botgros ; consemnare : 
Tatiana Corai // Luceafărul. – 
2000. – 22 dec. – P. 6.

Botgros, Nicolae. ,,Lăutarii” 
sunt unica mea avere...” : [in-
terviu cu Nicolae Botgros, di-
rector artistic și prim-dirijor al 
Orchestrei ,,Lăutarii”] / Nicolae 
Botgros // Luceafărul. – 2000. – 
23 dec. – P. 6.

Caciuc, Anatol. ,,Lăutarii” 
– mândria neamului : [trei de-
cenii de activitate a Orchestrei 
,,Lăutarii”] / Anatol Caciuc // 
Capitala. – 2000. – 13 dec. – P. 4.

Cegarovscaia, Liubovi. Nico-
lae Botgros – 30 de ani la cârma 
Orchestrei „Lăutarii” / Liubovi 
Cegarovscaia // Moldova turis-
tică. – 2008. – Nr 1. – P. 62-69.

Chirtoacă, Dorin. „Lăutarii” 
și Nicolae Botgros reprezintă 
adevărata noastră bogăţie” / Do-
rin Chirtoacă // Capitala : Ziar 
public municipal. – 2010. – 22 
dec. – P. 4.

Ciocoi, Gheorghe. Tinereţe 
fără bătrâneţe : [Nicolae Botgros 
și Orchestra ,,Lăutarii”] / Ghe-
orghe Ciocoi // Dialog : Publi-
caţie de atitudine și informare. 
– 2000. – 13 dec. – P. 4.

Cucuietu, Sergiu. Fenome-
nul ,,Lăutarii” / Sergiu Cucuietu 
// Ţara. – 2000. – 14 dec. – P. 4.

Dănilă, Stela. Fenomenul „Lă-
utarii” / Stela Dănilă // Adevărul. 
– 2011. – 7 noiem. – P. 1, 4-5.

Deleu, Ecaterina. Nicolae Bot-
gros / Ecaterina Deleu // Flux 
continuu. – 2010. – 29 ian. – P. 12.

Fetescu, Andrei. Cu Botgros, 

cu lăutarii... / Andrei Fetescu // 
Moldova suverană. – 2000. – 25 
ian. – P. 4.

Guja, Diana. Nicolae Bot-
gros, lăutarul dorurilor noas-
tre / Diana Guja // Moldova. – 
2016. – Nr 7/8. – P. 84-85.

Iuncu, Rodica. Nicolae Bot-
gros : un brand de ţară și de cul-
tură românească / Rodica Iuncu 
// Moldova. – 2018. – Nr 12. – P. 
68-75.

,,Lăutarii” la al 35-lea popas 
// Literatura și arta. – 2005. – 2 
iun. – P. 4.

,,Lăutarii” // Republica Mol-
dova : Patrimonial = Republic of 
Moldova : Heritage = Республика 
Молдова : Наследие / idee și 
concepție : Ioan Mânăscurtă, Mi-
hai Potârniche ; prezentare art. : 
Petru Ghețoi ; texte : I. Mânăscur-
tă [et al.] ; fot. : M. Potârniche [et 
al.]. – Chișinău : Princeps, 2011. 
– P. 214-215, fot.

Nicolae Botgros : [viorist, di-
rijorul Orchestrei „Lăutarii”] // 
Timpul. – 2016. – 22 ian. – P. 4. 
– (Omul săptămânii).

Nicolae Botgros și Orchestra 
Lăutarii din Chișinău [Resursă 
electronică] // https://www.you-
tube.com/watch?v=0Jjo4xuvTvs 
(accesat : 7. 11. 2019).

Orchestra ,,Lăutarii” din 
Chișinău, condusă de Nicolae 
Botgros [Resursă electronică] 
// https://www.youtube.com/
watch?v=gTwqrQoPW-c (acce-
sat : 7. 11. 2019).

Odainic, Ioan Gh. Orchestra 
Naţională de Muzică Populară 
„Lăutarii” // Odainic, Ioan Gh. 
Almanah enciclopedic. Vol. 1 / 
Ioan Gh. Odainic. – Chișinău, 
2009. – P. 63-64.

Strâmbeanu, Andrei. Un ge-
niu numit Nicolae Botgros [re-
ferire la Orchestra „Lăutarii”] / 
Andrei Strâmbeanu // Literatura 
și arta. – 2008. – 31 ian. – P. 1, 6.

Trofi mov, Rodica. Magicia-
nul cu ochii triști : Nicolae Bot-
gros / Rodica Trofi mov // VIP 
magazin Moldova. – 2005. – Nr 
7/8. – P. 56-59.

V. M.
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1. Calendar Naţional este o publicaţie depolitizată  și nepărtinitoare. 
2. Calendarul are un caracter enciclopedic, cuprinzând nume de referinţă din toate domeniile.
3. Pivotul Calendarului îl formează  numele de personalităţi originare din Republica Moldova sau 

care au  activat în Republica Moldova.
4. Calendarul include nume de referinţă din cultura și civilizaţia universală, cu o selecţie mai largă 

a numelor din culturile și civilizaţiile vecine, ale căror istorie și prezent interferează cu istoria și pre-
zentul Republicii Moldova.

5. Criteriul principal de selectare a numelor este cel valoric. Se includ nume de personalităţi cu o 
contribuţie marcantă la dezvoltarea unui sau altui domeniu, la mișcarea de idei, la progresul cultu-
rii și civilizaţiei, certifi cată prin activitate, titluri știinţifi ce și onorifi ce, distincţii, premii, includerea 
numelui în dicţionare, enciclopedii, manuale, lucrări despre personalitatea respectivă. Nu se admite 
excluderea numelor de persoane, care s-au remarcat prin contribuţii reale într-un domeniu sau altul,  
din perspectivă politică sau din  alte motive care contravin principiului imparţialităţii.

6. Articolele (datele) elaborate pentru Calendar vor purta un caracter strict enciclopedic, excluzân-
du-se comentariile subiective de orice ordin. Volumul  articolului va depinde de contribuţia fi ecărei 
personalităţi, nominalizate în Calendar; orice alte criterii în acest sens vor fi  excluse.

7. Având în vedere limitele fi nanciare ale BNRM, în Calendar se includ numai date jubiliare, înce-
pând de la 50 de ani. În cazuri excepţionale, prin decizia specială a Colegiului de redacţie și la rugă-
mintea Asociaţiilor profesionale și a Uniunilor de Creaţie, se vor include date cu ,,5” (55, 65, 75, 85 
etc.), motivarea urmând să ţină în exclusivitate de valoare și de contribuţia personalităţii. Din aceleași 
motive economice, volumul total al Calendarului urmează a fi  de aproximativ 40 de  coli de tipar.

8. Numele de personalităţi se documentează, de regulă, într-o singură ediţie, urmând ca ediţiile ul-
terioare (de peste 5, 10 ani)  să includă doar informaţii noi, făcându-se trimitere la  articolul publicat 
anterior. Numele de personalităţi care nu vor fi  documentate, vor fi   însoţite de o informaţie breviată.

9. În Calendar nu se includ  nume de persoane care au comis crime grave împotriva umanităţii 
sau cărora li s-a depistat un furt intelectual dovedit; de asemenea, Calendarul nu va conţine articole 
despre activitatea persoanelor care și-au permis infamii la adresa Republicii Moldova. Deciziile Cole-
giului de redacţie în această privinţă vor fi  axate pe documente veridice. 

Colegiul de redacţie al Calendarului Naţional

CRITERII DE SELECTARE A NUMELOR DE PERSONALITĂŢI 
PENTRU CALENDAR NAŢIONAL
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INDEX ALFABETIC AL DATELOR MEMORABILE DOCUMENTATE

A 
Margareta Curtescu 
(Abramciuc Maria) 289-291 
Alioșina Ludmila 373-374
Anestiade-Vataman Eleono-
ra 340-342
Ansamblul de Cântece și 
Dansuri Populare 
,,Fluieraș” 384-385
Aramă Oleg 21-22
Arionescu-Bayllayre Lidia 
103-104
Axionov Vladimir 324-326

B 
Babansky  Valeriu 340
Babâră Nicanor 265-268
Bachițchi Veaceslav 34-35
Badea Doina 29-30
Bantoș Alexandru 202-206
Bădrăgan Sergiu 138-139
Bălteanu Lorina 367-368
Băncilă Simion 252-254
Bătălia de la Vaslui  37-38
Bejenaru Ion 348-349
Belostecinic Grigore  32-34
Berov Leonid 99-100
Biblioteca Universității de 
Stat ,,Alecu Russo” din Bălți  
307-312
Bieșu Maria 250-252
Boerescu Vasile 20-21
Bolboceanu Dumitru 220-
221
Bolea Aurelian 200-201
Bologa Mircea 191-192
Bordeianu Leo 234-235
Bradu Nicolae  88
Bujoreanu Nicolae 218-220
Buga  Ion 363-365
Bulat Virgil  109-110
Burghiu Svetlana 278-279
Burțev Svetlana 254-255
Butnaru Val 159-161
Buzu Teodor 175-176

C 
Canțer Valeriu 73-77
Capela Corală Academică 
„Doina” 383-384

Caraman Ion 53
Căpățână Olga  211-212
Cărare Petru  86-88
Cârmu Isai  181-183
Cebotari Maria 81-82
Centrul de Excelență în 
Economie și Finanțe din 
Chișinău 350
Cernica Ioan 58-59
Chirtoagă Ion 82-84
Chitoroagă Ion  272                                      
Ciocanu Ion 50-51
Cirimpei Victor  98-99
Ciurunga Andrei 326-327
Cobasnean Vladmir 163-164
Codreanu Th eodor 153-155
Cojocaru Ilie 147-148
Cojocaru Valeriu 155
Colegiul de Muzică ,,Ștefan 
Neaga” din Chișinău  140-142
Colesnic Iurie 258-263
Condrunina Elena 255
Constantinescu Nicolae N. 
145-147
Corbu Alexei  99
Corbu Haralambie 96-98
Coroban Vasile 88-90
Corghenci Ludmila 329-332
Cosniceanu Maria 69-70
Covalgi Chiril 130-131
Covaliov Nicolae 128
Covaliov Olga 284-286
Cramarciuc Constantin 183
Curbet Vladimir 354-355
Curcă Victor 286-287
Curicheru-Vatamanu Elena 
186-187
Cuza Alexandru Ioan 152-
153
Cvasniuc Ion 220

D 
Damian Liviu 128-130
Daniliuc Sergiu 100
David Alexandru 174-175
Dimitriu Liuba 139-140
Doboș Nadejda 138
Dohotaru Vasile 157-159
Doncev Ioan 381-383
Dorogan Valerian 25-27

E 
Eminescu Mihai 42-43
Enciu Nicolae, istoric 136-
137
Enciu Nicolae, scriitor 257-
258
Esinencu Nicolae 40-41
Eșanu Constantin 201-202
Eșanu Valentina 54-58

F 
Fabian Zinaida 105-106
Fruntașu Iulian 216-217
Furnica Dumitru 124
Fusu Mihai 206-208

G 
Garbuz Ion 180
Găină Anton 61-62
Ghinculov Iacob 380-381
Gladun Nicolae 184-185
Golopenția-Eretescu Sanda 
117-119
Goia Pavel 112
Grecu Alexandru (Sandu) 
94-96
Grăjdianu Tudor 59-60
Grossu Sergiu 347-348
Gusca Nina 287-288

H 
Harconița Elena 131-135
Harea Vasile 225-227
Herța Valeriu 282-284
Holban Eugen 370-371
Hotineanu Vladimir 302-304
Hromova Larisa 198-199

I 
Iachim Ion 23-24
Iaroșenco Mihail 85-86
Iliuț Maria 107-109
Ioviță Vlad 372-373

K 
Krasnopolschi Ion 135-136
Kuroglo Stepan 35-36

L 
Lactionov Constantin 59
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Ladaniuc Victor 122-124
Lica Eudochia 162-163
Liceul-Internat Republican 
de Muzică ,,Ciprian Porum-
bescu” din Chișinău 333-334
Lupașcu Tudor 119-121

M 
Madan Ion 188-191
Maleca Tudor 269-272
Martânovschi Lidia 78
Mater Anton I. 228-229
Mătcaș Nicolae 164-166
Melnic Timotei  104-105
Mihu Ion 292
Mihai Veronica 233-234
Mocanu Maria 24-25
Moraru Agafi a  288-289
Moraru Haralambie 106-107
Musteață Simion Gh. 356-
358
Mușinschi Valeriu 217-218
Muzeul Național de Litera-
tură ,,M. Kogălniceanu” 
din Chișinău 79-80

N 
Nacu Viorel 38-40
Neaga  Ștefan 361-362
Neamțu Petre 70-72
Negruța Valeriu 184
Nicolaescu Tatiana 125
Nicov Ion 53-54
Niguleanu Vasile  256-257

O 
Obuh Petru 232-233
Ochialbi Gheorghe N. 67
Orchestra Naţională de 
Muzică Populară „Lăutarii” 
385-386
Osoianu Vera 312-318

P 
Palade Gheorghe 280-282

Partole Claudia 196-198
Patron Petru 227-228
Pelin Valentina 242-245
Plăieșu Raisa 208-211
Popa Iulius 167-168
Popa Vladimir 77-78
Popescu Stela 369-370
Postolache Ion 28
Prisăcaru Ion 72-73
Puiu Ion 339-340

R 
Radul Macarie 279-280
Reabțov Constantin 235-236
Revista ,,Noi”  332-333
Rojnoveanu Gheorghe 293-
294
Romanov Constantin 216
Rusu-Ciobanu Valentina 
327-328

S 
Sârbu Andrei 359-360
Schițco Nicolae 166-167
Severin Adriana 187-188
Sfârșitul celui de-al 
Doilea Razboi Mondial 277-
278
Sitaru Lidia 155-157
Sofroni Silviu 22-23
Soroker Iaacob 177
Spânu Anton 222-223
Strâmbeanu Andrei 268-269
Suveică Raisa 241-242
Sturza Ion 180
Sturza Rodica 30-32

Ș 
Șibaev Iurii 265
Șleahtițchi Maria 46-49
Șpac Ion 125-127

T 
Tamazlâcaru  Andrei 362-
363

Tarhon Petru 43-46
Tărâțeanu Vasile  294-296
Tăzlăuanu Valentina 28-29
Teodorovici Petre 185-186
Teatrul Național ,,Mihai 
Eminescu” din Chișinău 
319-321
Tighineanu Ion 142-145
Tomescu Constantin  100-
103
Tomșa Sergiu  199-200
Trancu-Rainer Marta 36-37
Turtă Constantin 365-367

Ț
Țăranu Ion 161-162
Țurcan Nelly 343-347
Țurcanu Anatol 106

U 
Ungureanu Ion 245-249
Universitatea ,,Al. Ioan 
Cuza”– Iași 322-323
Universitatea de Stat ,,Alecu 
Russo” din Bălți 304-307
Universitatea de Stat din 
Tiraspol 301-302
Universitatea Pedagogică 
de Stat ,,Ion Creangă” din 
Chișinău  263-264
Urecheanu Serafi m 68-69

V 
Văluță Ilie  229-232
Vieru Grigore 90-93
Voinicescu-Soțchi Mircea 84
Vrabie Grigore 51-52
Vrânceanu Silvia 110
Vutcărău Petru 223-225

Z
Zbârnea Tudor 374-375
Zemciuc Efrosinia 296
Zota Ieremia 177-179
Zubcov Anatolie 110-112
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SUMAR

IANUARIE                         15
Vasile Boerescu               20
Oleg Aramă                     21
Silviu Sofroni                 22
Ion Iachim                       23
Maria Mocanu                24
Valerian Dorogan           25
Ion Postolache                28
Valentina Tăzlăuanu   28
Doina Badea                   29
Rodica Sturza                 30
Grigore Belostecinic      32
Veaceslav Bachițchi      34
Stepan Kuroglo              35
Marta Trancu-Rainer     36
Bătălia de la Vaslui   37
Viorel Nacu    38
Nicolae Esinencu   40
Mihai Eminescu   41
Petru Tarhon    43
Maria Șleahtițchi   46
Ion Ciocanu    50
Grigore Vrabie   52
Ion Caraman    53
Ion Nicov    53
Valentina Eșanu   54
Ioan Cernica    58
Constantin Lactionov   59
Tudor Grăjdianu   59
Anton Găină    61

FEBRUARIE    63
Gheorghe N. Ochialbi   67
Serafi m Urecheanu   68
Maria Cosniceanu   69
Petre Neamțu    70
Ion Prisăcaru    72
Valeriu Canțer   73
Vladimir Popa   77
Lidia Martânovschi   78
Muzeul Național de Literatură 
,,M. Kogălniceanu” din Chișinău  79
Maria Cebotari   81
Ion Chirtoagă    82
Mircea Voinicescu-Soțchi  84
Mihail Iaroșenco   85
Petru Cărare     86
Nicolae Bradu    88
Vasile Coroban     88
Grigore Vieru    90

Alexandru (Sandu) Grecu   94
Haralambie Corbu    96
Victor Cirimpei    98
Alexei Corbu     99
Leonid Berov    99
Sergiu Daniliuc    100
Constantin Tomescu    100
Lidia Arionescu-Bayllayre   103
Timotei Melnic    104
Zinaida Fabian    105
Anatol Turcanu    106
Haralambie Moraru    106
Maria Iliuț     107
Virgil Bulat     109
Silvia Vrânceanu   110
Anatolie Zubcov   110
Pavel Goia     112

MARTIE    113
Sanda Golopenția-Eretescu    117
Tudor Lupașcu     119
Victor Ladaniuc   122
Dumitru Furnica   124
Tatiana Nicolaescu    125
Ion Șpac     125
Nicolae Covaliov    128
Liviu Damian     128
Chiril Covalgi    130
Elena Harconița   131
Ion Krasnopolschi    135
Nicolae Enciu    136
Nadejda Doboș   138
Sergiu Bădrăgan   139
Liuba Dimitriu   139
Colegiul de Muzică ,,Ștefan Neaga”
din Chișinău     140
Ion Tighineanu    142
Nicolae N. Constantinescu   145
Ilie Cojocaru     147

APRILIE     149
Alexandru Ioan Cuza    152
Th eodor Codreanu   153
Valeriu Cojocaru   155
Lidia Sitaru    156
Vasile Dohotaru   157
Val Butnaru    159
Ion Țăranu    161
Eudochia Lica    162
Vladmir Cobasnean   163
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Nicolae Mătcaș    164
Nicolae Schițco   165
Iulius Popa    167

Mai     169
Alexandru David   174
Teodor Buzu    175
Iaacob Soroker    177
Ieremia Zota     177
Ion Sturza     180
Ion Garbuz      180
Isai Cârmu     181
Constantin Cramarciuc   183
Valeriu Negruța    184
Nicolae Gladun    184
Petre Teodorovici    185
Elena Curicheru-Vatamanu   186
Adriana Severin    186
Ion Madan     188
Mircea Bologa    191

IUNIE         193
Claudia Partole    196
Larisa Hromova   198
Sergiu Tomșa     199
Aurelian Bolea    200
Constantin Eșanu     201
Alexandru Bantoș    202
Mihai Fusu      206
Raisa Plăieșu    208
Olga Căpățână    211

IULIE        213
Constantin Romanov   216
Iulian Fruntașu   216
Valeriu Mușinschi   217
Nicolae Bujoreanu   218
Ion Cvasniuc    220
Dumitru Bolboceanu   220
Anton Spânu    222
Petru Vutcărău   223
Vasile Harea    225
Petru Patron    227
Anton I. Mater   228
Ilie Văluță    229
Petru Obuh    232
Veronica Mihai   233
Leo Bordeianu   234
Constantin Reabțov   235

AUGUST       237
Raisa Suveică     241

Valentina Pelin     242
Ion Ungureanu     245
Maria Bieșu     250
Simion Băncilă    252
Svetlana Burțev    254
Elena Condrunina    255
Vasile Niguleanu   256
Nicolae Enciu    257 
Iurie Colesnic    258
Universitatea Pedagogică de Stat 
,,Ion Creangă” din Chișinău  263
Iurii Șibaev      265
Nicanor Babâră   265
Andrei Strâmbeanu    268
Tudor Maleca    269
Ion Chitoroagă     272                                         

SEPTEMBRIE      273
Sfârșitul celui de-al Doilea Razboi 
Mondial     277
Svetlana Burghiu    278
Macarie Radul     279
Gheorghe Palade    280
Valeriu Herța     282
Olga Covaliov     284
Victor Curcă     286
Nina Gusca     287
Agafi a Moraru    288
Margareta Curtescu (Maria Abramciuc)  289
Ion Mihu     292
Gheorghe Rojnoveanu   293
Vasile Tărâțeanu    294
Efrosinia Zemcic    296

OCTOMBRIE    297
Universitatea de Stat din Tiraspol  301
Vladimir Hotineanu    302
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” 
din Bălți      304
Biblioteca Universității de Stat 
,,Alecu Russo” din Bălți   307
Vera Osoianu     312
Teatrul Național ,,Mihai Eminescu” 
din Chișinău     319
Universitatea ,,Al. Ioan Cuza”– Iași  322
Vladimir Axionov    324
Andrei Ciurunga    326
Valentina Rusu-Ciobanu   327
Ludmila Corghenci    329
Revista ,,Noi”    332
Liceul-Internat Republican de Muzică 
,,Ciprian Porumbescu” din Chișinău  333
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NOIEMBRIE        335
Ion Puiu     339
Valeriu Babansky     340
Eleonora Anestiade-Vataman   340
Nelly Țurcan     343
Sergiu Grossu    347
Ion Bejenaru     348
Centrul de Excelență în Economie 
și Finanțe     350

DECEMBRIE    351
Vladimir Curbet   354
Simion Gh. Musteață   356
Andrei Sârbu    359
Ștefan Neaga    361
Andrei Tamazlâcaru    362
Ion Buga     363
Constantin Turtă    365
Lorina Bălteanu    367

Stela Popescu     369
Eugen Holban    370
Vlad Ioviță     372
Ludmila Alioșina    373
Tudor Zbârnea    374

ALTE ANIVERSĂRI    377
Iacob Ghinculov     380
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Ansamblul de Cântece și Dansuri 
Populare ,,Fluieraș”    384
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