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VIDERE MAJUS QUIDDAM VALERIU CAPCELEA –
UN BILANȚ INTERMEDIAR LA 70 DE ANI
(În loc de prefață)
Privesc cu peste cinci decenii în urmă și sesizez imaginea de atunci a
omagiatului Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, ajuns la o frumoasă etapă a vieții sale. Jubileul pe care îl sărbătorește este și pentru mine un
prilej de a reflecta asupra trecutului, îndeosebi asupra activității mele de profesor în școala superioară, având dintru început o vârstă aproximativă celei
a discipolilor pe care îi instruiam în măsura posibilităților și capacităților de
care dispuneam la aceea vreme. În cei 13 ani de lucru în cadrul Universității
de Stat din Chișinău am cunoscut o mulțime de tineri și tinere dornici și
ferm hotărâți de a obține studii superioare, care în acele timpuri erau mult
solicitate și aveau o valoare pe potrivă. Este regretabil, dar și firesc, faptul că
nu-i poți reține în memorie pe toți cei cărora le-ai predat de-a lungul anilor
demult trecuți „...ca nori lungi pe șesuri” (M. Eminescu). Și dacă cineva mai
persistă în amintirile noastre, apoi aceasta se datorează nu numai însușirilor
cerebrale ale fiecăruia din noi, dar și caracteristicilor personale ale celor cu
care intrăm în contact, interacționăm într-un oarecare interval de timp, fie
și de scurtă durată.
Studentul anului patru al Facultății de Istorie V. Capcelea mi-a suscitat
atenția prin întreaga sa făptură fizică și spirituală, grație căreia era ușor
detașabil din rândurile colegilor de studii. Chip agreabil, caracter cumpătat, sobru, dar și jovial în măsură, fire ageră, curajoasă, setoasă de carte – așa
l-am cunoscut și așa mi-a rămas în memorie cel care prin muncă asiduă, prin
râvna pentru afirmare și-a pus în ordine propria viață, ajungând la acest popas
aniversar cu destule temeiuri pentru a fi satisfăcut de ceea ce a reușit să realizeze, deși la moment bilanțurile pot fi considerate drept unele intermediare.
Condus mereu de pasiunea pentru cunoaștere, colegul V. Capcelea s-a
afirmat din plin în mediul universitar bălțean, ceea ce ne convinge încă o
dată că se face filosofie nu numai în capitală, ci și la nordul republicii, adică,
parafrazând cronicarul, putem spune că nasc filosofi și în capitala de nord, în
Universitatea „Alecu Russo” din Bălți. Am avut plăcuta ocazie să fiu referent
oficial în cadrul susținerii de către V. Capcelea a tezei de doctor habilitat
„Norme sociale ca factor de stabilizare a societății în tranziție”, care a avut
loc la 31 ianuarie 2008 la USM. Un merit incontestabil al acestei teze, dar și
a tuturor lucrărilor semnate de V. Capcelea, rezidă, din punctul nostru de ve–5–

dere, în adoptarea și promovarea unui viziuni de ansamblu inovative asupra
faptelor examinate. Faptele particulare, adică diverse probleme ale filosofiei
sociale, sunt conceptualizate și analizate pe fundalul întregului. Această metodă de cercetare s-a soldat de fiecare dată cu succes grație cunoașterii nu
numai a macrosistemului, dar și a microsistemelor vieții sociale, mai ales a
normelor morale și juridice.
Studiile în care cercetătorul abordează diverse probleme ce țin de filosofia socială, cum ar fi monografiile Esența și rolul tradiției în existența socială;
Tranziția moldovenească: fazele, elementele structurale, dimensiunile, paradoxurile, eșecurile și avatarurile ei; Intelectualitatea: esența, tipologia, locul și
rolul ei în existența socială, Configurarea intelectualității în societatea contemporană, au fost efectuate prin valorificarea unui vast fond bibliografic, care
include opere editate în limbile engleză, franceză, italiană, rusă. Trimiterile
făcute de autor sunt de fiecare dată binevenite, întrucât se urmăresc obiective
concrete: fie că autorul dorește să invite la meditație alți cercetători, fie că
intenționează să prezinte diverse interpretări ale unuia și aceluiași fenomen,
fie că pune sub semnul contestării sau al confirmării o afirmație sau alta.
Referitor la calitățile sale de profesor pe care le-a manifestat timp de 48
de ani, mai întâi în calitate de profesor de istorie și științe sociale la școala
medie din satul Geamăna, raionul Anenii-Noi (1974 –1978), iar apoi timp
de 35 de ani la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (1978 –2013),
ulterior la Universitatea de Studii Europene și Institutul de Criminologie,
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, România, printre cele mai importante
sunt tactul și talentul pedagogic, capacitatea de a influența conștiința și
comportamentul tinerilor, este sociabil, dezinvolt, are abilități pronunțate de
relaționare, de predare creativă a diverselor discipline filosofice și juridice.
Începând cu anul 2014 activează la Academia de Științe a Moldovei, Filiala Bălți, în calitate de secretar științific, cercetător științific principal, director, iar în ultimul timp – șef al Secției Nord a AȘM, unde s-a manifestat
ca manager al acestei instituții de prestigiu din nordul Republicii Moldova.
Pentru rezultate deosebite în cercetarea științifică, management eficient și
promovarea imaginii științei pe plan național și internațional, AȘM în anul
2017 i-a acordat Medalia „Nicolae Milescu-Spătarul”.
V. Capcelea este autor al unui număr impresionant de lucrări științifice
de circa 300, dintre care 17 monografii și 35 de manuale pentru studenții
instituțiilor de învățământ superior, sute de articole publicate în reviste de
specialitate din Republica Moldova, România, Ucraina, Rusia etc., participant la peste 135 de conferințe, simpozioane, congrese științifice în diferite
țări. Prin urmare, putem constata un rezultat vădit al străduințelor acestui

cercetător care abordează stringente probleme ale filosofiei sociale privind
tranziția de la societatea totalitaristă la cea democratică, inclusiv locul și rolul
intelectualității în societatea post-modernă în general și în spațiul românesc,
în mod special.
O dimensiune importantă a cercetărilor științifice ale filosofului Valeriu
Capcelea ține de problematica eticii la etapa actuală și de schimbările care se
produc în acest domeniu, de apariția eticii aplicate – etica vitalității, bioetica,
etica Pământului, etica ecologică, tehnoetica, etica și schimbările climatice,
deontologia profesională etc. În această ordine de idei, mi se pare semnificativă contribuția profesorului V. Capcelea la dezvoltarea deontologiei juridice,
mai ales prin apariția a 8 manuale și a 12 articole care au văzut lumina tiparului nu numai în Republica Moldova, ci și în România, în care sunt abordate
problemele eticii în general și dimensiunea etică a activității juridice, în mod
particular.
Vivat, Crescat, Floreat!
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Alexandru ROȘCA
academician, Institutul de Cercetări Juridice,
Politice și Sociologice

CURRICULUM VITAE
Valeriu Capcelea
I.  DATE PERSONALE
Data nașterii: 6 octombrie 1952.
Locul nașterii: comuna Izvoare, raionul Drochia (actualmente raionul
Floreşti).
Cetăţenia: cetăţean al Republicii Moldova, cetățean al României (2010).
Adresa de serviciu: Academia de Științe a Moldovei, Secția Nord,
str.  Pușkin, 38, mun. Bălți, Bloc II, telefon (+373) 231 2-47-97.
Adresa domiciliului: mun. Bălţi, str. Bulgară, 94, ap. 7.
Telefon: (373) 231-7-91-00; mob. (373) 691-763-94.
e-mail: vcapcelea@mail.ru; fbasmold@gmail.com
Limbi vorbite: română, rusă (fluent); engleză, franceză, germană,
ucraineană (conversaţie).
Indicele Hirsh din Web of Science sau Scopus: 7.
Vizualizarea lucrărilor științifice în Instrumentul Bibliometric
Național: 16 341.

II.  FORMARE:
2013 – câștigător al programului Uniunii Europene Acțiunea Erasmus
Mundus 2 - DIRECȚIA 1
2009–2013 – EMEREG – Erasmus Mundus Mobility Europene la com
partimentul schimb de profesori la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași,
România, la Facultatea de Filosofie și Științe Politice.
2008 – susţinerea tezei de doctor habilitat în filosofie „Norme sociale
ca factor de stabilizare a societăţii în tranziţie” la Consiliului Ştiinţific
specializat DH 30 09.00.01 Ontologie şi Gnoseologie din cadrul Uni
versităţii de Stat din Moldova.
2004 – cursul intensiv de instruire „Formarea formatorilor” în domeniul
Codului Deontologic şi responsabilitatea profesională a avocaţilor
în cadrul Asociaţiei Avocaţilor Americani/Iniţiativa pentru Europa
Centrală şi Eurasia ABA/CEELI-Moldova (mai).
–8–

2001 – stagiu la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România
la Facultatea de Filosofie – studii în domeniul filosofiei teoretice şi eticii
(aprilie-mai).
2001 – stagiu la Universitatea Central Europeană din Budapesta, Ungaria –
studii în domeniul filosofiei dreptului (martie).
1995 – stagiu la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, România la Facultatea
de Filosofie – studii în domeniul filosofiei teoretice (mai-iunie).
1990 – stagiu la Institutul de perfecţionare a cadrelor în domeniul ştiin
ţelor sociale din or. Kiev, Ucraina – studii în domeniul filosofiei teoretice
(septembrie–noiembrie).
1987 – susţinerea tezei de doctor în filosofie „Locul şi rolul tradiţiilor
naţionale în educaţia tineretului” la Consiliului Ştiinţific specializat
Д 016.16.03 în cadrul Institutului de Filosofie a Academiei de Ştiinţe a
Ucrainei (martie).
1983–1984 – stagiu la Institutul de perfecţionare a profesorilor din
domeniul ştiinţelor sociale din or. Minsk, Belorusia – studii în domeniul
filosofiei teoretice (septembrie–ianuarie).
1981–1985 – Institutul Agricol „M.V. Frunze” din Chişinău, Catedra
de  filosofie – studii la doctorat.
1969–1974 – student la Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din
Chișinău.
1967–1969 – elev al școlii medii din comuna Frumuşica, raionul Floreşti.
1959–1967 – elev al școlii de opt ani din comuna Izvoare, raionul Floreşti.

III.  ITINERAR PROFESIONAL:
2020 – prezent, șeful Secției Nord al Academiei de Științe a Moldovei.
2019–2020 – directorul Filialei Bălți al Academiei de Științe a Moldovei.
2018–2019 – cercetător științific principal al Filialei Bălți a Academiei
de Științe a Moldovei.
2014–2018 – secretar științific al Filialei Bălți al Academiei de Științe a
Moldovei.
2018 – prezent – profesor asociat al Facultății de Drept a Universității
„Al. I. Cuza” din Iași, România.
2017– prezent – profesor asociat la Facultatea de Științe Politice și Relații
Internaționale a Universității de Studii Europene din Moldova.
–9–

2014–2015 – profesor asociat al Catedrei de științe juridice și securitate
criminologică a Institutului de Științe Penale și Securitate Criminologică.
2013–2014 – conferenţiar universitar la Catedra de drept public a
Universității de Studii Europene din Moldova din Chișinău.
2011–2013 – conferenţiar universitar la Catedra de ştiinţe socio-umane
a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
2005–2011 – conferenţiar universitar la Catedra de drept public a Univer
sităţii de Stat „Alecu Russo”.
1999–2005 – conferenţiar universitar la Catedra discipline socio-juridice
şi Umanistice a Universităţii de Stat „Alecu Russo”.
1992–1999 – conferenţiar universitar la Catedra discipline socio-umane
a Universităţii de Stat „Alecu Russo”.
1987–1992 – lector superior la Catedra filosofie şi economie politică a
Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo”.
1981–1985 – doctorand (Catedra de filosofie a Institutului Agricol „M.V.
Frunze” din Chişinău).
1978–1987 – lector la Catedra de filosofie şi economie politică a Insti
tutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo”.
1974–1978 – profesor de istorie şi ştiinţe sociale la școala medie din comuna
Geamăna, raionul Anenii-Noi.

IV.  POZIŢII ÎN ADMINISTRARE:
2020 – prezent, șeful Secției Nord a Academiei de Științe a Moldovei.
2019–2020 – directorul Filialei Bălți a Academiei de Științe a Moldovei.
2018–2019 – cercetător științific principal al Filialei Bălți a Academiei
de Științe a Moldovei.
2014–2018 – secretarul științific al Filialei Bălți a Academiei de Științe
a Moldovei.
2012–2013 – decan al Facultății de Psihologie și Asistență Socială a Uni
versităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi;
2010–2011– prodecan al Facultăţii de Drept al Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi.
1998–2003 – prodecan al Facultăţii de Drept al Universităţii de Stat „Alecu
Russo” din Bălţi.
– 10 –

V.  EXPERT:
Membru al Comisiei de expertiză unificată în Ştiinţe Sociale la Consiliul
Naţional pentru Acreditare şi Atestare.
● Vicepreşedinte al Comisiei de experţi în filosofie, istorie şi sociologie la
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare.
● Vicepreşedinte al Seminarului ştiinţific de profil la Facultatea de Istorie
şi Filosofie a Universităţii de Stat din Moldova la specialităţile – 631.1 –
Ontologie şi Gnoseologie, 631.02 – Istoria filosofiei şi 631.08 – Metodo
logia ştiinţei.
● Membru al Seminarului ştiinţific de profil la Institutul Integrare Euro
peană şi Ştiinţe Politice a AŞM la specialitatea 631.05 – Filosofie socială,
Antropologie filosofică, Filosofia culturii.
● Coordonator al Raportului de autoevaluare a profilului Facultăţii de
Drept a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi Dimensiunea sociojuridică a procesului de integrare a Republicii Moldova în Comunitatea
Europeană, care a fost aprobat de Consiliul Naţional pentru Acreditare
şi Atestare la 28 aprilie 2011.
● Membru al grupului de lucru pentru elaborarea programei integrate
a  examenului de doctorat la disciplina „Istoria şi metodologia dome
niului de cercetare” creat prin Dispoziţia nr. 1164/A a Preşedintelui
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, acad. Valeriu Canţer la
20.09.2011.
● Expert în domeniul eticii juridice în cadrul Asociaţiei Avocaţilor Americani/
Iniţiativa pentru Europa Centrală şi Eurasia (ABA/CEELI-Moldova).
● Expert al AO „Caroma Nord” din Bălți.
●

VI.  ALTE ACTIVITĂŢI PUBLICE:
Membru al Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, preşedin
tele comisiei senatului pentru Etică şi deontologie universitară (2008–2013).
● Membru al Consiliului Coordonator al Asociaţiei filosofilor din Repu
blica Moldova „Pentru filosofie”.
● Președinte al Coaliției de Mediu din Bălți, care își propune să consolideze
colaborarea între organizaţii și instituții și promovează activităţi de pro
tecţia mediului.
● Membru al Organizaţiei Obşteşti Internaţionale Platforma „Dialogul
Eurasia” (DA) din Republica Moldova care s-a ocupat de stabilirea şi dezvol
tarea legăturilor între ţările şi popoarele continentului Euro-Asiatic.
●
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4.  Serdeșniuc Luis, doctorand la Școala doctorală a Universității de Stat
„Dimitrie Cantemir”/USM, la specialitatea 631.05 Filosofie socială,
Antropologie filosofică, Filosofia culturii.

VII.  PUBLICAŢII:
Autor a 265 de lucrări ştiinţifice, inclusiv tezele de doctor şi doctor habilitat în filosofie, dintre care, 42 volume (16 monografii, 28 manuale pentru studenţii instituţiilor de învăţământ superior şi un suport didactic
pentru pedagogi), 14 broşuri, 158 articole ştiinţifice publicate în reviste
de specialitate, în culegeri naţionale şi internaţionale, 30 teze ale comunicărilor ştiinţifice, 5 lucrări în format electronic, 15 indicaţii metodice
şi materiale didactice, 9 teze, 1 raport ştiinţific, 8 programe analitice, 15
curriculumuri universitare. Totodată, este editor şi redactor ştiinţific a
8 culegeri de articole ştiinţifice. Participant la peste 130 de Conferinţe,
Simpozioane, Sesiuni Ştiinţifice Internaționale și Naționale desfășurate
în Republica Moldova, România, Ucraina și Rusia.

X.  DISTINCŢII:
Medalia „Nicolae Milescu-Spătarul” decernată în 2017 de Academia de
Științe a Moldovei pentru rezultate deosebite în cercetarea științifică,
management eficient și promovarea imaginii științei pe plan național
și  internațional;
● Diploma Ministerului Educaţiei în legătură cu aniversarea a 65-a de la
fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
●

XI.  CUNOAŞTEREA CALCULATORULUI:

VIII.  ARII DE CERCETARE:
Normele sociale – factor de stabilizare a societăţii în tranziţie (aspecte
ontologice, gnoseologice şi metodologice); Tranziţia moldovenească:
probleme şi perspective; Tradiţiile naţionale – fenomen social specific
(analiză metodologică), Ontologie şi gnoseologie, filosofie socială;
deontologie juridică, etica avocatului (Codul deontologic şi respon
sabilitatea profesională a avocaţilor); Etica în fața provocărilor societății
post-moderne; Locul şi rolul intelectualităţii în societatea post-modernă
(cazul Republicii Moldova).

Windows All Edition without Server Edition, MS Office, Fine Reader,
Adobe Acrobat.

IX.  ȘCOALA ȘTIINȚIFICĂ:
Abilitat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare cu dreptul
de a coordona elaborarea tezelor de doctor în filosofie la specialitățile:
631.01 Ontologie și Gnoseologie; 631.02 Istoria filosofiei; 631.05 Filosofie
socială, Antropologie filosofică, Filosofia culturii.
● A coordonat elaborarea tezelor de doctorat în filosofie la următorii
doctoranzi:
1.  Parnavel Valeriu, doctorand la USM, la specialitatea 631.01 Ontologie
și Gnoseologie, care a susținut teza de doctor în filosofie la USM la
25  ianuarie 2020.
2.  Jacota-Dragan Olga, doctorandă la Școala doctorală a Universității
Academiei de Științe a Moldovei, la specialitatea 631.02 Istoria filosofiei.
3.  Cojocaru Inga, doctorandă la Școala doctorală a Universității Acade
miei de Științe a Moldovei, la specialitatea 631.05 Filosofie socială,
Antropologie filosofică, Filosofia culturii.
●
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Interviu cu șeful Secției Nord a Academiei de Științe
a Moldovei, doctor habilitat în filosofie,
conferențiar Valeriu Capcelea
Dr. hab., conf. Valeriu CAPCELEA:
„Timpul în care trăim ne obligă să revenim la fundamentele
create de înaintașii noștri timp de milenii, pierdute în această criză
profundă pe care o traversează societatea pentru a rezolva cele mai
stringente probleme: atât războaiele, problemele energetice,
alimentarea, ocrotirea mediului înconjurător,
cât și cele vizând conduita față de semeni.”
Astăzi, ne-am propus să ieșim din butoiul vestitului filosof grec Diogene,
dacă tot intenționăm discutăm cu un filosof, doar că al zilelor noastre, și să-l
invităm la un dialog pe doctorul habilitat în filosofie, conferențiar Valeriu
Capcelea, șeful Secției Nord a Academiei de Științe a Moldovei. Mă întrebam
în contextul acestui demers, cam câți cerectători științifici din cei peste 3 000
pe care îi are Republica Moldova știu că Academia de Științe are o filială la
Bălți, care, în treacăt fie spus, a fost deschisă încă îm 2006, în baza și cu aportul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. De aceea, ne-am gândit că ar
bine, dar și frumos să se știe despre acest lucru, dar și despre oamenii care nu
stau cu mâinile pachet, dar pun umărul la producerea cunoștințelor, dar și la
edificarea, păstrarea și înmulțirea a ceea ce ne place nouă să numim valori.
Este adevărat că pandemia ne-a cam speriat, ne-a separat și ne-a îndepărtat
oarecum, iar războiul din Ucraina ne-a dublat frica pentru viitorul nostru și
a ceea ce poate fi în viitor, fără a neglija, bineînțeles, și noutatea zilei, numită
sugestiv „absorbțiile”. Ne-a rămas însă comunicarea, care ne-ar putea cumva
salva, dacă nu fizic, măcar moral, intelectual, spiritual, ceea ce-mi pare un
mare lucru. Iată de ce, m-am gândit că discuția cu un filosof contemporan,
mai ales care că are și tangențe directe cu Academia de Științe a Moldovei,
va fi mai mult decât oportună în aceste timpuri deloc simple pe care le parcurgem, încercând să credem că vom ieși cu bine.
Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie (2008), conferențiar universitar (1992) vine din satul Izvoare, r-nul Drochia (actualmente, r-nul
Florești). Simbolică această localitate, care se pare că l-a determinat încă de
pe atunci pe tânărul curios să prindă dragostea pentru înțelepciune, citind
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cărțile marilor filosofi. Astăzi, Valeriu Capcelea se consideră un om împlinit, deoarece a reușit să facă ca filosofia să aibă mai mulți adepți în spațiul
românesc, să se răspândească printre cei ce doresc să fie oameni în înțelesul
deplin a cuvântului. Astăzi, Valeriu Capcelea, cu ușurință poate să răspundă
la eternele întrebări: cine este, cum este, de ce este, dar mai ales, pentru ce
este și care îi este vocația, prin toate acestea putând să-și edifice propriul sens
distinct de celelalte ființe.
Deși are un palmares destul de invidios, ca să mă exprim în termenii,
pe cât de vechi, pe atât de actuali ai contextului – autor a circa 300 de lucrări științifice, inclusiv tezele de doctor și doctor habilitat în filosofie, dintre
care, 45 volume (17 monografii, 29 manuale pentru studenții instituțiilor de
învățământ superior și un suport didactic pentru pedagogi), 14 broșuri, 160
articole științifice publicate în reviste de specialitate, în culegeri naționale
și internaționale, 30 teze ale comunicărilor științifice, 5 lucrări în format
electronic, 15 indicații metodice și materiale didactice, nouă teze, 1 raport
științific, 8 programe analitice, 15 curriculum-uri universitare – dr. hab.,
conf. Valeriu Capcelea mărturisește că nu a prea fost răsfățat cu aprecieri
pentru munca depusă și rezultatele obținute timp de 48 de ani de activitate în
domeniul didactic și științific, dar nici nu crede că aceasta reprezintă vreun
impediment care i-ar tăia din elanul de a cerceta și a face cunoscut publicului
rezultatele sale. Dimpotrivă, ne sugerează să avem o gândire în spirit filosofic, ne vorbește despre lipsa unei gândiri sintetizate, dar și la ce dezastru ne
poate aduce lipsa acesteia, în aceste condiții în care omenirea trece printro perioadă când fundamentele etice, morale ale existenței omenirii au fost
profund zdruncinate și, posibil, alterate iremediabil. Deși universitatea unde
activează nu a fost supusă absorbției, reprezentantul mediului universitar
bălțean ne va expune punctul de vedere privind reforma universitară și cea
din domeniul cercetării, dar și impactul acesteia, văzută din nordul republicii.
Ne va vorbi cu generozitate, de asemenea, despre Secția Nord a Academiei de
Științe și care e rolul acesteia în consolidarea eforturilor cercetătorilor din
nordul republicii, dar și despre rolul adevăratului intelectualul.
Dialogul, între noi fie vorba, este motivat și de faptul că omul de știință
în curând va marca un popas aniversar, mergând cu povara realizărilor și
lucrului bine făcut către hotarul septuagenar.
A consemnat:
Eugenia Tofan
Serviciul de Presă al Academiei de Științe a Moldovei

– 15 –

Stimate Domnule profesor Valeriu Capcelea, pentru că este primul nostru
interviu, m-am gândit să-l încep de la izvoare. Și, după câte am reușit să
mă documentez, Dvs veniți, și la propriu și la figurat, de la izvoare. De
la Izvoarele Floreștilor, ca loc geografic și de la izvoarele filosofiilor, ca
să subliniez domeniul căruia v-ați dedicat cariera profesională. Cine este
astăzi, acum, profesor Valeriu Capcelea?
– Aveți dreptate. Într-adevăr, vin din satul Izvoare raionul Drochia (actualmente, raionul Florești), unde m-am născut la 6 octombrie 1952. Izvoarele este un sat pitoresc care are 13 izvoare din care curge o apă cristalină, de
la care provine denumirea satului, cu văi, coline și cu un deal mare (munte)
numit Țiglău (253,9 m) cu hârtoape și râul Căinar, în care ne scăldam cu fratele Arcadie și prindeam pește cu mâna cel puțin 4 luni în an, multe ore în șir.
Din clasa întâi, de când am început a citi, am simțit gustul lecturii și am
lecturat cu mult nesaț tot ce era în biblioteca satului Izvoare. Prin anul 2000,
la ceremonia dării în exploatare a complexului izvoarelor din sat, bibliotecara Zinaida Răileanu mărturisea că eu am citit pe vremea ceea toate cărțile din
bibliotecă. De obicei, citeam urcându-mă pe cuptor la lampa cu gaz lampant
câte 6 ore pe zi. Citind am dat și de unele cărți care se refereau la viețile marilor filosofi și treptat am început a prinde dragostea spre înțelepciune (așa
se traduce din vechea greacă filosofa), ca ulterior să încep a filosofa privind
noaptea la cerul înstelat, gândindu-mă la alte lumi, la spațiul și timpul infinit,
la o altă viață care va urma după aceasta.
Astăzi, Valeriu Capcelea poate fi considerat un om împlinit în domeniul
filosofiei, deoarece am reușit să fac ca filosofia să aibă mai mulți adepți în
spațiul românesc, să se răspândească printre cei ce doresc să fie oameni în
înțelesul deplin a cuvântului, ceea ce presupune ca ei să-și dea un răspuns la
întrebările: „Cine sunt?”, „De ce sunt?”, „Cum sunt?” și, mai ales, „Pentru ce
sunt?”, „Unde?”, „Când?”, „Care este vocația mea?”, prin care pot să-și edifice
propriul sens distinct de celelalte ființe existente pe Pământ.
Aceste rezultate au fost obținute și datorită influenței benefice și ajutorului acordat de doctorul în științe filosofice Nicolae Cojocaru, stabilit actualmente în Germania, care a avut răbdarea de a citi primele mele „opere”
filosofice, de a da sfaturi vizavi de conținutul lor, de a mă însufleți ca să pot
continua urcușul spre lumea cunoștințelor filosofice. Totodată, vreau să remarc și contribuția deosebită a doctorului habilitat, profesorului universitar
Vasile Țapoc de la USM, care mi-a ghidat activitatea mea științifică, fiind
recenzent științific la majoritatea lucrărilor publicate. Din păcate, de un an
de zile profesorul V. Țapoc nu mai este printre noi și îi zic: „Dumnezeu să te
odihnească în pace Domnule Profesor”.
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De multe ori, când fac cunoștință cu cineva și mă prezint, mulți interlocutori spun că mă cunosc după manualele și cărțile citite, că ei au învățat
filosofia din manualele mele. Colegul meu de facultate, doctorul habilitat în
istorie Ion Șișcanu, fostul rector și fondator al Universității „B.P. Hașdeu” din
Cahul, mi-a povestit că a întrebat de colegii de la Universitatea „Dunărea de
Jos” din Galați ce manuale de filosofie ar recomanda ei pentru studenții de
la Cahul și mare i-a fost mirarea, când i s-a răspuns că ar fi cazul să apeleze
la manualul lui Valeriu Capcelea din Republica Moldova, deoarece ei îl recomandă studenților gălățeni.
Vreau să menționez că acest obiectiv de a răspândi filosofia în spațiul
autohton ar fi fost imposibil fără contribuția dezinteresată a directorul editurii „Arc”, dl Iurie Bârsa, cu concursul căruia am publicat 15 cărți, care mi-a
zis că vrea să contribuie la răspândirea filosofiei în spațiul românesc fără să
urmărească anumite câștiguri financiare.
Totodată, mă bucur că în ultimii ani am reușit să conving Editura „Universul Juridic” de la București, în persoana președintelui acestei prestigioase edituri, Nicolae Cîrstea, să publice opt lucrările ale mele, care își aduc
contribuția la răspândirea filosofiei, filosofiei sociale, eticii, deontologiei juridice în întreg spațiul românesc.
Aș vrea să remarc încă un lucru. Dumneavoastră mă numiți profesor
ca și alți interlocutori din RM și România, dar eu le spun tuturor că nu sunt
profesor universitar, ci conferențiar universitar. Toți sunt mirați de faptul că
la realizările obținute nu sunt profesor cu acte în regulă. În opinia mea, prea
rigide sunt cerințele ANACEC privind conferirea gradului didactic de profesor – să ai doi discipoli care au susținut teza de doctor în situația în care
conducătorul este doctor habilitat și un anumit număr de lucrări didactice
publicate. Consider că cerința vizavi de pregătirea unor doctori este exagerată și nejustificată, în principiu.
Locul de unde veniți, în care V-ați născut, Izvoare, poartă cumva o amprentă
în educația și formarea Dvs., pentru ca astăzi să putem vorbi despre Dvs. ca
despre un reprezentanții notoriu ai şcolii filosofice din republică?
– Este evident că locul unde s-a născut un om lasă o amprentă asupra
existenței lui, asupra felului de a fi, a mentalității, înțelegerii lumii etc. Poate
că acest loc a influențat alegerea mea de a mă îndrepta spre științele socioumanistice, istorie și filosofie, de a mă ocupa de studierea societății, problemelor cu care se confruntă societatea în ultimele decenii. Plus la aceasta,
în opinia mea, o influență mare au avut-o unchii mei, Efrim care a absolvit Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, dar despre care
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am auzit numai din spusele tatălui Macarie, pentru că, în noaptea de 12
spre 13  iunie 1941, a fost deportat în Siberia și a murit peste câteva luni în
GULAG și Simion, fost director de școală la Izvoarele și Scăieni, între 1933
și 1944, cu mici întreruperi, când a participat la războiul al doilea mondial.
Unchiul Simion, fiind un enciclopedist, a reușit să-mi cultive dragostea de
istorie și filosofie și să mă repună pe făgașul obiectivității tratării problemelor
istoriei sociale, pe motiv că studiile la facultatea de istorie erau îndreptate în
mod tendențios spre a falsifica istoria neamului românesc.
Cum ați ajuns la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB),
după ce ați avut o activitate destul de îndelungată la Chișinău. De obicei, se
întâmplă invers? Ce V-a atras? Care a fost întâmplarea vieții?
– Încă de pe băncile facultății am avut intenția să mă ocup de cercetarea științifică și aveam posibilitatea să rămân la facultate, dar caracterul meu
care nu admitea falsul, iar lipsa propriei viziuni și supunerea oarbă în fața
autorităților de la Facultatea de Istorie a făcut să abandonez această opțiune
ca să fiu îndreptat la lucru în școala medie din satul Geamăna, raionul Anenii
Noi. După trei ani de lucru, când a expirat termenul obligatoriu de muncă în
această instituție școlară, am încercat să mă angajez la Chișinău și la Soroca,
dar m-am reîntors la Geamăna. În vara lui 1978 am hotărât să-mi încerc norocul la Institutul Pedagogic de Stat din Bălți. Am fost primit în audiență de
rectorul Boris Coroliuc, care m-a ascultat atent și mi-a zis că locuri vacante
la istorie nu are, dar la filosofie poate să mă angajeze în calitate de asistent.
Mare mi-a fost bucuria să mă reîntâlnesc cu filosofia pe care o iubeam din
copilărie. A fost foarte dificil să mă afirm în calitate de lector care preda filosofia, am depus o muncă titanică, am muncit mult urmând doctorantura, am
susținut tezele de doctor în filosofie și doctor habilitat în filosofie. Vreau să-i
mulțumesc și pe această cale domnului Boros Coroliuc că mi-a oferit această
posibilitate ca să devin filosof, care, sper că s-a transformat în realitate. Din
păcate, nici el nu mai este printre noi.
În 2014 ați fost secretar științific al Filialei Bălți a AȘM, deschisă în anul
2006 în baza și cu aportul USARB, acum sunteți șeful Secției/Filialei Nord
a Academiei de Științe a Moldovei. În ce condiții activează actualmente
filiala sau secția, ce ține de competențele ei și în ce constă colaborarea
propriu-zisă, mai ales, după reforma în știință din 2018?

pus să fiu angajat în calitate de secretar științific la Filiala Bălți a AȘM, pentru
a fortifica activitatea acestei instituții. Sper că încrederea acad. Duca s-a materializat din plin, pentru că această entitate științifică a devenit vizibilă nu
numai în arealul de nord a Republicii Moldova, dar și în Republica Moldova,
România, Ucraina și alte țări.
Să mai detaliem un pic acest subiect. În ce măsură această secție joacă un
rol de consolidare a eforturilor cercetătorilor din nordul republicii, pentru
că îmi amintesc, încă la începuturi, cât optimism și așteptări s-a investit în
edificarea acestei entități. Academia de Științe anunța cu mândrie despre
efortul care a avut o finalitate frumoasă.
– Evident, noi ne străduim să consolidăm aceste eforturi. În cei nouă
ani de activitate la Filiala/Secția Nord a AȘM am organizat anual Conferințe
Științifice Naționale cu participare Internațională, unde savanții au posibilitatea
de a prezenta, dezbate şi disemina informaţiile din domeniile: tehnică, tehnologii inovaționale și transfer tehnologic, dezvoltare regională, științe ale naturii, ecologice și agricole, științe socio-umane, științe ale educației și arte, economie și drept pentru a cunoaşte preocupările şi realizările cadrelor științifice și
rezidenților Incubatoarelor de inovare și Parcurilor Științifico-tehnologice din
arealul de nord al Republicii Moldova, Zonei Economice Libere Bălți, Agenției
de Dezvoltare Regională Nord în domeniul tematicii abordate, iniţierea de noi
contacte între specialişti, instituţii din ţara şi de peste hotare, crearea de parteneriate, stimularea creativităţii cercetătorilor științifici, identificarea şi utilizarea de noi tehnici și tehnologii inovaționale, abordarea unor proiecte şi participări la programe de instruire și consultanță științifică europene.
Plus la aceasta, au fost publicate și două culegeri de articole științifice,
în care au fost abordate cele mai stringente probleme ale Nordului Republicii Moldova. Totodată, acordăm suportul metodologic și metodic necesar
savanților din regiune la elaborarea unor proiecte de inovare și transfer tehnologic și a proiectelor de cercetare.
Apropo, ca persoană care coordonați o structură de educație și cercetare, ce
părere aveți despre procesul de reorganizare și modernizare a sistemului de
învățământ superior din Republica Moldova, anunțat de către Ministerul
Educației și Cercetării zilele acestea, mai exact, la 27 iunie 2022?

– În anul 2014, după ce am lucrat 35 de ani la USARB și un an la Universitatea de Studii Europene din Moldova la Chișinău, domnul academician
Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe din Moldova, mi-a pro-

– Opinia mea este una dialectică. Vizavi de absorbția unor instituții superioare de învățământ, sunt în mare măsură de acord cu aceste intenții, dar
trecerea la universități a institutelor de cercetare care au făcut parte până
în 2018 din Academia de Științe a Moldovei este, după mine, o măsură care
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va avea un efect nociv asupra dezvoltării științei. Consider că aceste instituții
trebuie să se întoarcă la Academie. Evident, se cere, în mod imperativ, de a crea
un nou concept și o altă structură a AȘM, pentru că numai în acest caz aceste
instituții și cercetătorii științifici din cadrul lor vor putea să supraviețuiască și
să contribuie la dezvoltarea științei. La noi se speculează cu ideea că în apus
știința se face în universității. În anul 2003, când am fost în SUA, am vizitat
patru universității și m-am convins de aceasta, dar la noi cadrele universitare
nu se ocupă cu mare ardoare de știință. Prin urmare, situația e alta. Experiența
mea de editor a șapte culegeri de materiale ale conferințelor științifice, orga
nizate de Secția Nord a AȘM, denotă că 75% din participanți sunt de la
instituțiile științifice subordonate cândva AȘM, iar cadrele universitare de la
USARB și alte școli superioare nu prea vor să participe la aceste manifestări
științifice. Prin urmare, opinia mea este de a reîntoarce instituțiile științifice la
AȘM reformată și, totodată, a face tot posibilul de a păstra ca o entitate aparte
Universitatea Agrară de Stat din Moldova, care este cea mai veche instituție
superioară din țara noastră.

lectualul este, prin definiție, un om al cetății, producător sau consumator de
ideologii, iar identitatea lui socială se structurează în funcție de capacitatea
de a influența în mod semnificativ jocurile politice naționale.
Credem că intelectualii sunt agenți ai schimbării, în special, în acele părți
ale lumii în care comportamentul nedrept este normă, precum este Republica Moldova. Astfel, intelectualii aduc contribuții eficiente la îmbunătățirea
societății în moduri semnificative. Adevăratul intelectual se remarcă prin
angajamentul său în serviciul societății în domeniile producției de sens prin
autonomia gândirii, în raport cu puterea consacrată și, de asemenea, în raport cu clanurile și luptele lor.
Să vorbim un pic și despre alte bucurii editoriale, dar și ce stă în spatele
acestor bucurii?

– În primul rând, vreau să reiterez mulțumirile exprimate regretatului
profesor universitar, doctor habilitat în filosofie Vasile Țapoc, pentru faptul
că m-a convins să mă apuc de studiul acestei probleme spinoase și destul de
controversate, precum este cea a intelectualității, locului și rolul ei în viața
socială. Intelectualitatea, în opinia mea, reprezintă în sine subiectul viitorului în prezent. Ea scoate la iveală semnele viitorului în trecut, formează
opinia publică și poartă măsura proprie a responsabilității pentru transformările ce au loc în societate, în general, și în diverse sfere ale vieții sociale, în
mod special. A fi intelectual înseamnă a avea principii, stil și caracter. Adevărata putere a intelectualului este cea a cuvântului, a discursului, care poate fi
un discurs critic (contestatar/avangardist/revoluționar) la adresa autorității
instituite, sau unul legitimator, apărător al ordinii existente.
În societatea post-modernă de tip democratic, mai vechiul ermetism al
intelectualului este serios concurat de valoarea civismului, astfel încât inte-

– Pot să vă comunic că în ultimii doi ani am publicat câteva lucrări, care
au avut un impact benefic asupra iubitorilor de înțelepciune de pe ambele
maluri ale Prutului. În anul 2020 am publicat la București, la Editură „Pro
Universitaria”, lucrarea Tractat de filosofie ce reprezintă o sinteză a tezaurului acumulat de milenii în gândirea filosofică mondială și națională, care
a avut nu numai o destinație didactică, informativă, dar și una integrativă,
având scopul de a îngloba și familiariza și ideile, concepțiile și teoriile filosofice un cerc cât mai mare de oameni, ce pot să se atașeze la valorile inestimabile ale filosofiei. Sarcina mea dintotdeauna a fost în cele 10 cursuri de
filosofie tipărite, de a trata în așa fel filosofia încât cititorul să înțeleagă ideile
și concepțiile ei, să-l atrag pe cititor spre filosofie, pentru că, de cele mai
multe ori, autorii prin cursurile lor și felul de a expune materialul îi fac pe
cei ce încearcă să pătrundă în esență să renunțe la aceasta. A urmat, în 2022,
lucrarea Etica și comportamentul civilizat, ediția a doua, care a fost scrisă la
solicitarea aceleiași edituri „Pro Universitaria”, deoarece a sporit în spațiul
românesc interesul față de moralitate, etică și un comportament uman civilizat. Spre sfârșitul anului 2021 am reușit să public lucrarea Configurarea
intelectualității în societatea contemporană și recent, la începutul lui iulie
curent a apărut la aceeași Editură Pro Universitaria, monografia Intelectualitatea: esența, tipologia, locul și rolul ei în societatea post-modernă, care
sper să fie lansată la începutul lui octombrie 2022, la Academia de Științe a
Moldovei, unde vor fi invitați intelectuali de marcă din Republica Moldova
ca să discutăm despre sarcinile și destinele intelectualității autohtone. Prin
această monografie și cele două anterioare publicate la noi în țară, sper că
am reușit să elucidez esența acestui grup social, care a avut și are o influență
decisivă asupra dezvoltării sociale.
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În anul 2020, aproape cu o lună înainte de a cunoaște urgiile pandemiei
de Covid-19, ați lansat la Academie lucrarea „Filosofia socială: curs universitar”, iar anul următor, 2021, ați veniți cu volumul „Configurarea intelectualităţii în societatea contemporană”. Prolifică această perioadă pentru
Dvs. Sunteți motivat de ceva anume în scrierea acestor lucrări? Și de unde
aveți această „scriitura bună”, ca să fac uz de o apreciere a directorului ICR,
Chișinău, dl Valeriu Matei? Și care e, totuși, configurarea intelectualităţii
în  societatea contemporană?

În anii 2021 și 2022 am hotărât să mă întorc la izvoarele mele la propriu
și figurat. Sunt totuși nu numai filosof, dar și istoric (din păcate sau din fericire, nu am fost admis la specialitatea filosofie în anul 1969, când a fost prima și
ultima admitere la această specialitate în Moldova Sovietică, pentru că eram
prea tânăr (16 ani), nu terminasem școala medie cu medalie de aur și nu
aveam stagiu de muncă. De aceea, am fost nevoit să accept a-mi încerca norocul la specialitatea istorie pe care am absolvit-o în 1974. Fiind istoric, am
hotărât împreună cu încă doi reprezentanți ai marii familii Capcelea – Victor
(doctor în geografie) și Grigore (doctor în psihologie) să elaborăm după trei
ani de muncă asiduă două monografii de suflet – Comuna Izvoare (Florești):
istorie și actualitate (2021) și De neamul Capceleștilor (studiu genealogic cu
elemente interculturale) (2022), care mi-au adus o mare satisfacție pentru că
am reușit să dăm un răspuns concludent la întrebările sacramentale pentru
orice om: „Cine suntem?”, „De unde venim?” Și „Încotro mergem?” În acest
sens, chiar dacă nu voi reuși să public alte lucrări, aceste două cărți, în opinia
mea, pot fi considerate o mare reușită a triumviratului academic Capcelea,
după cum ne numește istoricul și enciclopedistul autohton Ion Valer Xenofontov.
Gândirea în spirit filosofic a generat cumva venirea și a unui timp al sinte
zelor? Pentru că din câte reușim să observăm lucrările Dvs vin ca o etapă,
ca un bilanț, de unde sau de la care trebuie să se producă viitoarele salturi.
– Într-adevăr, primele decenii ale noului mileniu este un timp în care
sunt necesare sintezele ce pot să continue facă ca să funcționeze principiul
continuității în dezvoltare a societății umane, ca să putem asigura existența
de mai departe a civilizației umane. Fără o gândire sintetizatoare va fi imposibil de a intui dezvoltarea de mai departe a omenirii, riscurile și pericolele
care pot să pună sub semnul întrebării existența de mai departe a umanității.
Dle profesor, în opinia Dvs., noi, cei din societatea ultra-post-modernă,
dăm vreun semn că timpul de sinteze a venit și pentru noi? Și cât de mult
ne gândim la viitor de pe pozițiile unui prezent care este așa cum este,
fracturat, dezbinat, marcat de tot felul de crize, lipsit de moral, valori…?

împotriva vecinilor săi. Astfel, cu concursul intelectualității ruse, această țară
s-a transformat într-un stat terorist, care utilizează politicile națiste din Germania anilor ’30-’40 a secolului trecut.
Unde ne poate duce absența unor gândiri sintetizatoare?
– Lipsa unei gândiri sintetizatoare ne poate conduce la dezastru în aceste condiții în care omenirea trece printr-o perioadă când fundamentele etice/
morale ale existenței omenirii au fost profund zdruncinate și, posibil, alterate
iremediabil. Prin urmare, timpul în care trăim ne obligă să revenim la fundamentele create de înaintașii noștri timp de milenii, pierdute în această criză
profundă pe care o traversează societatea pentru a rezolva cele mai stringente
probleme: atât războaiele, problemele energetice, alimentarea, ocrotirea mediului înconjurător, cât și cele vizând conduita dintre semeni.
De fapt, care este rolul filosofiei în parcursul acestui destin tumultuos
al nostru, în aceste timpuri grele, în aceste torente verbale actuale, luat,
bineînțeles, și în raport cu sociologia?
– Filosofia dintotdeauna a fost și rămâne o artă, o știinţă, o atitudine în faţa
vieţii, care presupune a întâmpina viaţa cu ochii larg deschişi, ce ne îndeamnă
să investigăm marile mistere, să privim Universul şi ne punem întrebări legate
nu numai de el, ci și față de noi înşine, de fiinţa umană, în general. Filosofia nu
este doar o relicvă a unor epoci trecute, pe care ar trebui fie să o eliminăm, fie să
o înlocuim cu altceva. Ea constituie o modalitate de a suplini nevoia pentru o
„mentenanță intelectuală” și are sarcina de a deveni un instrument de educație
pentru oameni maturi/adulți. Un alt scop al filosofiei constă în a înțelege cum
stau anume lucrurile, în cel mai larg sens posibil al termenului.
Dar care este rolul universitarilor, Academiei de Științe în domeniul
științelor sociale, umanistice? Aveți impresia că în unele cazuri se uită de
acestea, de parcă nu se mai văd, nu se mai aud, parcă au apărut alte struc
turi, entități care au preluat acest rol de a explica lumea în care trăim?

– Mulți savanți și filosofi înțeleg acest deziderat al societății post-moderne și încearcă prin lucrările și luările de poziție să contracareze pericolele
care amenință existența omenirii, dar cu regret, mulți savanți și intelectuali de marcă din diferite țări, mai ales din Rusia, susțin de la 2008 încoace
războaie de cotropire declanșate asupra Georgiei și Ucrainei, sprijinind în
mod tacit regimul totalitar a lui Putin. Ei nu critică aceste acțiuni criminale

– Din momentul apariției lor, în sec. al XIII-lea, universitățile (Bologna, Paris, Oxford etc.) reprezentau comunități sau corporații legal recunoscute care s-au transformat în „agenți ai schimbării”. Această misiune a
universităților se materializa în pofida faptului că în epocă dată ele se străduiau, în fel și chip, să reproducă conservatismul universitar corporativ, religios
sau academic. În primul rând, importanța Universităților și a Academiilor
de Științe care au apărut cu vreo trei-patru sute de ani mai târziu, în viața
socială, de la începuturi și până în prezent, constă în producția unor stiluri
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de gândire noi, realizări tehnice și practici politice novatoare, însă acest rol se
realiza cu tempouri destul de lente. Totodată, rolul universităților nu constă,
în exclusivitate, în instruirea tineretului în cadrul unor sau altor facultăți,
dar, mai ales, prin aceea ca profesorii universitari fiind savanți, gânditori, cei
care constituie și fac parte dint-un strat social specific – intelectualitatea, să
lase o urmă enormă în mințile studenților. Aceasta se realizează nu numai
în mod direct, dar și prin crearea unei atmosfere intelectuale, care formează
stiluri noi de gândire, care demonstrează necesitatea transformărilor sociale.
În această perioadă de grandocrație care este datoria filosofului? Ce face?
Rămâne cu dorința iubirii față de știință sau trebuie să mai iasă la oameni,
în fața lumii, societății…?
– Fiind întrebat care este sarcina filosofiei, eu le răspund interlocutorilor
mei că filosofii încă din Antichitate și până în prezent nu trebuie să tindă a
schimba lumea, dar trebuie să cugete, să creeze concepții și teorii prin care
ar dezvălui esența lumii, ar interpreta diferite fenomene sociale și ar propune
diferite soluții de rezolvare a lor. Adică, eu nu împărtășesc ideea expusă de
marele filosof al antichității Platon, că în fruntea statelor trebuie să fie filosofii, care în ultimele cărți ale Republicii scria „dacă filosofii nu ajung regi ai
statelor și nici cei care sunt numiți acum regi și conducători nu devin filosofi adevărați sau buni, nu există nicio scăpare, cel puțin temporară, de rău
nici pentru state, nici pentru neamul omenesc”. Totodată, consider că aceste
afirmații ale lui Platon sunt destul de actuale, mai ales pentru țara noastră
ieșită din sistemul totalitarist, care a purces pe calea democrației și integrării
europene, în sensul că politicienii care tind să ajungă la putere trebuie să
cunoască filosofia, să ia în calcul, în activitatea lor, ideile și concepțiile create
timp de secole și milenii.
Prin urmare, eu sunt de părerea că schimbările sociale țin de activitatea
politicienilor. Totodată, de faptul cum, ce teorii vor fi puse la baza acestor
transformări nu mai ține de filosofi. În același timp, dacă mă întrebați dacă
există soluții pentru a rezolva unele probleme sociale concrete, eu zic că o
soluție concretă oferită de filosofi deseori nu există, dar dacă vom studia
minuțios moștenirea filosofică de veacuri putem găsi asemenea soluții.

independență statală de la 1991 încoace. Prin lucrările Tranziția moldovenească: fazele, elementele structurale, dimensiunile, paradoxurile, eșecurile
și avatarurile ei, Etica în fața provocărilor societății post-moderne, Intelectualitatea: esența, tipologia, locul și rolul ei în existența socială, Configurarea intelectualității în societatea contemporană și Intelectualitatea: esența,
tipologia, locul și rolul ei în societatea post-modernă, am încercat să filosofez asupra problemelor cu care se confruntă societatea mileniului trei și să
identific anumite soluții pentru rezolvarea unor probleme stringente ale
contemporaneității în general și ale spațiului românesc, mai ales, cel din
stânga Prutului, în mod special. Totodată, am încercat să transmit aceste
concepții doctoranzilor mei, dar, din păcate, din patru doctoranzi numai
unul a susținut teza de doctor în filosofie, iar încă doi muncesc asupra definitivării lucrărilor care au ca tematică filosofia socială.
Aveți un palmares destul de invidios, ca să mă exprim în termenii, pe cât
de vechi, pe atât de actuali ai contextului, 46 de cărți, 17 monografii și
29 de manuale, sute de publicații științifice... Câte din aceste lucrări se
regăsesc pe pupitrele aulelor instituţiilor de învăţământ superior ca un
gest de normalitate, nu ca excepție?
– Cu siguranță, majoritatea dintre ele se regăsesc pe pupitrele aulelor și în bibliotecile atât din Republica Moldova, cât și din România. Îmi
aduc aminte de anul 2000, când fostul rector al USARB, Nicolaie Filip le-a
demonstrat cadrelor didactice de la universitate cartea mea de filozofie, editată în anul 1998, care într-un an de studiu era cu coperta ștearsă și paginile
zdrențuite în urma lecturii studenților. Sunt convins că, cărțile mele de filosofie, filosofie socială. etică, deontologie juridică și cercetare științifică și
monografiile elaborate sunt citite nu numai de studenți și doctoranzi, dar și
de publicul larg, care vrea să se familiarizeze cu tezaurul acumulat de milenii
în gândirea filosofică mondială.

Cine vine să continue ideile școlii științifice filosofice, fondate de Dvs.? Și
ce a mai rămas valabil din școlile marilor gânditori ai vremurilor?

Dle profesor, pentru merite deosebite în cercetarea științifică, management
eficient și promovarea imaginii științei pe plan național și internațional,
Academia de Științe a Moldovei V-a conferit Medalia „Nicolae Milescu
Spătaru”, care este una din cele șase distincții importante ale AȘM. Cu ce
alte distincții ați fost menționat pentru activitatea Dvs., dacă ați fost, și
care e sentimentul acestor aprecieri?

– Este greșit să spunem că am înființat vreo școală filosofică. Poate am
încercat să fondez o direcție inedită a filosofiei sociale ce ține de interpretarea problemelor cu care se confruntă țara noastră în ultimele 3 decenii de

– Trebuie să recunosc că nu am fost răsfățat cu aprecieri pentru munca
depusă și rezultatele obținute timp de 48 de ani de activitate în domeniul
didactic și științific, dar nu cred că aceasta reprezintă vreun impediment
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care mi-ar tăia din elanul de a cerceta și a face cunoscut publicului rezultatele
obținute. În afară de Medalia „Nicolae Milescu Spătaru”, decernată de AȘM,
mi-a fost înmânată Diploma Ministerului Educaţiei în legătură cu aniversarea a 65-a a fondării Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, în 2010.
Ați fost modest în răspuns, de aceea, aș dori să mai specificăm câteva aspecte
privind impactul aprecierii, care ar fi cumva și motivantă. Dumneavoastră,
ca un specialist de marcă al științelor filosofiei, ați putea să ne răspundeți
cel mai argumentat la această întrebare. De unde vine necesitatea de
apreciere? De ce oamenii, în majoritatea lor, vor să fie apreciați? Și ce
părere aveți despre mulți alți oameni, personalități, care muncesc în
modestia lor ani de zile și care nu cară cu ei neapărat această povară sau
n-au criza acestei recunoașteri?
– Necesitatea de apreciere este una firească pentru ființa umană, pe motiv că de ea depinde, în mare măsură, motivația pentru a face/crea ceva. În
opinia mea, aprecierea altora ne învață să ne evaluăm și dacă nu o primim
când avem nevoie de ea, vom fi în căutarea ei cu un efort continuu de a umple
un gol, uneori toată viața, fără să reușim, din păcate, să-l materializăm. Este
evident faptul că oamenii au nevoie de confirmări din partea altora pentru
ca aceasta îi validează ca ființe sociale și îi ajuta să găsească locul într-o lume
în care nu trăim singuri. Dar, este important să trasăm o limită certă între
dorința, bucuria de a obține aprecieri și necesitatea, dependența de acestea.
În această ordine de idei, vreau să mă refer succint și la invidie (ce este, deseori o trăsătură de caracter a multor consângeni), care după DEX este sentimentul egoist de părere de rău, de necaz, de ciudă, provocat de succesele sau
de situația bună a altuia: Din păcate, de multe ori m-am confruntat cu invidia, care reprezintă unul din cele șapte păcate capitale conform Catehizmului
Bisericii Catolice, din partea unor colegi de breaslă. Într-o discuție cu unul
dintre ei a fost exprimată opinia că lucrarea dată ar fi fost mai bună dacă…..
Eu i-am răspuns franc, dacă știi care sunt neajunsurile, atunci de ce nu scrii
o lucrare mai bună decât a mea. El a început a se justifica că nu are timp,
mijloace etc., etc.
Cum V-ați împrietenit cu Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova,
E.S. Bartolomei Zdaniuc? În ce relații sunteți acum cu diplomatul polon,
care a fost destul de prezent în viața universitară academică de la noi?

cat că a fost numit în calitate de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al
Republicii Polone la Chișinău. Chiar de la prima noastră întâlnire, în 2014,
am stabilit relații de prietenie, care s-au păstrat până în prezent. Ce-i drept,
pandemia de Covid-19 și războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei au
făcut ca, contactele noastre să fie mai rare, dar ele se păstrează. Spre exemplu, Excelența Sa a fost, la 12 iunie 2021, la lansarea cărții Comuna Izvoare
(Florești): istorie și actualitate (2021) în Casa de cultură a comunei Izvoare
din raionul Florești, unde a ținut o alocuțiune despre importanța unor astfel
de cercetări pentru posteritate. Ulterior, la 27 august 2021, am fost invitatul
Excelenței Sale la întâlnirea organizată de Ambasada Republicii Polonia cu
președintele Poloniei Andjei Duda.
Vreau să mulțumesc Excelenței Sale pentru aprecierea umilei mele persoane în timpul lansării cărții: Filosofie socială: curs universitar ce a avut loc la
13 februarie 2020 și să remarc că am încercat să-i fiu de folos în investigațiile
sale vizavi de Republica Moldova în perioada tranziției, să-i dau sfaturi cum
să trateze unele sau alte probleme controversate ale acestui proces de trecere
a țării noastre de la totalitarism spre democrație și statul de drept, care s-au
soldat cu susținerea tezei de doctor habilitat în științe politice. Aș vrea să
mai remarc încă un prieten al meu, Excelența Sa Petrișor Ionel Dumitrescu,
Consul General al României la Bălți, doctorul în științe sociale, cu care am
făcut cunoștință în satul Izvoare la 15 septembrie 2019, în cadrul Festivalului
tradițional consacrat celebrei folcloriste române Tatiana Gălușcă, originară
din comuna Izvoare. Din prima clipă de discuție am stabilit relații amicale
care se păstrează până în prezent, materializându-se prin diverse acțiuni și
fapte. Spre exemplu, eu am fost cel ce a redactat, din punct de vedere științific,
cele două lucrări scrise de Dumnealui, consacrate fenomenului emigrației
române, care sper că vor vedea, în sfârșit, lumina tiparului. Totodată, Domnul Dumitrescu a sponsorizat în anul 2019 apariția la Editura Pro Universitaria din București a lucrării Filosofia socială: curs universitar și a fost unul
din referenții științifici al lucrării apărute recent la București Intelectualitatea: esența, tipologia, locul și rolul ei în societatea post-modernă, care a citit-o
dintr-o suflare într-un week-end și a venit cu anumite observații și doleanțe,
care au contribuit la îmbunătățirea conținutului acestei lucrări. În prezent
colaborăm pentru a materializa un obiectiv destul de important – înfrățirea
municipiului Bălți cu municipiul Iași, care sper să se realizeze în acest an.

– Excelența Sa a fost o lună de zile într-un stagiu de documentare la
USARB, în cadrul programului Uniunii Europene Acțiunea Erasmus Mundus în 2014, ulterior a mai venit la Bălți, prin 2016, iar în 2017 mi-a comuni-

Vă bate la ușă o aniversare frumoasă. Deși e tomnatică, Dvs reușiți să
aduceți primăvara prin scrieri, prin prezență, prin tot ce faceți. Mulțumi
rile vor începe să curgă în curând pentru Dvs. Dar cui ați avea dumnea
voastră de spus acel irepetabil „Mulțumesc”?
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– Evident că trebuie să le mulțumesc, în primul rând, părinților Macarie și Maria, fratelui Arcadie și surorii Ludmila, dar și familiei mele - soției
Nadejda, fiicei Daniela și fiului Iulian, care spre marele regret, nu mai este
printre noi, nepoatelor Seline, Vanessa și Mădălina și neapărat continuatorului dinastiei Capcelea, nepotului Bogdan, care m-au susținut/răbdat ca să mă
pot ocupa de filosofare.
Un gând de final pentru universitarii crengieni, pentru mediul academic,
dar și pentru cei care ne-au urmărit.
– Pot și trebuie să le doresc tuturor multă sănătate și pace în aceste timpuri destul de dificile, când mersul natural al vieții sociale este pus sub semnul întrebării și devine actuală expresia lui Hamlet: „A fi sau nu a fi? Aceasta-i
întrebarea!”

Vă mulțumesc.
– Vă mulțumesc și eu.
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Partea I

VIAŢA ŞI ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

REPERE DIN PROPRIA ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ
În domeniul cercetărilor filosofice fundamentale
Cercetările științifice fundamentale au fost axate pe câteva domenii ale
filosofiei sociale și ale eticii.
În primul rând au fost analizate aspectele teoretice ale tradițiilor în
general și a tradițiilor naționale, în mod special fiind analizate în cele trei
monografii și în esența, locul și rolul tradiției în existența socială. Au fost
abordate problemele metodologice, gnoseologice și axiologice legate de cercetarea tradiției a aspectului lor teoretic, social, emoțional și psihologic, natura lor sistemică, valențele lor nomologice și educaționale care pot și trebuie
utilizate în societatea post-modernă pentru a rezolva problemele stringente
ale dezvoltării ale umanității în condițiile când valorile tradiționale sunt profund zdruncinate și, posibil, alterate iremediabil. A fost efectuată o abordare
filosofică și o investigare interdisciplinară a tradițiilor, o viziune panoramică
și globală a naturii lor universale, a locului și rolului lor în societatea mileniului trei. În același context au fost investigate și normele sociale – problemele metodologice și gnoseologice ale studierii lor: caracterul obiectiv al
normelor, aspectul lor social și psihologic, natura lor sistemică și specificul
funcționării lor, a interacțiunii dintre diferite tipuri de norme în procesul
existenței sociale. Astfel au fost puse bazele nomologiei naționale.
În al doilea rând, a fost cercetată o problema destul de spinoasă și controversată precum tranziția de la societatea totalitaristă spre cea democratică
în general și tranziția moldovenească, în mod special. În monografia Tranziţia moldovenească: fazele, elementele structurale, dimensiunile, paradoxurile,
eşecurile şi avatarurile ei , am efectuat o abordare filosofică, interdisciplinară şi globală a schimbărilor şi transformărilor sociale (a comportamentelor,
mentalităţilor, eticii, valorilor etc.) care se produc la noi în ţară cu scopul de a
realiza tranziţia de la totalitarism spre democraţie şi trecerea de la economia
planificată la economia de piaţă. Lucrarea s-a fundat pe o abordare sistemică,
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efectuându-se o analiză epistemologică a multidimensionalităţii tranziţiei, a
oferit răspunsuri şi a propus unele soluţii pentru a rezolva problemele cu care
ea se confruntă societatea noastră de un pătrar de secol.
În al treilea rând, au fost cercetate printr-o abordare nouă, integrată, pluridisciplinară și panoramică schimbările și transformările care s-au produc în
etică la acest început de mileniu. Au fost elucidate nu numai transformările calitative care au loc în etica tradiţională (antropocentrică) ce vizează interacţiunile dintre indivizi ca membri ai colectivităţii umane, dar, mai ales,
apariția în a doua jumătate a sec. al XX-lea a eticii netradiţionale (aplicative)  – etica vitalității, bioetica, etica Pământului, etica ecologică, tehnoetica, etica
informațională, etica și schimbările climatice, deontologia profesională etc., care
abordează interacţiunile dintre oameni şi natură, atitudinea morală faţă de tot
ce este viu și relațiile dintre om, tehnică și tehnologiile societății cunoașterii cu
scopul ca respectarea normelor, valorilor și principiilor morale să transforme
într-un mijloc important pentru a asigura supravieţuirea umanităţii și a materializa în existența socială principiul continuității în dezvoltare a generațiilor
umane. Totodată, au fost tratate și problemele raportului dintre politică și
morală în general și, în condițiile tranziției de la societatea totalitaristă la cea
democratică, în mod particular. De asemenea, au fost supuse analizei problemele ce țin de educația morală a tinerii generații în general și educația în baza
normelor, valorilor și principiilor eticii creștine, în mod special. O atenție deosebită a acordat-o autorul problemelor deontologiei profesionale, un domeniu,
care s-a transformat astăzi într-o tendinţă mondială în evoluția eticii. În acest
context, a fost scrisă și lucrarea Introducere în Etica ecologică, ce reprezintă o
altă paradigmă în comparație cu etica antropocentrică, care este o învățătură
despre relațiile morale dintre om și natură, ce se fundează pe conceperea naturii în calitate de partener moral, egalitatea tuturor formelor vieții și limitarea
necesităților și drepturilor omului. Ea a apărut la frontiera dintre ecologie și
etică. Ea are o mare importanţă, pentru că este în stare și trebuie să determine
relaţia și comportamentul uman faţă de natură.
În al patrulea rând, în monografiile Intelectualitatea: esența, tipologia,
locul și rolul ei în existența socială și Configurarea intelectualității în societatea contemporană, au fost tratate printr-o abordare nouă, integrată și pluridisciplinară esența acestui fenomen social specific, elucidând, trăsăturile
definitorii și tipologia intelectualității, evidențiind locul și rolul ei în viața
socială în general și în epoca post-modernă, în mod special. A fost elucidate
nu numai modificările care se produc în conținutul acestui fenomen social,
dar, mai ales, condiția intelectualității în spațiul românesc, inclusiv și din
Republica Moldova. Totodată, sunt tratate și problemele raportului dintre

intelectualitate și puterea politică în general și în condițiile tranziției de la
societatea totalitaristă la cea democratică, în mod particular. Este analizat și
fenomenul trădării intelectualității în spațiul românesc. De asemenea, sunt
elucidate problemele ce țin de formarea unor noi generații de intelectuali și
rolul universităților în constituirea lor.
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În domeniul didactic
Au fost publicate 35 de manuale și indicații metodice pentru studenții
instituțiilor de învățământ superior, inclusiv la subiectele, filosofia teoretică
(manual pentru instituțiile superioare de învățământ tipărite în cinci ediții
revăzute și completate în mod substanțial la Editura Arc din Chișinău și
Tractatul de filosofie ce a văzut lumina tiparului la Editura Pro Universitaria de la București), filosofie socială (două manuale editate în Republica
Moldova și unul editat în România), filosofia dreptului și filozofie juridică
(trei manuale editate în Republica Moldova și unul la București), etică și
conduită umană, etica și comportamentul civilizat (două Manuale editate
la București), etică și deontologie juridică (trei manuale edutate în Republica Moldova și două editate la București, cercetare științifică și metodologia cercetării științifice etc.
Pentru prima dată în Republica Moldova am început să promovez
cursurile de filosofie a dreptului și deontologie juridică, contribuind la
însușirea de către studenți prin prelegerile și manualele editate a fundamentelor teoretice ale dreptului și a aspectele morale ale jurisprudenței.
Totodată, am editat patru lucrări ce se referă la indicațiile metodice pentru
pregătirea studenților la filosofie, filosofia dreptului, etica și deontologia
juridică și etica și deontologia funcționarului public. În afară de aceasta,
au fost elaborate 8 programe analitice, 15 curriculumuri universitare. Trebuie să menționăm faptul că după manualele elaborate de el sunt studiate
filosofia, etica, deontologia, filosofia dreptului nu numai de către studenții
din Republica Moldova, ci și din România. De altfel, 7 din aceste manuale au văzut lumina tiparului la edituri de prestigiu din România, precum
Universul juridic și Pro Universitaria de la București. În acest sens, pot fi
remarcate manualele: Deontologia profesională a executorului judecătoresc,
Deontologia profesională a juristului : curs universitar; Filosofia juridică. Introducere în istoria filosofiei juridice şi în studiul principalelor domenii ale ei:
curs universitar; Filosofie socială: curs universitar; Tractat de filosofie, Etica
și comportamentul civilizat (în două ediții) etc.
La toate disciplinile predate timp de mai bine de patru decenii am editat
manuale proprii.

În domeniul aplicativ
La acest capitol putem menționa participarea la conferinţe, simpozioane, sesiuni ştiinţifice internaționale (87) şi naţionale (46) desfășurate în
Republica Moldova, România, Ucraina și Rusia în cadrul cărora a încercat
și a reușit să demonstreze caracterul aplicativ al cercetărilor sale. În această ordine de idei, o importanță deosebită o au alocuțiunile sale la diverse
Simpozioane științifice unde sunt puse în discuție problemele stringente ale
reformării sistemului juridic al statelor aflate în tranziția de la totalitarism
la statul de drept Republica Moldova, România și Ucraina). În cadrul lor
au fost abordate problemele ce țin de aspectele morale ale procesului penal,
civil și a executării silite atât din Republica Moldova, cât și din România pentru a dezvolta facultățile morale necesare lucrătorilor din domeniul ocrotirii
normelor de drept: umanismul, răbdarea, echitatea, simțul datoriei, curajul,
îndrăzneala, cumpătarea, onoarea, patriotismul etc.

dezvoltarea legăturilor între ţările şi popoarele continentului Euro-asiatic
(2010-2016).
5. Colaborare cu Catedra de științe socio-umane de la Universitatea Agrară
de Stat din Moldova în vederea elaborării materialelor didactice pentru
studenți.
6. Colaborare cu Catedra de științe socio-umane de la Universitatea Tehnică
a Moldovei în vederea elaborării materialelor științifice la tema „Ştiinţele
socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”.
Valeriu CAPCELEA
doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar

Colaborări ştiinţifice internaţionale şi naţionale
1. Colaborare cu Institutul de Istorie „George Bariţiu”, Departamentul de cercetări socio-umane, filiala Cluj-Napoca al Academiei Române, în vederea
realizării Acordului de colaborare între această instituție și Filiala Academiei de Științe a Moldovei din Bălți încheiat la 10.12.2014 în vederea
folosirii potențialului științific și uman la desfășurarea unor activități de
cercetare comune și la elaborarea lucrărilor ştiinţifice consacrate problemelor filosofiei sociale şi tranziţiei moldoveneşti de la totalitarism spre
democraţie şi stat de drept, participarea la sesiunile ştiinţifice şi elaborarea articolelor ştiinţifice.
2. Colaborare cu Institutul „Gh. Zane”, departamentul de cercetări socioumane, filiala Iași al Academiei Române, în vederea realizării Acordului de colaborare încheiat între această instituție și Filiala Academiei de
Științe a Moldovei din Bălți la 11.12.2014 în vederea cooperării și schimburilor în mediul academic, elaborarea lucrărilor ştiinţifice și participarea
la sesiunile ştiinţifice organizate de aceste instituții.
3. Colaborare cu Centrul tehnologiilor sociale în cooperare cu Fundaţia
Dezvoltării legăturilor internaţionale „Добрососедство” din Moscova în
domeniul elaborării şi materializării prevederilor Memorandumului despre
principiile expunerii neconflictuale a istoriei (2009-2016).
4. Colaborare cu Organizaţia Obştească Internaţională Platforma „Dialogul
Eurasiei” cu sediul la Stambul (Turcia), care se ocupa de stabilirea şi
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UN NUME NOTORIU ÎN ȘTIINȚA ȘI CULTURA NAȚIONALĂ

Printre personalitățile notorii ale spațiului nostru național se numără
și cea a ilustrului și neobositului cercetător, cadru didactic universitar, doctor habilitat în filosofie Valeriu Capcelea. Domnia Sa se alătură celor mai
prodigioși autori de manuale, studii teoretice și practice de o impecabilă originalitate și valoare științifică. Concomitent este și un înflăcărat promotor
al cunoștințelor din domeniul filosofiei în societate, al aplicării acestora în
diverse sfere de activitate și în cadrul rezolvării multiplelor probleme cu care
se confruntă azi populația nu numai din spațiul autohton, ci și din cel cu o
arie mai extinsă, afectată de un larg diapazon de probleme – de la cele socio-politice și demografice, până la cele ecologice și de serioase distorsionări
valorice.
Profesorul V. Capcelea caută să mențină și să intervină activ chiar în
aceste curente condiții nefavorabile pentru filosofie, investind în capacitatea acesteia de o inestimabilă sursă de înțelepciune, de oferire a soluțiilor
potrivite, unde alte posibilități sunt deja epuizate. E necesar de menționat
perpetua și neobosita Sa activitate în răspândirea eticii în cadrul academic,
universitar și profesional de divers gen. Concomitent într-o manieră investigaţională proprie plasează studiile ce tind să cristalizeze propriile poziții
etice. Printre acestea identificăm dreptul. În publicaţiile dedicate eticii şi deontologiei juridice se caracterizează o serie de valori spiritual-morale. Dintre
acestea remarcăm unele cu referinţă la categoria celor general-umane (binele, datoria, conştiinciozitatea, libertatea, responsabilitatea, virtutea, fericirea,
iubirea, datoria morală). În anumite situaţii, atât în drept, dar şi în medicină
se manifestă o duplicitate a specialiştilor faţă de unele situaţii din domeniul
profesional, situaţii survenite mai frecvent prin imixtiunea faptului civilizaţional contemporan – problemă ce eminamente necesită studii profunde
și multilaterale. Se reflectă aspecte privitor la valoarea vieţii preponderent
în verdicte juridice şi problema eutanasiei. Referându-se la operele istoriei gândirii etice, prof. univ. V. Capcelea relevă şi analizează valori esenţiale
ca: binele, datoria, conştiinciozitatea, libertatea, responsabilitatea, virtutea,
fericirea, echitatea, egalitatea, compasiunea, mila, iubirea, caritatea, spiritul

de sacrificiu, viaţa umană, binefacerea. Autorul plasează frecvent şi în toate
dimensiunile factorul valoric în întregul sistem, complex al vieţii sociale.
Manualele și monografiile ce îl au drept autor pe dl V. Capcelea, printre
care: Filosofie. Introducere în istoria filosofiei şi în studiul principalelor domenii
ale filozofiei (cu 5 ediții); Filosofie socială; Filosofia dreptului; Filosofia juridică, Etica; Etica juridică; Deontologia juridică; Etica şi conduita umană; Etica
și comportamentul civilizat (două ediții); Esenţa şi rolul tradiţiei în existenţa
socială; Dimensiunea etică a naturii; Etica și comportamentul civilizat, Introducere în etica ecologică, Esența și rolul tradiției în existența socială, Tranziția
moldovenească: fazele, elementele structurale, dimensiunile, paradoxurile,
eșecurile și avatarurile ei, Etica în fața provocărilor societății post-moderne,
Intelectualitatea: esența, tipologia, locul și rolul ei în existența socială, Configu
rarea intelectualității în societatea contemporană, ș.a. pot fi întâlnite nu numai
la Chișinău sau Bălți, dar și în librăriile și bibliotecile din România. Acestea
sunt de mare căutare la Iași, București și Cluj, V. Capcelea fiind bine cunoscut
în mediul academic de peste hotare.
Un capitol aparte îl constituie lucrările lui V. Capcelea care au văzut lumina tiparului în ultimii ani în România, publicate la editurile Universul Juridic și Pro Universitaria - Deontologia profesională a executorului judecătoresc:
curs universitar. București: Ed. Universul juridic, 2014; Etica și comportamentul civilizat. București: Ed. Pro Universitaria, 2016; Deontologia profesională
a juristului: curs universitar. București: Ed. Universul juridic, 2018; Filosofia
juridică. Introducere în istoria filosofiei juridice şi în studiul principalelor domenii ale ei: curs universitar. București: Ed. Universul juridic, 2019; Filosofia socială: curs universitar. București: Ed. Pro Universitaria, 2019; Tractat de filosofie.
București: Ed. Pro Universitaria, 2020; Etica și comportamentul civilizat (ediția
a doua, completată și revăzută). București: Ed. Pro Universitaria, 2022.
Una din calitățile domnului profesor și savant Capcelea, este cea de a
manifesta intransigență activă și principială față de diletantismul și amatorismul din mediul cercetării și cea de erodare și desconsiderare a valorilor noastre naționale – calitate care azi se manifestă la oamenii de știință tot mai șters.
În acest sens, ține să remarcăm faptul că tezaurul spiritual național nu numai
că își menține integritatea prin contribuția Domniei Sale, ci și sporește în
bogăția sa prin bogatul aport ce îl realizează. Acest nume deja este încadrat
temeinic în spațiul culturii naționale.
Neobositul savant mereu se află într-o intensă și variată activitate: cercetător și creator de adevărate valori științifice, cadru didactic universitar,
expert al Consiliului Național de Atestare și Acreditare, secretarul științific al
Filialei Bălți și Șeful Secției Nord a Academiei de Științe a Moldovei, mem-
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bru a câteva Seminare Științifice de profil, participant la foruri științifice
internaționale organizate în republică și peste hotare, membru al colegiilor
de redacție al unor importante reviste științifice etc., etc. Locuind și activând de-o viață la Bălți, îl întâlnim și la Chișinău, mereu făcând naveta Bălți–
Chișinău, Chișinău-Bălți, în orice condiții de timp n-am fi, cu o punctualitate și corectitudine rar întâlnită.
Dacă pe această palmă de pământ strămoșesc se mai menține flacăra
unei culturi naționale, cu rădăcini multiseculare, se mai menține spiritul
jertfei academice, al mediului inteligent, fie el din ce în ce mai insular sau
cu anumite fisuri, acesta se datorează contribuției imense aduse de către
personalități printre care și eticianul, sociologul, culturologul dar, peste toate
acestea, filosoful Valeriu Capcelea.
Cu ocazia atingerii frumoasei aniversări de 70 de ani, unui popas mai
deosebit al neobositului Kronos, Vă urăm să aveți parte de mulți și fericiți
ani, sănătate, prosperare, noi realizări multstimate coleg de breaslă, neobosit
savant și pedagog!
Vitalie OJOVANU
doctor habilitat în filosofie, conferențiar univiversitar,
șeful Catedrei de filosofie și bioetică a Universității de Stat
de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
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VIDERE MAJUS QUIDDAM: VALERIU CAPCELEA

Există oameni care întreaga viață și-o consacră cu desăvârșire unui scop
căruia îi rămân fideli de-a lungul anilor, și tot ce au realizat sau își propun
să atingă, este rimat și subordonat acestui țel, ce devine sinonimic sensului
vieții și tribulațiilor. Aceasta mai este și categoria de omenii care nicicând nu
rămân contrariați de faptul că trăiesc într-o țară mică cu o cultură care nu e
pe măsura celor mari, că muncesc într-un stat cu o economie neperformantă
ce riscă să falimenteze, că fac parte dintr-un neam care a cunoscut ce înseamnă robia materială, dar mai ales cea spirituală, care a rezistat provocărilor de
tot soiul, iar azi face eforturi în vederea integrării valorice și spirituale cu cultura universală. Anume din tagma oamenilor care mai presus de toate sunt
preocupați de soarta neamului și țării, de prosperarea ei la toate nivelele, de
afirmarea în sânul culturii europene și, nu în ultimul rând, de impetuozitatea
păstrării a tot ce este mai de preț pentru un popor – limba, tradițiile, istoria și
cultura face parte și dr. hab. în filosofie Valeriu Capcelea, or, aportul Domniei
Sale devine și mai palpabil din moment ce constatăm că aproape de patru
decenii educă specialiști meniți să-i împărtășească preocupările.
Asumat cu consacrare domeniului științifico-didactic, V. Capcelea îmbină cu succes munca de cercetare cu cea pedagogică, segment temporal
care ne deconspiră calea pe care Domnia Sa o face de la simplu pedagog
școlar la profesor universitar, de la modestul student al Facultății de Istorie
al Universității de Stat din Moldova la dr. hab. în filosofie, care dea lungul
acestor ani indiferent de gradele științifice, titlurile și funcțiile pe care le-a
onorat pe deplin, a știut să rămână Om, coleg și dascăl mereu disponibil să
te consilieze cu un sfat sau să te ajute sincer și discret. O simplă intenție de
a urmări traseul vieții al secretarului științific al Filialei Bălți a Academiei
de Științe a Moldovei, funcție pe care o îndeplinește din 2014, determină să
constatăm că fiecare etapă a prodigioasei sale vieți care se încununează de
reușite remarcabile fie în activitatea administrativ managerială – prodecan
al Facultății de Drept (1998-2003;2010-2011); decan al Facultății de Psihologie și Asistență Socială (2012-2013); secretar științific al Filialei din Bălți,
apoi Șeful Secției Nord a AȘM sau cea de cercetător, care, și ea, cunoaște o
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cale de ascendență incontestabil meritorie, reprezintă ipostaze în care per
severența, efortul spiritual, inteligența nativă și harul muncii pe care le substituie omeniei și principialității rămân constante. Intenția de a contura o
sumară imagine a formației spirituale a lui V. Capcelea solicită să nu lăsăm
sub tăcere faptul că realizările pe care le înregistrează de-a lungul anilor n-au
avut capacitatea de a-l schimba, or orgoliul și aroganța sunt trăsături pe care
le detestă. Cu aceeași modestie nealterabilă de timp cu care și-a prezentat
prima lucrare - Filozofie. Introducere în istoria filozofiei şi în studiul principalelor domenii ale filozofiei: manual pentru instituţiile de învăţământ superior
(1998), care a fost nu numai pe larg apreciată, dar reeditată în câteva rânduri,
zecile de manuale, lucrări, suporturi de curs care au urmat-o, și azi îl găsim
la fel de cumpătat și decent pe cercetătorul, dr. hab. V. Capcelea când înaintează publicului larg ultima sa realizare - Intelectualitatea: esența, tipologia,
locul și rolul ei în existența socială (2017), care este o lucrare ce deconspiră
în special capacitatea autorului de a miza pe ambiție și caracter de a se preocupa de problemele dacă nu cele mai angoasante, atunci a celor mai oportune și impetuoase, or transformările manifeste pe care le trăim în debut de
Mileniu solicită răspunsuri și rezolvare la un șir de probleme, printre care și
cele legate de înțelegerea adecvată a condiției intelectualului în particular și a
misiunii și sarcinilor intelectualității în general, a rolului lor în viața politică
și culturală a societății. Oportunitatea și importanța lucrării Intelectualitatea: ...devine una indiscutabilă, mai ales azi, când tot mai des se abordează
problema existenței elitei intelectuale în sensul ei clasic. Tradițional concluziile și constatările pe marginea acestui aspect poartă un caracter unilateral: nu putem vorbi de existența acestei pături în sensul clasic, deoarece a fi
intelectual înseamnă mult mai mult decât a fi posesorul simplului certificat
despre absolvirea studiilor superioare. Într-o manieră care se remarcă prin
eleganța comentariilor și calitatea argumentelor, V. Capcelea demonstrează
deosebirile dintre intelectualitate și intelectualism, or condiția de intelectual
este una integră, pe lângă diplome mai presupune poziție civică, conștiință
socială, responsabilitate, atitudine și dorință de implicare în procesele care
periclitează destinul țării și neamului. Pe acest temei, cercetarea vine cu un
mănunchi de răspunsuri cu privire la obligațiile și funcțiile pe care trebuie
să și le asume elitele intelectuale în viața socială, verbi causa, autorul insistă
cu preponderență asupra a două funcții: 1) intelectualitatea este obligată să
promoveze valorile morale și să fie exemplu de comportament și patriotism;
2) intelectualitatea trebuie să-și asume responsabilitatea pentru implementarea inovațiilor, adoptarea și punerea în circuit a soluțiilor moderne menite să
optimizeze dezvoltarea și progresul în toate domeniile.

Cercetarea la care replicăm se configurează ca o lungă și răbdătoare incursiune realizată de dr. hab. V. Capcelea în orizontul problematic cu privire
la elitele intelectuale. O lectură atentă a lucrării ne învederează că pe lângă
o remarcabilă stringență a observațiilor și concluziilor chemate să elucideze aspectele asupra cărora convine chiar în titlul lucrării esența, tipologia,
rolul și locul intelectualității în viața societății, autorul trasează detaliat și
cu perseverență particularitățile proprii ale păturii respective pentru cadrul
național. Prin exemple bine cantonate vine să demonstreze că intelectualitatea are misiunea de a se comporta ca un grup social capabil să-și asume rolul
de catalizator și călăuză către realizarea celor mai înalte idealuri, or, în acest
context, autorul este solitar cu aserțiunile filosofului J.-P. Sartre, care susținea
că un intelectual adevărat nu este cel care în exclusivitate își consacră viața
preocupărilor intelectuale, ci acela care conștient părăsește acest univers
livresc și se încadrează în activitatea publică.
Important să remarcăm că omagiatul nostru coleg V. Capcelea nu trece
sub tăcere meritele păturii intelectuale din spațiul național la diferite etape
istorice, în acest context el nu-și voalează dezamăgirile despre starea amorfă
și inertă a elitelor intelectuale proprii contemporaneității, care din diverse
considerente abandonează ideea de hegemon și a datoriei față de societate.
Cercetătorul într-adevăr are absolută dreptate, deoarece lamentările pe marginea faptului că elitele intelectuale abdică de la misiunea publică, preferând
că anume lor le revine datoria de educare și iluminare a maselor, obligație
care devine una eminentă, mai ales în această perioadă de tranziție pe care o
traversează Republica Moldova.
Din lucrarea în cauză selectăm reflecții concentrate și bine ajustate cu privire la rolul intelectualității în dramatica epocă sovietică. Maximă
atenție acordă în lucrarea sa V. Capcelea și față de condiția intelectualului/
intelectualității în contextul culturii naționale din debutul sec. XXI, care se
lasă influențată de jocurile politice, afectată de criza economică și spirituală,
astfel ajunge să-și neglijeze misiunea publică, iar mesajele lor sunt din ce în
ce mai puțin eficiente din cauză că nu sunt ajustate și racordate realităților
vieții. Motivul că tot mai des constatăm caracterul distorsionat dinte faptele și mesajele intelectualității și mediul social, constată V. Capcelea, este
determinat de faptul că o bună parte a ei, cea mai activă, a devenit portavoce a partidelor politice, prin urmare, aceasta se transformă automat într-un
emițător al acelui discurs care reprezintă poziția și interesele partidului sau
organizației pe care o prezintă, astfel intenția de a excerpta din apelurile lor
adevărul, sau din inițiativele lor grija sinceră de societate eșuează. Concluziile pe marginea unor astfel de situații care cu dezinvolt sunt acceptate de o
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categorie de intelectuali în mod automat îi transformă în pseudointelectuali,
care luptă pentru pseudovalori și pseudodemocrație.
Monografia Configurarea intelectualității în societatea contemporană
editată în 2021, la care am fost recenzent științific, vine cu o abordare nouă,
integrată, pluridisciplinară și panoramică despre esența și manifestările inte
lectualității în societatea contemporană, evidenţiind rolul, locul, menirea și
fenomenologia intelectualității în epoca post-modernă.
În această lucrare a fost reliefată paritatea intelectualităţii contemporane
ca fenomen social şi/sau ca fenomen al istoriei. Concomitent, sunt scoase în
vileag trăsăturile inerente ale predecesorilor, care au fost păstrate de intelectualitatea mileniului trei – responsabilitatea morală sporită, orientarea spre
interesele oamenilor, dorința de a personifica tiparele culturii profesionale,
pentru a fi un exemplu elocvent, atât în viața socială, cât și în cea personală. În monografie se analizează fenomenul trădării intelectualității în spațiul
românesc, este elucidată fenomenologia intelectualității autohtone, raportul
dintre intelectualitate și puterea politică în condițiile tranziției de la societatea totalitaristă la cea democratică.
Prin urmare, monografiile Intelectualitatea: esența, tipologia, locul și rolul
ei în existența socială și Configurarea intelectualității în societatea contempo
rană, reprezintă și o sinteză serioasă a teoriilor despre condiția intelectuali
tății la diferite etape istorice, mai ales în societatea contemporană. În această
ordine de idei, autorul aduce pagini și exemple despre faptele și aportul meritoriu al mai multor reprezentanți ai culturii naționale și universale care au
înțeles corect misiunea și datoria față de societate.
Vorbind despre pătura socială desemnată de Hegel prin sintagma rațiunea
gânditoare, V. Capcelea consemnează că elitele intelectuale în calitatea lor de
cea mai cultivată dimensiune a societății trebuie să-și asume responsabilitatea pentru dezvoltare și progresul umanității, lucru care, în opinia sa, poate fi
tradus în realitate prin atitudine nonconformistă și apolitică, concentrată promovării de proiecte ce ar avea în calitate de ax director unificarea națională,
respectarea valorilor și valorificarea a tot ce constituie etosul românesc.
Tentative notabile de abordare a subiectului evocat remarcăm, bineînțe
les tangențial, și în alte lucrări ale cercetătorului, printre care: Tranziţia
moldovenească: fazele, elementele structurale, dimensiunile, paradoxurile,
eșecurile şi avatarurile ei (2012); Tradițiile naționale. Continuitate în dezvoltarea generațiilor (1998); Tradiția - esența , locul și rolul ei în existența socială
(2011). Deși comentariile pe marginea aportului elitelor intelectuale în viața
țării la etapa contemporană sunt rezervate, autorul nu-și propune nici pe
departe să spulbere mitul despre rolul hegemon al intelectualității în viața

societății, și nu întâmplător cantonează exemple despre rolul și impactul
eminent al unor exponenți ai păturii respective care au condus la redresarea
stării de lucruri la anumite perioade de restriște propriu destinului poporului
din spațiul istoric al Republicii Moldova.
Năzuința de a pătrunde în structura vastă și complexă a creației lui
V.  Capcelea, ne determină să evidențiem faptul că cercetătorul rezumă o
hipersensibilitate activizată față de acel areal problematic, care prin esență se
elucidează ca imperativ al timpului, astfel nici pe departe nu apar accidentale
tribulațiile sale spirituale vizavi de problema intelectualității și condiției intelectualului în spațiul național în circumstanțe decisive pentru spiritualitatea
neamului, la fel și problema tradițiilor care devine una majoră în contextul transformărilor manifeste determinate de procesele globale. Cercetarea
Tradiția – esența, locul și rolul ei în existența socială, este o lucrare cu un
peremptoriu caracter interdisciplinar, în care autorul abordează problema
tradiției din mai multe perspective - axiologică, gnoseologică și metodologică, fără să facă abstracție de aspectul social și emoțional-psihologic al acestora. Acuitatea inteligenței și a spiritului critic i-au permis autorului să insiste asupra elucidării naturii și funcțiilor tradițiilor pentru cultura națională.
Într-o manieră, care în cazul concret alunecă până la didacticism nevoalat,
prin argumente elegant înșirate, apte să suscite interesul și participarea afectivă a cititorului, cercetătorul vine să demonstreze că „potențialul tradițiilor
este colosal, dacă e utilizat și orientat spre făgașul constructiv al dragostei de
neam și patrie.... sub impactul lor se cristalizează facultățile civice, calitățile
morale și umane ale personalității”. Tot el stăruie să inspire o atitudine serioasă a cetățenilor în raport cu tradițiile în temeiul faptului că anume
tradițiile fortifică și asigură „...continuitatea în dezvoltarea generațiilor umane”, simultan, consemnează cercetătorul, ele, alături de credință, „...asigură
supraviețuirea și funcționalitatea grupului uman, ceea ce este o condiție necesară de supraviețuire a individului”.
Cu luciditatea analitica V. Capcelea analizează particularitățile definitorii ale tradițiilor naționale și impactul lor asupra individului și societăți.
Printre caracteristicile fundamentale ale tradițiilor naționale autorul le creionează ca: 1) expresie a tribulațiilor înaintașilor noștri; 2) catalizatori spirituali și morali pentru societate; 3) nucleu specific al culturii spirituale a neamului; 4) expresie vie a individualității și originalității unui popor. Discursul său
pe marginea tradițiilor și specificul național al acestora nu pare a fi revolut
fără de constatările autorului în raport cu potențialul și vitalitatea lor pentru
cultură și civilizație. În aserțiunea sa, tradițiile naționale devin manifeste și
intrinseci culturii prin faptul că ajung indispensabile „...conștiinței și psi-
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hologiei oamenilor, condiționându-le comportamentul și atitudinile față de
semeni”, concomitent, ele, se reliefează și ca mijloace operante de transmitere
a moștenirii culturale și de reproducere a relațiilor sociale.
Complexele investigații realizate de către dr. hab. V. Capcelea devin și
mai importante prin actualitatea lor, or în acest timp al marilor sinteze pe
care îl traversăm în efortul de armonizare cu cultura europeană, cercetările
cu privire la problema tradițiilor naționale, rolul și misiunea intelectualității
în spațiul social, problemele de ordin ambiental și managementul ecologic la
fel și problema tranziției pe care o traversează societatea și cultura noastră
(Tranziţia moldovenească: fazele, elementele structurale, dimensiunile, paradoxurile şi avatarurile ei (2012), reprezintă un portal al unei noi și pluridimensionale înțelegeri a acestui spațiu ideatic.
O retrospectivă asupra operei, problematicii și valențelor creației ale
dr. hab. V. Capcelea ilustrează un atașament aparte al cercetătorului și pentru un areal problematic ce vizează domeniile filosofiei sociale și dreptului,
eticii, eticii profesionale și deontologiei, preocupări din care rezultă lucrări
prețioase prin oportunitatea lor imperativelor procesului de studii pentru
instituțiile superioare de învățământ, dar și specialiștilor din domeniu, și, nu
în ultimul rând, pentru publicul larg interesat de universul ideatic evocat.
De maxim interes pentru instituțiile de învățământ superior, cadrele didactice și specialiștii în domeniu se reliefează așa lucrări semnate de fecundul
cercetător care prin realizările și rezultatele sale conferă celebritate și prestigiu domeniului pe care îl practică: Filozofie. Introducere în istoria filozofiei
şi în studiul principalelor domenii ale filozofiei: manual pentru instituţiile de
învăţământ superior (1998); Filozofie socială. Introducere în istoria filozofiei sociale şi în studiul problemelor ei fundamental (2009); Filozofia dreptului (2011); Etica şi deontologia juridică: manual pentru facultăţile de drept
(2002); Deontologia profesională a executorului judecătoresc: curs universitar
pentru student (2014); Deontologia profesională a juristului: curs universitar
pentru studențit (2017); Etica şi conduita umană (2010); Etica profesională
şi deontologia agricultorului (2014) Etica și comportamentul civilizat (2016);
Filosofia socială: curs universitar (2019); Tractat de filozofie (2020) Etica și comportamentul civilizat (ediția a doua revăzută și completată) (2022) etc. Pentru
V. Capcelea aserțiunea lui Jaspers „doar responsabilitatea pentru prezent ne
permite să sesizăm responsabilitatea pentru viitor”, rămâne a fi nu o simplă
opinie, ci principiu de viață, prin activitatea științifico-didactică desfășurată
cu succes de-a lungul anilor se configurează ca una dintre personalitățile de
seamă ale culturii naționale, care a adus o contribuție semnificativă la fortificarea și consolidarea științei și învățământului din țară.

Dr. hab. V. Capcelea a fost și rămâne în continuare exemplu susceptibil
de profesionalism, consacrare și competență în tot ce a reușit să realizeze, nu
întâmplător este apreciat ca unul dintre cei mai experimentați specialiști în
domeniu din țară, opera și viziunile sale fiind prețuite și departe de hotarele
țării. Performanțele profesionale ale Domniei Sale devin credibile și din simplul considerent că monografiile și manualele semnate de V. Capcelea au fost
înalt avizate, iar parte din ele reeditate în câteva rânduri din cauza epuizării
stocurilor, fenomen mai puțin firesc pentru perioada actuală.
La frumoasa aniversare de 70 de ani, când tradițional se fac unele totaluri ale realizărilor, dr. hab. V. Capcelea nu are ce-și reproșa, de-a lungul
frumoasei și prodigioasei cariere pedagogice și științifice și-a adus testimoniul exemplar de participant tenace la evenimentele care configurează atât
domeniul în care muncește și perseverează, cât și cele ale culturii naționale și
epocii. Experiența complexă și profesionalismul implică și mai mult responsabilitate și abnegație în realizarea multiplelor proiecte și activități pe care
le onorează V. Capcelea, pe acest temei îi dorim realizări mari, ce stau sub
semnul complementarității practice și ideatice.
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Lidia TROIANOWSKI
doctor în filosofie, Institutul de Istorie

INTELECTUALUL DE LA NORD

Una din trăsăturile societăţii contemporane este ritmul grăbit al vieţii,
ce modifică în mod echilibrat priorităţile de moment. Pe fonul acestor metamorfoze se conturează evenimente care pun accente pe axa timpului şi o
marchează inteligent cu destine de oameni. Anul acesta doctorul habilitat
Valeriu Capcelea, unul din reprezentanții notorii ai şcolii filosofice din Republica Moldova, împlineşte vârsta de 70 de ani. Dedicat unei profesii nobile,
bi-dimensionale: cea ştiinţifică, prin care interpretează şi reflectă realitatea
despre lume şi viaţa socială; şi cea didactică, prin care educă / instruieşte
generaţii tinere în spiritul identificării, aprecierii şi promovării valorilor general-umane, rămâne un exemplu de profesionalism şi perseverenţă. Născut
la 6 octombrie 1952 în satul Izvoare, raionul Floreşti, a absolvit Facultatea
de Istorie a Universităţii de Stat din Moldova, în 1987 a susţinut teza de doctor în filosofie „Locul şi rolul tradiţiilor naţionale în educaţia tineretului”
la Consiliului Ştiinţific Specializat în cadrul Institutului de Filosofie al Academiei de Ştiinţe a Ucrainei, în 2008 a susţinut teza de doctor habilitat în
filosofie cu tema: „Norme sociale ca factor de stabilizare a societăţii în tranziţie” la Consiliului Ştiinţific Specializat Ontologie şi Gnoseologie din cadrul
Universităţii de Stat din Moldova.
Pornind de la afirmaţia lui Constantin Noica: „de învăţat înveţi multe şi
de la toţi, dar profesor nu e decât cel care te învaţă să înveţi”, menţionăm faptul că dl Valeriu Capcelea a reuşit să îmbine cu succes cercetarea ştiinţifică cu
activitatea didactică. De admirat străduinţa prin care domnia sa oferă studenţilor un mediu favorabil pentru instruire – la toate unităţile de curs promovate
a elaborat manuale și materiale didactice care sunt la mare căutare în instituţiile de învăţământ superior nu numai din Republica Moldova, ci și din România. Aici menţionăm: Filozofie. Introducere în istoria filozofiei şi în studiul
principalelor domenii ale filozofiei: manual pentru instituţiile de învăţământ
superior, Chişinău: Arc, 1998, care a fost reeditată în 2001, 2002, 2005 și 2013;
Filozofie socială. Introducere în istoria filozofiei sociale şi în studiul problemelor ei fundamentale, Chișinău, Arc, 2009; Etica şi deontologia juridică: manual pentru facultăţile de drept, Chişinău: Museum, 2002, reeditată în 2004;

Etica: manual pentru instituţiile e învăţământ superior, Chişinău: Arc, 2003;
Filozofia dreptului, Chişinău: Arc, 2004, reeditată în 2011; Metodologia investigaţiilor socio-juridice, Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2006; Deontologia
juridică, Chişinău: Arc, 2007; Cercetarea ştiinţifică, Chişinău: Arc, 2008; Etica
şi conduita umană, Chişinău: Arc, 2010; Etica profesională şi deontologia agricultorului, Chişinău: UASM, 2012; Filosofie socială : Manual pentru instituțiile
de învățământ superior cu profil economic, tehnic și tehnologic. Chișinău: S. n.
(Tipog. UPS „I. Creangă”), 2019.
O realizare de proporții o constituie lucrările publicate de V. Capcelea
în ultimii ani în România la editurile Universul Juridic și Pro Universitaria  –
Deontologia profesională a executorului judecătoresc: curs universitar. Bucu
rești: Ed. Universul juridic, 2014; Etica și comportamentul civilizat. Bucu
rești: Ed. Pro Universitaria, 2016; Deontologia profesională a juristului: curs
universitar. București: Ed. Universul juridic, 2018; Filosofia juridică. Introdu
cere în istoria filosofiei juridice şi în studiul principalelor domenii ale ei: curs
universitar. București: Ed. Universul juridic, 2019; Filosofia socială: curs universitar. București: Ed. Pro Universitaria, 2019; Tractat de filosofie. București:
Ed. PRO Universitaria, 2020; Etica și comportamentul civilizat (ediția a doua,
revăzută și completată. București: Ed. Pro Universitaria, 2022.
Dl Valeriu Capcelea a inițiat pentru învățământului juridic din Republica Moldova un șir întreg de discipline juridice - filosofia dreptului, nomologia și deontologia juridică. La acest capitol a tipărit numeroase manuale
pentru studenții facultăților de drept care au văzut lumina tiparului atât în
Republica Moldova, cât și în România.
Înnobilat cu sentiment de sacrificiu în numele adevărului defibrează
universul filosofic şi cel istoric, luând în vizor probleme ce domină societatea
contemporană de la naţional la universal. Munca sa prodigioasă include o
mulțime de lucrări ştiinţifice, numeroase participări la la conferinţe și alte
foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
Monografia Tranziţia moldovenească: fazele, elementele structurale, dimensiunile, eşecurile şi avatarurile ei, vine să traseze hotarul dintre prezent
şi trecut în scopul stabilirii unei diagnoze a situaţiei actuale din Republica
Moldova, autorul reuşind să cerceteze fenomenul tranziţiei moldoveneşti
sub aspect economic, instituţional, moral, identitar, geopolitic, religios. Lucrarea conţine un algoritm metodologic perfect: fenomen, cauze, conţinut,
consecinţe, variante de depăşire a situaţiei create. Autorul este ferm convins
că situaţia complicată „se explică, în mare măsură, prin faptul că până în
prezent noi încă nu ne-am decis încotro vom merge şi ce obiective avem
de realizat”. Valeriu Capcelea demonstrează că în Republica Moldova „a fost
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încălcat în permanenţă principiul continuităţii care a dus în consecință, la o
simulare a democraţiei” – trist, dar adevărat! Autorul ne oferă şi o doză de
optimism în vederea depăşirii tranziţiei: „trebuie să înţelegem în mod cert
unde suntem şi încotro mergem”. O dovadă elocventă a spiritului de clarviziune este şi afirmaţia domniei sale prin care insistă că: „suntem obligaţi să
revenim la fundamentele etice ale omenirii care au fost denaturate, pe motiv
că problemele globale ale contemporaneității ameninţă existenţa civilizaţiei
umane”.
Vreau să mă refer și la realizările științifice a neobositului cercetător
științific Valeriu Capcelea obținute în monografiile Intelectualitatea: esența,
tipologia, locul și rolul ei în existența socială (2016) și Configurarea intelec
tualității în societatea contemporană (2021), în care autorul tratează printr-o
abordare nouă, integrată, pluridisciplinară și panoramică esența acestui fenomen social specific, elucidând, trăsăturile definitorii și tipologia intelec
tualității, evidențiind locul și rolul ei în viața socială în general și în epoca
post-modernă, în mod special. Totodată, sunt elucidate nu numai modificările care se produc în conținutul acestui fenomen social, dar, mai ales, condiția
intelectualității în spațiul românesc, inclusiv și din Republica Moldova.
Doctorul habilitat Valeriu Capcelea, intelectual multivalent, nume devenit cunoscut prin lucrări originale şi novatoare, face parte din generaţia care
joacă un rol valoros în consolidarea ştiinţei naţionale şi învăţământului din
Republica Moldova.
Lidia PĂDUREAC
doctor în istorie, conferențiar universitar,
prim-prorector, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

GÂNDURI DESPRE PROFESORUL ȘI COORDONATORUL MEU
ȘTIINȚIFIC

Prin aspiraţiile sale profesorul, Valeriu Capcelea, vine în filosofie din
istorie, devenind un adevărat specialist în domeniul filosofiei şi eticii juridice, iar lucrările dumnealui sunt apreciate atât de colegi, cât şi de discipoli,
sunt redactate într-un limbaj academic, dar accesibil cititorului; cuprind cercetarea gamei vaste de probleme ale filosofiei generale, filosofiei dreptului,
filosofiei sociale.
O altă sferă de interese al filosofului este etica juridică şi a funcţionarului public; tranziţia moldovenească de la societatea totalitaristă la cea democratică; rolul tradiţiilor naţionale, a normelor sociale şi a intelectualităţii în
asigurarea unui proces continuu în dezvoltarea generaţiilor umane.
Filosoful Valeriu Capcelea colaborează activ cu colegii din institutele
similare atât din ţară, cât şi peste hotare precum: Institutul de Istorie „George
Bariţ”, departamentul de cercetări socio-umane, filiala Cluj-Napoca, al Academiei Române, Institutul „Gh. Zane”, departamentul de cercetări socio-umane,
filiala Iași, al Academiei Române, Organizaţia Obştească Internaţională Platforma „Dialogul Euroasiei” etc.
Cele expuse ne permit cu certitudine de a menţiona că profesorul, filosoful, înţeleptul, Omul, Valeriu Capcelea, este un exemplu demn pentru
tânăra generaţie.
Olga JACOTA-DRAGAN
asistent universitar,
Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi
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PROFESORUL VALERIU CAPCELEA

Partea II

LAUDATIO
(Elogieri de Valeriu CAPCELEA)

La acest popas aniversar, 70 de ani de la naștere a domnului Valeriu
Capcelea, aș spune cu certitudine că este un om împlinit atât pe plan pedagogic, cât și științific. Frumoasele realizări justifică apariția, pe lângă numele
său, a unui șir întreg de calificative – doctor habilitat în filosofie, conferențiar
universitar, conducător și coordonator științific de teze de doctor în științe,
autor de manuale, monografii și alte publicații științifice.
Profesor de prestigiu, valoros om de știință, cu un spirit ordonat și punctual, domnul Valeriu Capcelea este un admirabil educator și un exemplu viu
de o muncă neobosită. Oricine îl cunoaște pe domnul profesor, cu siguranță
poate spune despre acest maestru al profesiei sale că este omul potrivit la locul potrivit, care și-a creat o biografie bogată dea lungul anilor, desfășurând o
prodigioasă activitate în aprecierea adecvată a filosofiei, în special a filosofiei
sociale, publicând lucrări științifice și didactice consacrate atât în Republica
Moldova, cât și în România și în alte țări. Domnia sa apare în drumul vieții
mele în anul 2003, fiind ca unul dintre cei mai respectați și onorabili cunoscători ai profesiei sale, care cu bunăvoință și felul său de a fi, te călăuzește să
fii mai bun în viața de zi cu zi, iar ca profesionist să aspiri la culmele atinse de
dumnealui în filosofie, mai cu seamă că expuneam diferite gânduri filosofice
din manualele sale. Din anul 2018 el este coordonatorul tezei mele de doctor
în filosofie. Din această cauză adesea am onoarea să mă sfătui cu Domnia
sa, să-mi expun opiniile și doleanțele la care primesc răspunsuri corecte și
îndrumări concrete. Prin competențele și calitățile sale virtuoase pur umane
a cucerit din punct de vedere moral respectul colegilor din țară, a discipolilor
săi, fiind un nume de referință pentru noi toți.
Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la naștere, îi dorim domnului profesor multă sănătate, bunăstare familiară, pace în suflet, succese în activitățile
sale și voie bună!
Preot Luis SERDEȘNIUC, doctorand
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PROFESORUL ION BORȘEVICI

Numele distinsului profesor este cunoscut atât în Republica Moldova,
cât şi dincolo de hotarele ei. Fiind o personalitate de vază – pedagog, savant socioligvist, politolog, om politic şi diplomat, a stat la căpătâiul unor
evenimente cruciale din viaţa politică şi spirituală a neamului românesc din
Basarabia. Prin munca şi înțelepciunea, curajul şi insistenţa domniei sale s-a
realizat suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova, decretarea statalităţii limbii noastre şi revenirea ei la veșmântul ei firesc latin. El a fost acel
care a purtat cu cinste făclia conştiinţei şi demnităţii naţionale la 1989, aflându-se în epicentrul evenimentelor care hotărau destinul neamului. În toiul
efervescentei lupte pentru renaşterea naţională a fost iniţiatorul şi animatorul multor manifestări şi acţiuni care, în cele din urmă, au dus la reîntronarea
alfabetului latin şi la independenţa statalităţii naţionale.
Născut la poalele Carpaţilor, în satul Dinăuţi, fostul ţinut al Hotinului,
dl profesor a îmbinat în sufletul şi mintea sa aerul şi spiritul acestui meleag,
experienţa de secole de convieţuire complexă pe acest pământ, spiritualitatea
neamului românesc, purtând cu demnitate povoara propriei bunătăţi, toiagul statorniciei, al cumsecădeniei şi dăruirii nedeclarate faţă de glie şi neam.
Se vede că de la părinţi i se trage obiceiul de a face totul cu dragă inimă,
frumos şi de nădejde, care i-a marcat viaţa şi activitatea domnului profesor.
Vreau să remarc activitatea îndelungată, prodigioasă al domnului profesor – cea din domeniul învățământului, de permanentă dăscălire a generaţiilor tinere care asigură continuitatea în dezvoltare a neamului nostru,
activitate ce s-a produs pe tot parcursul vieţii domnului I. Borşevici – în
calitate de director de şcoală medie, apoi rector a două şcoli superioare, a
continuării procesului de construcţie şi reconstrucţie a bazelor lor materiale
şi didactice.
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Fiind rector al Institutului Pedagogic „Alecu Russo” din Bălţi, iar mai
apoi rector al Institutului Pedagogic „Ion Creangă” din Chişinău, Ion Borşevici s-a afirmat printr-o activitate cotidiană, bazată pe un elan cutezător şi
energie creatoare. Termenii responsabilitate, adevăr, demnitate caracterizează din plin activitatea şi viaţa profesorului Ion Borşevici. Aflându-se în permanenţă în centrul problemelor globale şi a celor mărunte ale şcolii noastre,
acumulând treptat un volum însemnat de informaţie de speţă, rectorul Ion
Borşevici, fiind om de aleasă cultură intelectuală, a fost impus de realitate să
sintetizeze această informaţie, căutând şi găsind soluţiile de rigoare, în consecinţă conștientizând anumite legităţi în evoluţia sistemului de învățământ
cât şi anumite găselniţe teoretice, gânduri inedite din domeniul „Artei de a
omeni” precum a nominalizat domnia sa, activitatea didactică a colegilor săi,
dar şi iscusinţa lor de a se angaja în acţiuni cutezante de cercetare şi elaborări
ştiinţifice preţioase. Propriile elaborări ştiinţifice, valoroasele-i gânduri, eventual pulverizate prin intermediul diverselor publicaţii s-au plasat în tezaurul
ştiinţific al gândirii pedagogice contemporane. Atenţia deosebită şi permanentă acordată activităţii ştiinţifice desfăşurate în institutul bălţean, pregătirii în masă a cadrelor ştiinţifice şi didactice de calitate superioară cât şi grija
faţă de studenţi, faţă de amenajarea estetică a blocurilor de studiu, faţă de
înzestrarea cabinetelor şi laboratoarelor cu utilaj contemporan, deschiderea
sanatoriului-profilactoriu, trecerea bibliotecii institutului în categoria bibliotecilor ştiinţifice. Toate aceste activităţi au contribuit la crearea unui bun
nume institutului bălţean în sistemul instituţiilor superioare de învățământ
din fosta URSS. Fără îndoială putem constata că dl Ion Borşevici este unul din
pedagogii cei mai de vază din Republica Moldova, om cu deschidere pentru
modernizarea învățământului. Putem remarca calităţile pedagogului şi conducătorului Borşevici: aptitudinile organizatorice, vastele sale cunoştinţe în
diferite domenii ale ştiinţei, capacitatea de a înţelege oamenii, originalitatea
şi perseverenţa în munca de fiecare zi. La aceste trăsături mai putem adăuga:
curajul, onestitatea, principialitatea. În relaţiile pur umane, individuale a fost
şi este o fire prietenoasă, sociabilă, posedă mult tact, dar şi mai multă răbdare. În calitatea sa de profesor, dl Ion Borşevici a reuşit să promoveze valori
educaţionale de excepţie, iar în calitate de manager a instituţiilor din Bălţi şi
Chişinău a insistat cu perseverenţă asupra implementării noilor tehnologii
educaţionale, a perfecţionării relaţiilor student-profesor.
Interesele ştiinţifice ale prof. I. Borşevici sunt legate de problemele socializării şi internaţionalizării vieţii sociale, reflectate în multe publicaţii filozofice, sociolingvistice, pedagogice etc., care demonstrează capacităţile sale
investigatoare: rigurozitatea şi probitatea autentică ştiinţifică, încorporate în

fiecare pagină a studiilor publicate. Dumnealui a scris peste 250 de lucrări în
domeniul filosofiei, politologiei, sociologiei, managementului universitar în
care a reuşit să se realizeze deplin.
Din plin s-au manifestat calităţile savantului Ion Borşevici în domeniul politologiei şi sociolingvisticii, anume în acele clipe grele, până şi după
adoptarea Legii cu privire la Limba de stat şi funcţionarea celorlalte limbi pe
teritoriul Republicii Moldova, când se afla în fruntea grupului de deputaţi şi
experţi pentru elaborarea concepţiei şi textului acestei legi. Iată ce scria la 19
septembrie 1989 ziarul Literatura şi Arta: „Domnia sa a venit exact atunci
când argumentul istoric şi dreptul naţional prioritar se lovea întruna de neînţelegerea surdă şi chiar de aversiunea patologică a oponenţilor. D-lui a venit,
în fine, cu un nou sistem de argumentare, tactul politic fără cusur, erudiţia
sociolingvistică, prin capacitatea ce ştie să cedeze fără să scape din vedere
esenţialul, răbdarea imperturbabilă, susţinută de o demnitate distinsă”. Prin
urmare, domnia sa şi-a dezvăluit plenar calităţile inedite de pedagog, conducător, politolog, sociolingvist, diplomat şi de om politic, care, de altfel, mereu
şi pretutindeni şi-a onorat principiul şi crezul artei sale de rodnică strădanie
întru conştientizarea semenilor, sincer şi solar. Aşadar, dl Ion Borşevici a fost
omul potrivit la locul potrivit. Într-adevăr, ora astrală a profesorului Ion Borşevici a fost în august 1989, atunci cînd calităţile sale de om de ştiinţă, poltolog şi sociolingvist sau manifestat în toată amploarea lor la Sesiunea a XIII-a
a Sovietului Suprem al R.S.S.M. Ea e înscrisă în filele de istorie cu litere de
aur. Înainte de sesiune şi în cadrul ei, pledoariile lui, sub toate aspectele admirabile – chiar dacă nu întotdeauna convingeau minoritatea oponentă -, au
avut darul de a orienta just deputaţii de bună credinţă şi pe cei loiali, făcând
astfel să se voteze pentru dreptate şi echitate. Totodată, vreau să remarc faptul
că Domnia sa nu s-a lăudat şi nici nu a căutat să-şi afişeze meritul său evident
în multe probleme, inclusiiv cele legate de constituirea statalităţii noastre, pe
care o are mereu în inima sa. Profesorul Ion Borşevici poartă sentimentul
Patriei noastre în suflet, căci iubeşte acest plai mioritic, acest popor, această
limbă strămoşească, pentru care a luptat împreună cu toţi oamenii de bună
credinţă, ca să fie scoasă în lume „pentru a ne mândri”.
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PROFESORUL ANDREI MARGA

Ne-am întâlnit astăzi pentru a conferi titlul onorific de Doctor Honoris
Causa profesorului, excelenţei sale, Rectorului Universităţii „Babeş-Bolyai”
din Cluj-Napoca România, Domnului Andrei Marga, care este o somitate
în domeniul filosofiei, în domeniul învăţământului superior şi al integrării
europene din România.
Ce anume face ca Domnul Andrei Marga să fie un nume proeminent
în România şi peste hotarele ei? Pentru a da un răspuns exhaustiv la această
întrebare trebuie luate în considerare acele roluri pe care şi le-a asumat fără
ezitare şi cu entuziasm pe parcursul anilor. Domnul Andrei Marga este autor
a 32 de cărţi (8 dintre care reprezintă traduceri din limba germană şi editări
a unor traduceri din limba engleză şi limba germană) precum şi autorul a
sute de studii şi articole care sunt cotate la nivel internaţional, printre care
60 au fost publicate în limbi de circulaţie mondială (în reviste şi volume de
referinţă pentru ştiinţa politică şi filosofie).
Domnul Rector Andrei Marga pe parcursul ultimilor 30 de ani a deţinut următoarele funcţii: decan al Facultăţii de Istorie şi Filosofie între anii
1990-1992, prorector al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca între
anii 1992-1993, apoi Rector al Universităţii clujene între anii 1993-2004, preşedinte al Consiliului Academic între anii 2003-2007, rector al aceleiaşi universităţi începând cu 30 decembrie 2007, ministru al Educaţiei şi Cercetării
între anii 1997-2000. De asemenea, Domnul Andrei Marga s-a manifestat şi
în calitate de om politic, preşedinte al P.N.Ţ.C.D.
În această ordine de idei, putem spune, fără exces de zel, că Universita
tea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi trăieşte un moment deosebit, momentul
exprimării gratitudinii prin acordarea distincţiei de Doctor Honoris Causa
Rectorului, profesorului de filosofie contemporană şi logică de la Universitatea
„Babeş-Bolyai”, deoarece Domnul Andrei Marga reprezintă una dintre cele
mai complexe personalităţi ale filosofiei din epoca contemporană, nu numai
din România, dar şi din Europa, e un nume de referinţă al învăţământului
universitar şi al culturii române contemporane. Dacă am invoca doar una
dintre dimensiunile activităţii Profesorului Andrei Marga pentru a evalua
meritele Domniei Sale, una ar fi suficientă pentru a-l consacra pe actualul
Rector al Universităţii din Cluj în galeria personalităţilor de primă mărime a
vieţii universitare şi a culturii româneşti contemporane.

Profesorul Andrei Marga, unul dintre cei mai mari filosofi români contemporani, este născut în 1946 în localitatea Pietriş, jud. Bistriţa-Năsăud. Licenţiat în filosofie la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, promoţia 1971, cu specializarea secundară sociologie, în calitate de bursier DAAD,
a urmat, între anii 1975-1976 şi apoi în perioada 1980-1994, studii şi mai
multe stagii de documentare la universităţile din Freiburg, Bielefeld, Erlangen, Münster, Frankfurt pe Main şi la Institutul „Max Planck” din Starnberg
(Germania). În 1991 prin Wodrow Wilson Center şi 1996 National Endowment for Democracy a studiat la Washington DC.
Domnul Andrei Marga a debutat în cercetarea ştiinţifică de anvergură
prin elaborarea tezei de doctor dedicată marelui filosof germano-american al
sec. XX Herbert Marcuse, reprezentant al celebrei Şcoli de la Frankfurt, care
şi-a câştigat autoritatea ca părinte al Noii Stângi. Marcuse aprecia pragmatismul drept o filosofie a omului unidimensional, integrat doar într-o latură a
existenţei sale, cea socială, fiindu-i anihilată cea de-a doua latură a sa, cea reflexivă, critică, creatoare de noi valori. El remarca că astfel se ajunge la robotizarea omului, la atenuarea spiritului creator, prin manipularea necesităţilor
sale. Prin lucrarea Eros şi civilizaţie, Marcuse a încercat o sinteză îndrăzneaţă
între Marx şi Freud, a creionat comportamentul unei societăţi nonrepresive,
care implica o muncă nealiniată şi plăcută, activităţi distractive şi libertate
sexuală, din aceasta rezultând o societate şi o cultură ce promovau libertatea şi fericirea. Totodată, filosoful german realiza o critică atât a societăţilor capitaliste, cât şi a celor comuniste. În această ordine de idei, remarcăm
oportunitatea şi noutatea elaborării unui studiu constructiv asupra filosofiei
lui Herbert Marcuse la sfârşitul anilor 70. Faptul că lucrarea Domnului Profesor Andrei Marga Herbert Marcuse. Studiu critic, a văzut lumina tiparului la Editura Dacia din Cluj-Napoca în 1980 a însemnat, pe acele vremuri,
o manifestare de curaj civic din partea autorului. În continuare, Profesorul
Andrei Marga a cercetat cu minuţiozitate şi lucrările lui Jürgen Habermas,
principalul teoretician al celei de-a doua generaţii a Şcolii de la Frankfurt.
Jürgen Habermas este autorul celebrei lucrări Teoria acţiunii comunicative,
în care a precizat, în conceptul global de societate, diferenţierea dintre lumea
vieţii şi sistemul acţiunilor. Suntem în drept să susţinem cu certitudine că celebrul filosof german al contemporaneităţii Jürgen Habermas are în Filosoful
Andrei Marga cel mai fidel interpret al concepţiei sale nu numai în filosofia
română, dar, cu siguranţă, şi în filosofia europeană. Astfel, în virtutea interesului faţă de Habermas şi Şcoala de la Frankfurt, a văzut lumina tiparului cartea Acţiune şi raţiune în concepţia lui Jürgen Habermas (1985), care a
obţinut premiul „Simion Bărnuţiu” al Academiei Române şi traducerea în
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limba română a cărţii Cunoaştere şi Comunicare, care a culminat, în 2006, cu
publicarea la Editura Polirom din Iaşi, a monografiei Filosofia lui Habermas,
pe care Domnul Andrei Marga îl consideră drept cel mai mare savant de la
Einstein încoace.
Astfel, apelul la Habermas este frecvent în aproape toate studiile Filosofului Andrei Marga. Probabil experienţele vieţii, sau „lucrarea” amintirilor
din familie sau, din nou, opera lui Habermas, i-au inspirat Filosofului Andrei
Marga una dintre cele mai frumoase cărţi, Religia în era globalizării, care a
văzut lumina tiparului în 2003, la Editura Fundaţiei Pentru Studii Europene
de pe lângă Facultatea de Studii Europene a Universităţii clujene. Lucrarea
reprezintă, în opinia Domnului Profesor, reflecţiile unui om cu formaţie filosofică asupra unui teren crucial pentru viaţa noastră de astăzi, fiind dedicată
părinţilor săi, Elisabeta şi Alexandru, pentru care religia a însemnat mai mult
decât pot descrie termenii filosofiei. Domnul Andrei Marga remarcă că o tradiţie a culturii moderne a plecat de la premisa după care religia este înscrisă
în timp şi urmează să intre în muzeu pe măsura dezvoltărilor din alte sectoare
ale culturii sau ale realităţii sociale ori individuale. Dar începutul mileniului
trei, în opinia lui Gilles Kepél, a însemnat o revitalizare a creştinismului, o restaurare a religiosului în cadrul vechilor instituţii, o revanşă a lui Dumnezeu.
Totodată, însuşi Habermas recunoştea în creştinism un mare catalizator al
modernităţii, fiind convins că geneza modernităţii a avut premise religioase:
universalismul egalitar din care au rezultat ideile de libertate şi solidaritate,
de autonomie a călăuzirii vieţii şi emancipării, morala individuală a datoriei,
drepturile omului etc. sunt moşteniri ale eticii iubirii propovăduite de creştinism. (aceste idei au fost citate din cartea Jürgen Habermas, Joseph Ratzinger,
Dialectica secularizării. Despre raţiune şi credinţă, publicată cu o introducere
consistentă semnată de Andrei Marga, cu titlul Premisele unei dezbateri epocale: Habermas-Ratzinger).
Rămânând la acelaşi capitol al religiei, Joseph Ratzinger, actualul Papă
Benedict al XVI-lea, un alt subiect preferat al Filosofului Andrei Marga, atrăgea atenţia asupra necesităţii de a învăţa din ataşamentul constant al Bisericii la condiţia umană, totdeauna afectată de împrejurările ostile ale vieţii.
În această ordine de idei, Domnul Profesor Andrei Marga a publicat recent
lucrarea Absolutul astăzi. Teologia şi filosofia lui Joseph Ratzinger, volum apărut la editura Eikon din Cluj-Napoca, care este consacrată Suveranului Pontif
Joseph Ratzinger. Acest eveniment editorial a fost unul de anvergură internaţională, cu valenţe nu doar europene, ci chiar „universale”. Suntem de acord
cu opinia Domnului Profesor că „lumea de azi nu mai poate fi înţeleasă decât
privind-o din mai multe perspective. Întrebările există în relaţia teologie –

filosofie – ştiinţe, chiar artă, iar meritul lui Ratzinger este acela de a fi adus
dezbaterea la cel mai actual nivel”.
Filosoful Andrei Marga, în calitatea sa de om al timpului, nu poate să
nu îşi focalizeze atenţia asupra celor mai stringente probleme cu care se confruntă societatea contemporană, cele ale geografiei ideilor şi practicii politice
de la răscrucea dintre milenii. La acest capitol trebuie să menţionăm lucrarea
Introducere în metodologia şi argumentarea filosofică, o carte indicată, în primul rând, studenţilor de la filosofie, o propedeutică filosofică, care semnifică
studiul elementar, în linii generale, al filosofiei, studiu ce urmează să fie aprofundat, ulterior. De asemenea este necesar să menţionăm şi lucrarea Filosofia
americană clasică, Reconstrucţia pragmatică a filosofiei, în care Andrei Marga
ne convinge, prin selecţia autorilor şi a textelor, că puţine filosofii au reuşit,
asemeni pragmatismului, să persiste în viaţa unui om. Totodată, Domnul
Andrei Marga se referă şi la problemele majore ale societăţii româneşti din
ultimele decenii şi anume, e vorba de Cotitura culturală. Consecinţele filosofice ale tranziţiei, axate pe eşecul socialismului în Europa Centrală şi de Est şi
pe dificultăţile tranziţiei în plan cultural, precum şi mintal. Într-o altă lucrare
Relativismul şi consecinţele sale în care autorul reiterează ideea că relativismul
istoric, cultural, social, cognitiv, moral şi filosofic a legitimat intelectual totalitarismele sec. al XX-lea, ideologiile izolaţioniste şi dogmatice. În această
ordine de idei, ar fi bine ca Domnul Andrei Marga să ne dea o mână de ajutor
în analiza tranziţiei haosmotice din Republica Moldova, care a însemnat mai
multă retorică decât acţiuni concrete şi a dus la sărăcirea masivă a populaţiei,
la creşterea inegalităţilor social-economice, la ruinarea potenţialului economic existent etc.
Indiscutabil, cartea de cel mai mare succes a Profesorului Andrei Marga,
adevărat bestseller, care a cunoscut deja patru ediţii este Filosofia unificării europene. Lucrarea în cauză reprezintă un excepţional demers ştiinţific,
o abordare a procesului unificării europene într-o versiune filosofică, având
şi scopul de a oferi un cadru conceptual studiilor europene şi de a propune
soluţii pentru rezolvarea unor probleme filosofice existente astăzi în construcţia europeană. Definind paradigma ca un sistem de convingeri şi valori
ale unei comunităţi, postulatul său fundamental este că paradigma naţională (care a dominat Europa în sec. XVIII-XX), trebuie să fie depăşită, iar, în
locul acesteia, să se impună paradigma europeană, care înseamnă un fond
comun al culturilor naţionale europene ce are drept consecinţă unificarea
europeană. Lucrarea reprezintă, în opinia noastră, una dintre cele mai complexe radiografii asupra procesului unificării europene, o pledoarie pentru
Europa spre virtuţile şi valorile ei. Putem să susţinem cu certitudine că aceas-
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tă lucrare constituie o contribuţie teoretică românească la literatura politică
şi filosofică dedicată edificării Europei Unite.
Opera filosofică a Profesorului Andrei Marga reprezintă chintesenţa activităţii sale practice, iar în sens mai larg, reprezintă reperele filosofice ale unei
societăţi care se află în tranziţie de la societatea comunistă totalitară la societatea democratică, ce poate fi de un real folos la înţelegerea proceselor care au loc
în Republica Moldova, asupra căreia mai atârnă sabia lui Damocles, deoarece
există un pericol iminent al reinstaurării unui regim autoritar neocomunist.
O altă dimensiune a prodigioasei activităţi a Profesorului şi Rectorului Andrei Marga ţine de reconstrucţia instituţională a Universităţii „BabeşBolyai” din Cluj-Napoca, în rezultatul căreia acest templu de studii şi ştiinţă
s-a transformat în unul de talie europeană. Trebuie să remarcăm faptul că
experienţa, dinamica acestor transformări s-a răsfrânt asupra învăţământului universitar din toată România. Prin urmare, Universitatea „Babeş-Bolyai”
a devenit un model de urmat pentru toate instituţiile de învăţământ superior
din România. Ar fi bine ca această experienţă să fie preluată şi de Universităţile din Basarabia. Vă asigurăm Domnule Rector că experienţa în cauză va
fi utilizată în procesul reconstrucţiei instituţionale şi a Universităţii bălţene.
Notorietatea rectorului Universităţii „Babeş-Bolyai” a fost apreciată, fiind numit în anul 1997, în calitate de Ministru al Educaţiei şi Cercetării,
într-un guvern hotărât să schimbe în mod radical România. Acest guvern
a iniţiat opţiunea prooccidentală care a fost fermă şi sinceră şi au fost realizaţi primii paşi pentru aplicarea criteriilor de aderare la Uniunea Europeană,
criterii stabilite prin Conferinţa de la Copenhaga. În acest sens, Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, condus de Domnul Andrei Marga a propus o reformă
radicală a învăţământului românesc, focalizată pe următoarele acţiuni:
a) efectuarea reformei curriculare şi compatibilizarea europeană a curri
culumului naţional;
b) trecerea de la învăţarea reproductivă la cea creativă;
c) o conexiune novatoare între şcoli, licee şi universităţi, pe de o parte, şi
mediul economic autohton, pe de altă parte;
d) îmbunătăţirea infrastructurii instituţiilor de învăţământ şi conectarea
ei la Internet şi alte genuri de comunicaţii electronice ale lumii;
e) reforma managementului şcolar şi academic prin descentralizare şi
crearea unei autonomiei instituţionale autentice a instituţiilor de învăţământ de toate nivelurile;
f) iniţierea şi promovarea unor forme avansate de cooperare internaţio
nală între instituţiile de învăţământ din România şi cele de peste hotare.

Este necesar să menţionăm, în mod special, că Ministrul şi Profesorul
Andrei Marga a introdus şi a materializat pentru prima dată în România apli
caţia pedagogică a curriculumului, care în ţările din Europa de Vest se afla în
acea perioadă într-un stadiu destul de avansat.
Astfel, reforma învăţământului şi noul proiect de curriculum au reprezentat acţiuni de referinţă în societatea românească a anilor 1997-2000, care
continuă să fie repere şi în prezent. Rezultatele notabile care au fost obţinute
în urma acestor acţiuni au dus la elaborarea de noi manuale, o nouă structură
a anului şcolar şi academic; la evaluarea cadrelor didactice şi instituţională,
reorganizarea reţelei şcolare, îmbunătăţirea substanţială a infrastructurii şi
conectarea instituţiilor de învăţământ la tehnologiile informaţionale, autonomia pedagogică şi administrativă. Totodată, în domeniul învăţământului
superior, universităţile au fost concepute ca structuri de învăţământ bazate
pe cercetarea de performanţă, înfiinţarea centrelor de excelenţă, s-a extins
sistemul de credite transferabile, a fost creată o nouă viziune cu privire la
managementul universitar prin separarea conducerii academice şi managementul administrativ, care a dus la necesitatea unei noi funcţii de director
administrativ pe universitate şi facultate, cât şi reglementarea organizării învăţământului la distanţă etc.
Este necesar de a menţiona, în mod deosebit, şi faptul că Profesorul Andrei
Marga a pus în funcţiune o reformă multidimensională a învăţământului din
România menită să integreze sistemul educaţional românesc în cel european.
Prin urmare, putem spune cu certitudine, că Domnul Andrei Marga este o
personalitate făuritoare de istorie, care s-a materializat prin acţiuni şi fapte
concrete, prin rezultate remarcabile.
Despre rezultatele muncii Domnului Ministru ne denotă şi faptul că
încă în anul 2000, Ministerul Educaţiei şi Cercetării se număra printre puţinele ministere care îndeplinea condiţiile de aderare la Uniunea Europeană.
Aceasta s-a produs datorită implementării unei reforme accelerate însoţită
de un management de performanţă a Profesorului Andrei Marga. Totodată,
aceste rezultate au fost obţinute datorită voinţei politice a Domnului Ministru de a elibera învăţământul românesc de reflexele regimului totalitar comunist care se manifesta prin existenţa unor manuale unice, dar şi prin încrederea pe care o aloca învăţământului Domnul Andrei Marga etosului instruirii,
care a stat dintotdeauna la baza modernizării societăţii.
După trei ani de muncă asiduă în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Andrei Marga rămâne, pentru scurt timp, în vârful sferei politice ca
lider al P.N.Ţ.C.D. Pentru mulţi români aceasta însemna posibilitatea creării
unui partid modern, aşezat pe principiile creştin-democratice europene au-
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tentice. Însă, spre regret, Domnul Marga se retrage din activitatea politică
nemijlocită, fapt ce nu a oferit posibilitatea ca în România să fie materializate
ideile statului ideal al lui Platon, care susţinea că dacă filosofii nu vor domni
în cetăţi şi dacă puterea politică şi filosofia nu va ajunge să coincidă atunci nu
va încăpea contenirea relelor pentru cetăţi şi pentru neamul omenesc.
Ulterior, Domnul Andrei Marga revine la Alma-Mater pentru a-şi realiza din plin ideile şi planurile sale, a continua misiunea sa de reformator al
învăţământului din România. Se poate afirma, dincolo de orice îndoială, că
Profesorul Andrei Marga reprezintă cu certitudine o personalitate complexă
a culturii româneşti contemporane, profesor, filosof, rector, ministru, om politic, preşedinte al Consiliului academic al Universităţii „Babeş-Bolyai” şi din
nou rector. El este o personalitate recunoscută unanim şi apreciată de marile
universităţi din România şi de peste hotare, care a fost ales în ultimii ani în
conducerea unor înalte organisme academice şi de cultură: vice-preşedinte al
Conferinţei Mondiale a Învăţământului Superior UNESCO (1998), membru
al Consiliului Universităţii Naţiunilor Unite de la Tokio (2004-2010), Preşedinte al Conferinţei Rectorilor Danubieni (2004-2005, 2006-2010), Director
al Şcolii Doctorale, Universitatea „Babeş-Bolyai” etc. Elocventă este şi activitatea internaţională a Profesorului Andrei Marga. În ultimii ani el a susţinut
un şir de conferinţe: în 19 octombrie 2007 la Universitatea „La Sapientia” din
Roma susţine conferinţa Politică şi religie. Voegelin astăzi; în 13 decembrie
2007, conferinţă la Weimar cu tema Europa lui Nietzsche; în 2008 la Universitatea Ebraică din Ierusalim susţine conferinţa cu tema Dezbaterea fundamentelor în Europa; în 20 februarie 2008, Domnul Andrei Marga prezintă
la Universitatea „La Salle” din Barcelona, conferinţa intitulată Universitatea
secolului XXI. Humboldt, Neuman, Gasset astăzi.
Un capitol aparte îl constituie aprecierea meritelor distinsului Profesor
Andrei Marga, prin conferirea titlului onorific de Doctor Honoris Causa de
către diverse Universităţi din România şi din lume. Domnului Rector Andrei
Marga în 2010 i se conferă titlul de Doctor Honoris Causa de către Universitatea „Corvinus” din Budapesta, în 2008 Universitatea din Montpellier „Paul
Valery” îi acordă titlul de Doctor Honoris Causa, în 2006 i se conferă titlul
de Doctor of Humane Letters de către Universitatea Plimouth State, New
Hampshire S.U.A.
În acelaşi timp, Domnului Profesor Andrei Marga i se conferă titlurile
de Visiting Professor de către Universitatea din Montpellier „Paul Valery”
(Franţa); Gast-Professor de către Universitatea din Viena (Austria); „Erich Voegelin” Gast-Professor de către Universitatea Ludwig Maximilianus,
München (Germania).

Activitatea Domnului Profesor Andrei Marga a fost înalt apreciată prin
acordarea de premii internaţionale şi naţionale: Herder Prizer (AustriaGermania); Premiul Fundaţiei Haim şi Sara Ianculovici din Haifa (Israel);
Gold Medal – Universitatea din Tübungen (Germania); România–Israel
Award & The Medal of Jerusalem (Israel); premiul Naţional „Brătianu”;
premiul „Simion Bărnuţiu” al Academiei Române.
Un capitol aparte îl constituie relaţiile dintre Universitatea „BabeşBolyai” din Cluj-Napoca şi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
care au generat dintr-o colaborare fructuoasă între Facultăţile de Drept a
Universităţilor în cauză, colaborare ce s-a soldat cu susţinea unor teze de
doctorat, cu schimbul de cadre didactice şi studenţi, cu participarea la diverse Conferinţe Ştiinţifice, forme de colaborare care, sperăm, se vor fortifica şi
diversifica.
Acordându-i distincţia de Doctor Honoris Causa Excelenţei Sale, Domnului profesor Andrei Marga, Rector al Universităţii „Babeş-Bolyai” din
Cluj-Napoca, universitatea noastră săvârşeşte un gest cu dublă semnificaţie:
În primul rând, gest de recunoaştere a impresionantei opere ştiinţifice a
filosofului Andrei Marga, pentru care filosofia este expresia experienţei omeneşti, este muza care l-a copleşit şi l-a sedus toată viaţa şi de exprimare a recunoştinţei faţă de activitatea Domniei sale în calitate de Ministru al Educaţiei
şi Cercetării, operă care s-a răsfrânt în mod benefic asupra întregului învăţământ superior din România, şi în mod implicit, asupra celui din Republica
Moldova, asupra Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
În al doilea rând, gestul nostru semnifică deopotrivă, asocierea şi asumarea de către comunitatea academică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”
din Bălţi a principiilor, virtuţilor şi valorilor pe care Profesorul, Rectorul şi
Ministrul Andrei Marga le-a promovat dintotdeauna.
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Vezi și: Valeriu Capcelea, Andrei Marga – Doctor Honoris Causa a Universităţii
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. În: Literatura şi arta, 2010, nr. 44 (3400), 4 noiembrie
2010, p. 8.

PROFESOR BORIS COROLIUC

Eminentul doctor conferenţiar, Rector al Institutului Pegagogic de Stat
„Alecu Russo”, coleg de la Catedra de drept public a Facultăţii de Drept, Boris
Coroliuc, pe care eu şi colegii mei îl numim, pe bună dreptate, patriarhul
Universităţii Bălțene, activează de 50 de ani la această instituție de prestigiu,
împlinește onorabila vârstă de 80 de ani. Cu acest prilej ţinem să-l felicităm
dorindu-i sănătate, bucurii şi mândrie pentru anii trăiţi, pentru că are
Domnul profesor cu ce se mândri – o pleiadă de mii de pedagogi pe care i-aţi
şcolit şi care au semănat seminţele şi valorile supreme ale omenirii - binelui,
adevărului şi frumosului pe acest plai mioritic.
Domnul profesor a avut o contribuţie substanţială în procesul de formare profesională şi civică a unei părţi substanţiale din corpul profesoral
actual care se pot numi cu mândrie discipoli ai Rectorului Boris Coroliuc.
Pe parcursul activităţii sale Rectorul B. Coroliuc a lansat în funcţii didactice
mulţi profesori, în special mulţi tineri. Astăzi foştii lui discipoli activează în
diverse sfere ale vieţii sociale din Republica Moldova. Suntem convinşi că
aceste rezultate constituie bogăţia vieţii sale.
În copilărie, domnul Rector a făcut şcoala primară românească în satul
Hincăuţi din judeţul Hotin, apoi – şcoala medie rusă din Briceni. După absolvirea Facultăţii de istorie a Universităţii de Stat din Moldova revine în raionul natal, unde-l aflăm şef de studii, apoi director la şcoala medie din Marcăuţi, iar puţin mai târziu, director al şcolii medii nr. 2 din Edineţ. Domnul
profesor B. Coroliuc şi-a continuat ruta profesională la Institutul Pedagogic
de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, începând cu anul 1960 în calitate de lector
superior la catedra PCUS şi comunism ştiinţific.Activitatea profesională a
domnului profesor a atins culmi semnificative în anii 1975-1985 timp în care
a exercitat funcţia de Retor al Institutului Pedagogic „Alecu Russo” din Bălţi,
care în opinia dumnealui au fost ani de maximă mobilizare profesională pe
motiv că obiectivele şi scopurile strategice în pregătirea cadrelor şi în dirijarea administrativă au devenit destul de complexe. Această muncă asidue s-a
soldat cu aceea că Institutul Pedagogic Bălţean a devenit unul din cele mai
bune instituţii de profil din fosta URSS.
Este important să remarc şi faptul că domnul Rector B. Coroliuc fiind
doctor în filozofie, grad ştiinţific pe care l-a obţinut în anul 1969 susținând
teza de doctor la Universitatea „T.G. Şevcenco” din Kiev, a luat în calcul prin– 60 –

cipiul filozofic al continuităţii în dezvoltare şi în activitatea dumnealui, nu a
încercat să inventeze la orice pas bicicleta, dar a continuat cu abilitate ceea
ce s-a făcut până la el de către iscusitul profesor, de către bunul diplomat I.
Borşevici.
În această perioadă, dar şi pe tot parcursul activităţii sale profesorul B.
Coroliuc a materializat din plin calităţile morale pe care le-a însuşit de la părinţii săi: umanismul, modestia, răbdarea, echitatea, simţul datoriei, cumpătarea, facultăţi care pot fi exprimate printr-o singură noţiune – cumsecădenie,
valoarea spre care a râvnit şi pe care a materializat-o în mod plenar domnul
profesor Boris Coroliuc în acţiunile şi faptele sale dintotdeauna. Considerăm
că prin aceste calităţi, fapte şi acţiuni domnul B. Coroliuc şi-a înscris cu litere
de aur numele său în analele Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ca
profesor de înaltă performanţă, ca Om înzestrat cu cele mai frumoase calităţi
ce trebuie să fie proprii unui fiinţe umane.
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PROFESOR VASILE ȚAPOC

Patriarhul filosofiei autohtone, doctorul habilitat în filosofie, profesorul
universitar Vasile Țapoc a atins vârsta onorabilă de 80 de ani. El a activat mai
bine de jumătate de secol la diferite instituții de învățământ superior din țara
noastră, dar, mai ales, timp de peste trei decenii la Alma Mater, Universitatea
de Stat din Moldova, la Departamentul de Filosofie și Antropologie. Actualmente comunitatea filosofică autohtonă trăiește un eveniment deosebit,
momentul exprimării gratitudinii Profesorului de Filosofie, care reprezintă
una dintre cele mai complexe personalități ale filosofiei din epoca contemporană, nu numai din Republica Moldova, ci și din întreg spațiul românesc.
V. Țapoc constituie un nume de referință al învățământului universitar și a
culturii române contemporane. În această ordine de idei, asociația filosofilor
din țara noastră se alătură la principiile, virtuțile și valorile pe care doctorul
habilitat în filosofie V. Țapoc le-a promovat dintotdeauna. Propriile elaborări
științifice, valoroasele-i gânduri, eventual pulverizate prin intermediul diverselor publicații s-au plasat în tezaurul științific al gândirii filosofice românești.
Pe tot parcursul vieții și activității sale Profesorul V. Țapoc a materializat din plin calitățile și valorile morale general-umane (creștine) pe care le-a
însușit de la părinții săi: umanismul, modestia, răbdarea, echitatea, simțul datoriei, cumpătarea, facultăți care pot fi exprimate printr-o singură noțiune  –
cumsecădenie, valori spre care a râvnit și pe care le-a întruchipat plenar în
acțiunile și faptele sale pe parcursul anilor. În baza acestor calități morale, în
relațiile pur umane, individuale, V. Țapoc a fost și rămâne o fire prietenoasă,
sociabilă, posedă mult tact, dar și mai multă cumpătare și răbdare. Aș vrea să
accentuez, în mod deosebit, cumpătarea Dumnealui care reprezintă capacitatea de a-și stăpâni propria personalitate, de a găsi măsura justă, echilibrul,
care este unul superior, elevat. Despre aceste calități morale ale D-nului Profesor m-am convins, odată în plus, în procesul elaborării lucrării Cercetarea
științifică, care a fost și constituie o lucrare de căpătâi pentru studenți și tânăra
generație de cercetători din țara noastră. Totodată, aceste virtuți s-au manifestat și în activitatea comună între 2012-2018 din cadrul Comisiei de experți
la Filosofie, Istorie și Sociologie, la Consiliul Național de Acreditare și Atestare, unde Dumnealui a dat dovadă de principialitate și obiectivitate în procesul
examinării tezelor de doctor și doctor habilitat și a dosarelor pentru conferirea
gradelor didactice de conferențiar universitar și profesor universitar. În ultimii

ani, am muncit împreună la Institutul de Cercetări Enciclopedice, care elaborează Enciclopedia Moldovei (în 10 vol.), la descrierea vieții și operei a 100 de
filosofi celebri. Faptul cum doctorul habilitat, V. Țapoc elaborează articolele
consacrate celor mai mari filosofi ai umanității mi-a servit drept un exemplu
elocvent și, totodată, Dumnealui mi-a acordat un suport metodologic în descrierea succintă a operelor marilor filosofi ai umanității ce au avut un efect
deosebit la crearea și valorificarea valorilor culturii și mentalității europene în
general și a celei mondiale, în mod special. Reieșind din faptul că pe parcursul
a două decenii Domnul Profesor mi-a fost mereu în preajmă, mi-a încurajat
munca de cercetare și propagare a valorilor filosofiei, mi-a sugerat diverse idei
și teme de cercetare științifică, m-a ajutat la elaborarea multor monografiiși
manuale universitate, fiindu-mi recenzentștiințific, pot considera, cu certitudine, că mă simt un discipol al distinsului Filosof V. Țapoc.
Eminentul Filosof autohton V. Țapoc la hotarului celor 80 de ani de viață
a venit în preajma acestui eveniment cu un mare randament creativ și cu o
individualitate bine conturată, formându-și, astfel, un solid suport pentru
a păși cu mândrie într-o noua împărăție cronologică a înțelepciunii. Se știe
că celebrul Filosof englez Thomas Hobbes și-a păstrat luciditatea minții și a
scris la o vârstă înaintată opere remarcabile. Cred că, în acest sens, V. Țapoc
poate fi comparat cu Th. Hobbes, pentru că la această vârstă ne bucură cu noi
realizări în domeniul filosofic. În această privință, noi considerăm că Domnul Profesor nici pe departe nu și-a materializat potențialul creator și dispune de un larg spațiu și multe rezerve intelectuale în postura de ctitor și reconstruitor al spiritualității vetrelor noastre atât de tulburate azi la imperativul
marilor înnoiri și schimbări, pentru că V. Țapoc nu și-a pierdut „entuziasmul
arzător” despre care le vorbea Platon discipolilor săi.
Este necesar să remarcăm impresionanta operă științifică a Filosofului
V.  Țapoc, pentru care filosofia a fost și este expresia experienței omenești, muza
care l-a copleșit și l-a sedus toată viața. El este autor a zeci de cărți și sute de
studii, articole, recenzii etc. Printre ele pot fi remarcate – Disertația științifică.
Inițiere în cercetarea științifică și filosofia succesului (2000); Inițiere în istoria
filosofiei universale (2002); Teoria și metodologia științei contemporane: concepte și orientări (2005); Inițiere în gnoseologie și științele cogniției (2007);
Cercetarea științifică (2008); Epistemologia economică. Constituirea epistemologiei economice (2013); Menirea Universității în societatea contemporană
(2013), Istoria și metodologia științei: Material științifico-didactic. Partea I.
(2017) etc.
În mod deosebit, trebuie remarcată activitatea profesorului V. Țapoc în
calitate de organizator și animator a zeci de Conferințe Științifice Internațio
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nale la Universitatea de Stat din Moldova, mai ales, cele dedicate moștenirii,
valorificării și propagării potențialului imens al filosofiei românești (Lucian
Blaga, Nae Ionescu, Dumitru D. Roșca, E. Cioran, etc.), pentru care Dumnealui are o predilecție deosebită. La aceste foruri științifice au participat nu
numai filosofii autohtoni, dar și o pleiadă întreagă de filosofi români de la
Iași și Suceava (Ștefan Afloroaei, Petru Ioan, Petru Bejan, Petre Dumitrescu,
Marius Dumitrescu, Sorin Tudor Maxim etc.). Alocuțiunile participanților
la aceste manifestări științifice de amploare au fost publicate în Materialele
Conferințelor, la apariția cărora și-a adus un mare aport Domnul V. Țapoc.
Filosoful Vasile Țapoc, fiind un om al timpului, nu poate să nu-și focalizeze
atenția asupra celor mai stringente probleme cu care se confruntă societatea
contemporană la răscrucea dintre milenii.
Un capitol aparte îl constituie meditațiile lui ce țin de locul, valoarea și
rostul filosofiei și a filosofului în societatea postmodernă. El este de părere
că rezervele față de filosofie sau respingerea ei în societatea contemporană
au la bază niște prejudecăți, unele confuzii, pentru că filosofia nu este doar
o modalitate de reflectare generalizatoare a omului asupra lumii, ci și o cale
de pătrundere a gândirii acestuia în esența existenței în general și a existenței
umane, în mod special. În același timp, Dumnealui este îngrijorat de starea
în care a ajuns filosofia în ultimul deceniu în Republica Moldova, scriind că
filosofia este cea mai slab protejată latură a culturii spirituale. Este mereu supusă îndoielii posibilitatea existenței filosofiei (Revenirea la filosofie; Menirea Universității în societatea contemporană). Totodată, el este preocupat de
problemele gnoseologiei și epistemologiei și de pregătirea unor noi generații
de cercetători științifici. În opinia lui, filosofia ne oferă instrumentele fundamentale ale cunoașterii omenești și posibilitatea de a constitui o sinteză sau
totalizare a experienței omenești (Disertația științifică. Inițiere în cercetarea
științifică și filosofia succesului; Cercetarea științifică; Istoria și metodologia
științei etc.).
Filosoful V. Țapoc este convins în aceea că în toate epocile, inclusiv și în
cea contemporană, filosofia a contribuit la afirmarea suveranității gândirii
și a capacității omului de a se gândi pe sine și de a stabili rostul său în lume.
De aceea, filosofia nu constituie o relicvă a unei epoci trecute, pe care ar trebui să o eliminăm, ea este necesară societății contemporane și trebuie să se
regăsească în programele de studiu al instituțiilor superioare de învățământ
din Republica Moldova, în calitate de disciplină obligatoare pentru toate
specialitățile, dar nu să fie trecută la statutul de disciplină opțională. În
același timp, vreau să mă refer la activitatea îndelungată, prodigioasă a domnului Profesor – cea din domeniul învățământului superior. Platon spunea
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că filosoful este asemeni unei moașe: moașa ne ajută propriu-zis să venim
pe lume, iar filosoful ne dă viață în ziua când ne ajută să extragem ce avem
înăuntrul nostru, să unim într-un singur fir viețile, să punem ordine în sentimentele noastre și să ne conducem viața cu suficientă siguranță. În acest
sens, putem spune cu certitudine, că Domnul Profesor a realizat din plin
această misiune nobilă a filosofului în viața socială. Timp de mai bine de
jumătate de secol el s-a consacrat dăscălirii generațiilor tinere de specialiști
cu studii superioare care educă, formează și asigură continuitatea în dezvoltare a neamului nostru. Apreciindu-i opera Domnului Profesor V. Țapoc,
noi săvârșim un gest prin care recunoaștem impresionanta creație științifică
a gânditorului, pentru care filosofia a fost și este una din principalele forme
ale manifestării spiritului uman, constituie o mare artă, o mare știință și o
atitudine în fața vieții.
În acest sens, el a încercat să găsească răspunsuri la marile întrebări, la
marile noastre incertitudini dând dovadă de curaj, onestitate și principialitate. Notorietatea profesorului V. Țapoc a fost apreciată, prin conferirea
de către Academia de Științe a Moldovei a medaliei „Dimitrie Cantemir”,
cea mai înaltă distincție academică. Aceste rezultate au fost obținute datorită
voinței Domnului Profesor de a elucida problemele filosofice stringente ale
contemporaneității și a elibera învățământul nostru de reflexele regimului
totalitar comunist care se manifesta prin crearea unor manuale, dar și prin
încrederea pe care el a alocat-o învățământului etosului instruirii, care a stat
dintotdeauna la baza modernizării societății. Vreau să remarc faptul că Domnia sa nu s-a lăudat și nici nu a 286 căutat să-și afișeze meritul său evident în
abordarea multor probleme filosofice, dar și față de chestiunile legate de constituirea statalitățiirepublicii noastre. Profesorul V. Țapoc poartă sentimentul
Patriei noastre în suflet, căci iubește acest plai mioritic, acest popor român
din Basarabia, această limbă strămoșească, pentru care a luptat împreună cu
toți oamenii de bună credință, ca să fie scoasă în lume „pentru a ne mândri”.
Sursă: „Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în
societatea post-pandemie”, conferință științifică (2020; Chişinău). Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie:
materialele Conferinței Științifice consacrate Zilei Mondiale a Filosofiei, 19 noiembrie 2020. Chișinău / coordonator ştiinţific: Ana Pascaru. Chișinău / coordonator
ştiinţific: Ana Pascaru. Chișinău: Institutul de Istorie, 2020 (Tipogr. „Lexon Prim”),
p.  281-267; Vezi: Filosofia în orizontul vieții. Profesorul universitar, doctor habili
tat în filozofie Vasile Țapoc la 75 de ani. Chișinău: S. n. (Imprimeria BNRM). 2014.
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Sursa: Sintagmele, 2012, anul III, octombrie, p. 4.
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Sursă: Literatura și arta, 2012, 4 octombrie (nr. 40), p. 8.

Sursa: Sintagmele, 2012, anul III, octombrie, p. 7.
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Sursa: Cugetul, 1 decembrie, 1998,
anul III, serie nouă, nr. 6.

Sursa: Sintagmele, 2012,
anul III, octombrie, p. 5.
Sursă:   Făclia, 2012,
5 octombrie (nr. 37), p. 15.
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Comunicat de presă:
La Academia de Științe a Moldovei a avut loc, la 13 februarie 2020, lansarea cărții „Filosofia socială: curs universitar”, autor: Valeriu Capcelea, doctor habilitat în filosofie, conf. univ., șeful Secției Nord a AȘM. Evenimentul
a fost organizat de Secția Științe Sociale, Economice, Umanistice și Arte a
AȘM și Secția Nord a AȘM.
La evenimentul de lansare a participat conducerea Academiei de Științe,
Ambasadprul Poloniei în Republica Moldova, Bartlomiej Zdaniuk, dr. Petri
șor Dumitrescu, Consul general al României la Bălți, dl Valeriu Matei, membru de onoare al Academiei Române, director al Institutului Cultural Român,
„M. Eminescu”, Chișinău, precum și cercetători ştiinţifici, profesori, studenți,
persoane interesate.
„Astăzi avem o lansare de carte semnată de domnul profesor Valeriu
Capcelea, care este și coordonatorul filialei din Bălți a Academiei de Științe,
filiala Nord. Mă bucur că avem această posibilitate să discutăm atât despre
carte, cât și, tradițional, despre mai multe probleme pe care le abordează lucrarea și, în definitiv, care frământă societatea noastră. Sperăm că și această
carte ne va ajuta să reușim să rezolvăm problemele care stau în fața noastră”,
a spus în cuvântul său inaugural vicepreședintele AȘM, m.c. Victor Moraru,
moderator al manifestării.
Președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu a remarcat importanța evenimentului, prilejuit de o frumoasă lansare de carte, care tocmai a văzut lumina tiparului, „Filozofia socială. Curs universitar”, a dl profesor Valeriu
Capcelea, venit de la Secția Nord a AȘM să se împărtășească cu colegii de
aici cu această bucurie editorială. „Este o zi reușită și este o zi când Bălțiul a
venit la Chișinău. De obicei, noi plecăm la Bălți cu diferite ocazii, dar de data
aceasta șeful secției AȘM, a venit cu ocazia lansării unei cărți și eu cred că
este un exemplu foarte bun. Desigur că lucrarea este, în primul rând, pentru
studenți, dar eu cred că este și pentru cadrele didactice și pentru noi toți. Este
un volum care o să fie util și cred eu că astăzi vor fi expuse mai multe cuvinte
frumoase referitor la acest efort, la acest volum care a fost editat la București”,
a spus președintele AȘM. Folosind frumosul prilej, acad. Tighineanu a ținut
să remarce și activitatea Secției Nord a AȘM, în fruntea căreia este dl profesor Valeriu Capcelea. Președintele AȘM a accentuat că această secție joacă
un rol de consolidare a eforturilor cercetătorilor din nordul republicii, unde
sunt organizate și o serie de evenimente științifice. Președintele Tighineanu
l-a felicitat pe autor cu ocazia lansării volumului, dorind participanților un
schimb de opinii captivant, pe marginea volumului lansat, dar și un schimb

Sursa: Sintagmele, 2012, anul III, decembrie.

Sursa: Sintagmele, 2015, anul VI, septembrie.
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de informații cu referire la eforturi ce țin de dezvoltarea cercetării științei și
de promovare a lucrurilor bune în Republica Moldova și nu numai.
Ambasadorul Poloniei Bartolomej Zdaniuc, a exprimat plăcerea și
imensa onoare de a fi prezent și de a fi alături de dragul profesor Valeriu
Capcelea, mărtursind că a venit în câteva ipostaze. În primul rând, a venit
în ipostază de ambasador. „Ambasadorul unei țări pentru care RM este un
partener foarte important, un partener de nădejde, un partener cu care noi
vrem să construim arhitectura modernă a acestei părți a Europei. Suntem
convinși că acest lucru putem să-l realizăm în mai multe domenii, printre
altele și în domeniul științific”. A doua ipostază, pe care o consideră mai importantă este cea de persoană care îi datorează mult dlui profesor Capcelea,
Excelența Sa fiind doctor habilitat în științe filosofice. „Acest titlu de dr. hab.
am putut să-l obțin, datorită unui sejur științific foarte important pe care
l-am petrecut în septembrie 2014, la Universitatea din Bălți, unde am făcut
cunoștință cu dl profesor Valeriu Capcelea și am reușit atunci să culeg multe
informații interesante, pe care apoi le-am inclus și în volumul meu cu care
am putut nu numai să obțin titlul sau gradul științific de dr. hab., dar și apoi
să devin ambasador”. A treia ipostază este cea de politolog, a subliniat diplomatul, iar aceasta îi oferă dreptul și posibilitatea de a pune anumite întrebări
referitor la rolul universitarilor, Academiei de Științe în domeniul științelor
sociale, umanistice. „Pun această întrebare, deoarece am constatat că în unele cazuri lumea uită de noi sau parcă nu ne mai vede. Parcă au apărut alte
instituții, alte structuri, care au preluat poate acest rol și care este acest rol: de
a explica lumea în care trăim. Asta este, să dăm explicații de ce este așa, de ce
trăim într-o astfel de societate și nu altă societate. Noi ce facem, noi ce facem
cu asta? Rămânem într-un fel de rezervații naturale din care nu prea ieșim
din dorința iubirii față de știință și de metodologia științei...? Sau, totuși, invers, încercăm să facem ceva. Este o întrebare. Trebuie să păstrăm o rigoare.
Această rigoare este un factor important. Dar, totodată este foarte bine să
și ieșim la oameni, să ieșim în fața lumii, să ieșim la studenți, la societate…
Aceasta este datoria noastră, este o obligație morală să mergem în această
direcție, în pofida dificultăților, în pofida faptului că trăim într-o perioadă de
grandocrație”, a punctat diplomatul, revenind prin aceste întrebări la subiectul lansării care a constituit, de fapt, și motivul întâlnirii. „De aceea, eu sunt
impresionat și este un exemplu foarte frumos pentru noi toți și mulțumim
pentru această lucrare, dle profesor, pentru că ați arătat că se poate. Se poate
dobândi aceste rezultate, în pofida dificultăților. Foarte frumos. Înseamnă că
nu suntem în toamnă, nu suntem în iarnă, suntem în primăvara lumii universitare”, a rezumat ambasadorul.

În calitate de Consul general al României la Bălți, dr. Petrișor Dumitrescu a menționat că a avut inițiativa de a propune Universității de Stat „Alecu
Russo”, ca împreună să elogieze personalitățile de seamă ale RM. În context,
a remarcat că unul dintre oamenii de seamă pe care dumnealui îi consideră
și îi respectă, îi admiră și îi iubește este dl profesor Valeriu Capcelea. A făcut
acest gest, ca acest volum să fie regăsit pe pupitrele aulelor dintr-un gest de
normalitate, meritul cel mai mare avându-l dl profesor. „Eu nu am fost decât
un privilegiat de-ai citi manuscrisul înainte ca el să apară. Am să fac astfel
de gesturi în continuare pentru că iubesc Republica Moldova, pentru că toți
copiii din RM trebuie să rămână patrioți, să o servească, să-i ducă trecutul
glorios departe, iar dacă vor pleca în străinătate să vină și să se ocupe de țara
lor”, a relevat dr. Petrișor Dumitrescu, dorindu-i prof. Capcelea viață lungă și
să mai bucure cu astfel de volume. Domnia Sa a promis să fie și în continuare
alături de dumnealui și să fericească pe toți copiii de aici și de oriunde în
lume cu aceste măiestre cuvinte reiterând ideea dlui ambasador, de a demonstra cine suntem și încotro trebuie să mergem.
Dintr-un sentiment de prietenie cu dl profesor Capcelea, cum s-a exprimat, a venit la lansare și dl Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural
Român, „M. Eminescu”, Chișinău. „Doar unii pot să creadă în aparență că
a face un manual e un lucru ușor. E, de fapt, munca cea mai grea”, a spus
directorul ICR, precizând că și la propriu și la figurat, dl Capcelea vine de la
izvoare. Vine de la Izvoarele Floreștilor și vine în acest manual de la izvoarele
filosofiilor, pentru că, dacă e să-l credem pe un prieten bun al celor care gândesc în spirit filosofic, e și un timp al sintezelor. Dl Valeri Matei a specificat
că lucrările de sinteză sunt o etapă, un bilanț, de la care trebuie să se producă
viitoarele creșteri, viitoarele salturi. Domnia Sa l-a felicitat pe dl Capcelea,
pentru că a sintetizat în lucrare, lucru care nu e deloc ușor, tot ce înseamnă
rolul filosofiei generale în torentul general al filosofiei, dar și în raport cu
sociologia. Mai mult, a creionat o structură foarte solidă, așezată, iar ceea ce
l-a impresionat la dl profesor, este scriitura bună, pentru că la acest capitol
mai există foarte multe deficiențe în spațiu, mai ales, atunci când vine vorba
de articularea propoziției, de stil. „Aveți un stil concis, aparte cu cunoașterea
foarte bună a tot ce a însemnat abordarea acestei probleme din cele mai vechi
timpuri și până la noi, cei din societatea ultra-post-modernă, semn că timpul
de sinteze a venit. Trebuie să ne gândim la viitor de pe pozițiile unui prezent
care este foarte fracturat, marcat de fragmentarism, de absența unor gândiri
sintetizatoare”, a conchis directorul Valeriu Matei.
Pe marginea lucrării s-au pronunțat dr. hab. Liliana Condraticova, secretar științific general al AȘM; dr. hab., prof. Gheorghe Bobână, Institu-
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tul de Istorie, Sectorul Filosofie; dr. hab. Serghei Sprâncean, Institutul de
Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, secretar științific; dr. hab., prof.
Teodor Țîrdea, USMF „N. Testemițanu”; dr. hab., prof. Vitalie Ojovan,
USMF „N. Testemițanu”; dr.., conf. Mihai Braga, UTM ș.a.
Felicitări i-au adresat acad. Gheorghe Rusnac, dr. hab. Pantelimon Varzari, dr. Ion Rusandu de la Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice ș.a.
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Istorie. – Ch. : S. n., 2017. – 30 p.

258. Panco, Tatiana. Formarea profesională etnopedagogică a învăţătorului  :
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440  p. – Bibliogr.: p. 426-436. – (Col. Alma mater). – ISBN 978-997561-629-4.

278. Capcelea, Valeriu. Seminare la Etica şi deontologia juridică : Indicaţii
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S. n., 2019 (Tipogr. UPS „I. Creangă”). – 266 p. – Bibliogr.: p. 259-265
(189 tit.). – ISBN 978-9975-46-406-2.
2020
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Străbunelul Ion Filip Capcelea (1853–12.09.1912), țăran răzeș din satul
Scăieni, comuna Izvoare, județul Soroca, fiul lui Filip Ion, unul din întemeie
torii neamului Capceleștilor în satul Scăieni din județul Iași în anii 20 ai sec.
al XIX-lea. A fost căsătorit cu Ana Alexandru și a avut 11 copii: Afanasie
(20.02.1879), Tatiana (1881), Maria (05.03.1882), Savatie (19.09.1885–1951),
Daria (n. 01.03.1888), Iosif (n. 03.11.1890), Parascheva (14.10.1893–09.11.1893),
Anastasia (01.11.1894–10.02.1896), Domnica (20.12.1896–05.02.1898), Feodor
(22.04.1901-1976), Taras (25.02.1905–1945).
Bunelul Savatie Ion Capcelea (14.03.1885–10.01.1951) și bunica Maria
Capcelea (20.02.1892–28.01.1938), țărani răzeși din satul Scăieni, comuna
Izvoare, județul Soroca, au născut și educat 9 copii – Emilian, Simion, Ifrim,
Efimia, Onila, Mefodie, Visarion, Macarie și Efrosinia. Bunelul a fost o fire
destul de punctuală, strictă și ambițioasă. A avut la început 2 ha de pământ,
a  crescut cei 9 copii și a cumpărat încă 10 ha de pământ. A fost notar, vroia ca
copiii să învețe, fiind unul din cei mai isteți oameni ai satului.
Emilian Savatie Capcelea (1907–1974), s-a născut
în satul Scăieni, comuna Izvoare, județul Soroca. S-a căsătorit cu Aneta Slimovschi din Trifănești, l-au crescut și
educat pe fiul Dragoș, a lucrat și a trăit în satul Trifănești,
județul Soroca unde în anii 30 a construit o casă care a
existat există până nu demult, ce era amplasată în vecinătatea casei părinților ex-președintelui Republicii Moldova
Mircea Snegur, fiind transformată ulterior în policlinică,
magazin etc. În 1932 a fost numit în calitate de preceptor
de finanţe pe comuna Trifăneşti, deservind următoarele sate ale acestei comune: Frumuşica, Ivanovca, Sevirova, Alexandrovca, Trifăneşti, Mărăşeşti şi
Frumuşica Nouă. Avea în această perioadă o avere de invidiat. După datele
din 1943 poseda următoarele bunuri: casă nouă – 5 camere, 12 ×13 acoperită cu tablă; casă veche  – 2 camere şi hol, 10 ×11 acoperită cu şindrilă;
casa ciobanilor – 2  camere  – 6 × 5; moară de apă; tractor universal; batoză;
șișcarniță; maşină de dezghiocat porumb; imaş – 4,5 ha; pământ sub grădină
de zarzavaturi; viţă de vie nobilă – 6,2 ha; livadă – 5,6 ha; pământ arabil –
34  ha; oi – 250 (caracul); vaci cu lapte – 4; taur – 1; porci – 12; sute de păsări;

grăunţoase (porumb, grâu, orz, ovăs) – 20 tone; lutărie; pădure – 11,2 ha (la
Vădeni), fântână din piatră. După ce în urma ultimatului de la 28 iunie 1940,
URSS a cotropit Basarabia, el a reușit să se refugieze împreună cu familia în
România. În anul 1941 se reîntoarce la Trifănești și activează până în martie
1944, când sau reîntors cotropitorii sovietici, refugiindu-se definitiv în Patria
mamă. Toată averea i-a fost confiscată de autoritățile sovietice. A activat și a
trăit în perioada postbelică la Buzău și Ploiești, România.
Simion Savatie Capcelea (1909–1997), născut în satul
Scăieni, comuna Izvoare, a absolvit în 1931 școala normală de învățători „Principele Carol” din Focșani, a lucrat în
calitate de învățător, iar apoi în anii 1933-1937, director de
școală primară în satul Izvoarele, județul Soroca. Acest intelectual adevărat poseda în acea perioadă 5,5 ha de pământ
arabil, 3 garderobe din lemn de nuc pentru haine, 3  mese
pentru gospodărie, 25 de scaune și jilțuri, 3 covoare de lână
de 5× 6, un palton de piele nou etc. La 20 mai 1941 a fost
mobilizat în Armata Română, iar la 22 iunie a trecut Prutul participând împreună cu Armata Română la eliberarea Basarabiei de cotropitorii sovietici. Ulte
rior a luptat în anii celui de-al doilea război mondial împotriva bolșevicilor,
ajungând până în Crimeea unde a fost rănit și a fost demobilizat, revenind în
satul natal Scăieni în postura de director de școală, unde a lucrat până în martie
1944, când s-a refugiat împreună cu fratele Emilian și familia lui în România.
Fiind mobilizat din nou în Armata Română a luptat în 1944 împotriva Armatei
Roșii, dar a fost făcut prizonier și între 1944–1947 a fost plasat într-un lagăr de
prizonieri din Donețk, unde a lucrat la restabilirea minelor de cărbuni. După
eliberarea din prizonieratul sovietic s-a prezentat la Ministerul învățământului
de la București ca să-i fie acordat un post de lucru ca învățător, dar o doamnă
l-a prevenit că la ei agenții sovietici studiază dosarele cu scopul de ai repatria
pe basarabeni în Moldova Sovietică. Simion în grabă a plecat de la Minister
și a urcat în tren cu destinația Ardeal. Un prieten basarabean, l-a ajutat să-și găsească un loc de muncă. El a
activat în calitate de învățător la diverse școli din județul
Cluj, inclusiv și în calitate de director.
Simion Capcelea s-a căsători cu Mărioara cu care
a crescut și educat doi copii – Elena (1952), care a
fost medic pediatru /medic coordonator la Serviciul
judetean de ambulanță Suceava și Mircea (1953), care
a absolvit Academia de Studii Militare București și a
deținut gradul de locotenent-colonel.
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Partea VI

DINASTIA CAPCELEA: FILE DE ISTORIE

Ifrim Savatie Capcelea (1911–1941), s-a născut în satul Scăieni, a absolvit Facultatea de Drept a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, iar în anul 1936
a fost numit procuror în plasa Bravicea, Călărași unde a lucrat până în iunie
1940. Ifrim avea o anumită predilecție față de ideile comuniste cu care a făcut
cunoștință în timpul studiilor la universitate. La 28 iunie 1940 după ce URSS a
înaintat ultimatum României și a cotropit Basarabia, el în pofida faptului că a
fost implorat de fratele mai mare Emilian Capcelea, să se refugieze împreună
în România, a rămas în Basarabia, deoarece considera că activitatea lui nu are
nimic comun cu politica. După ocuparea Basarabiei de U.R.S.S., în toamna lui
1940, el a fost numit în calitate de profesor de limba română la şcoala din satul
Frumuşica unde a muncit pe parcursul anului de studii 1940–1941.
În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 la ora 2.30, ocupanții sovietici au
venit acasă la tatăl său, Savatie Capcelea și au dat citire documentul prin
care Ifrim Capcelea era declarat duşman al poporului sovietic și condamnat
la deportare pe viaţă din Moldova în Siberia, deoarece a învăţat în România şi a lucrat în organele de drept românești. În rezultat, el a fost îmbarcat
într-o căruță și transportat la gara de trenuri Drochia, fiind urcat într-un
vagon pentru vite împreună cu alți deportați unde au dormit pe paie, fiind
însetați și înfometați. La Tiraspol, bărbații, au fost despărțiți de familiile lor și
strămutați în alt tren. Ifrim Capcelea, fiind necăsătorit, avea posibilitatea de a
alege, să rămână în eșalonul cu femei și copii, însă el a ales să fie împreună cu
bărbații, care au fost transportați în regiunea Sverdlovsk, la Ivedellag. Ifrim
a murit în octombrie 1941după cinci luni și jumătate de muncă istovitoare și
malnutriție la minele de uraniu din Gulag.
Mefodie Savatie Capcelea (1919–1942), s-a născut la Scăieni, a fost mobilizat în Armata Română în timpul celui de-al doilea război mondial și a
murit pe frontul de est la cotul Donului.

Visarion Savatie Capcelea (1924–1945), a fost o fire destul de cuvioasă,
odată cu venirea trupelor nemțești în Basarabia a învățat foarte repede limba germană, cunoscând-o destul de bine. La 27 iulie 1944 a fost mobilizat de
ocupanții sovietici în Armata Roșie și a participat la război având gradul de sergent inferior, îndeplinind funcția de traducător, deoarece cunoștea bine limbile
germană și rusă. Visarion a căzut pe câmpul de luptă la 23 februarie 1945 și a
fost înhumat în mormântul comun lângă localitatea Șenberg (Polonia).
Tatăl lui Valeriu, Macarie Savatie Capcelea, s-a născut în satul Scăieni (08.08.1926–10.05.2008), a fost mobilizat la 22 iulie 1944 împreună cu fratele său Visarion în
Armata Roșie, a luptat în calitate de cercetaș, iar în iarna
lui 1945 a fost grav rănit în luptele pentru Königsberg,
fiind salvat de la moarte de consăteanul său, Dionisie Galbur, care l-a transportat de urgență la spital. Spre deosebire de frații Mefodie și Visarion, el a supraviețuit în acest
război sângeros și s-a întors pe meleagurile natale. A activat în perioada postbelică în calitate de secretar al Sovietului Sătesc din satul
Scăieni (1946–1949), iar apoi a fost transferat în 1949 în calitate de secretar al
Sovietului Sătesc din comuna Izvoare unde a activat până în 1957. Ulterior, a
studiat în perioada 1957–1960 la Școala Sovietică de partid din Tiraspol de
pe lângă CC al PCM, iar în anul 1960 a terminat această institușie, obținând
diploma de agronom. În septembrie 1960 a fost ales în calitate de secretar de
partid al colhozului „Serghei Lazo” din satul Dominteni, raionul Drochia.
Între anii 1961–1967 a lucrat în calitate de președinte al colhozului „Zarea”
din satul Palanca, raionul Drochia. După aceea, în anii 1967–1968, a lucrat
în calitate de președinte a Uniunii societății de consum din Zgurița, raionul
Drochia, iar în anii 1968–1989, în calitate de director a Fabricii de vinificație
primară din comuna Izvoare, raionul Florești. A fost un om care a vrut cu tot
dinadinsul ca copii lui să facă carte și i-a sprijinit din toate punctele de vedere
ca ei să obțină studii superioare.

Strămoșii din partea mamei

Ifrim și Mefodie Capcelea cu sora Onila și soțul ei Chiril Felea, 1940

Părinții buneluluii Chiril Chizlevici – Evtodii Chislevici și TatianaOlimpiada Chizlevici, provin dintr-o familie de țărani răzeși din comuna
Izvoare, județul Soroca. Au născut și educat 5 copii: 4 băieți – Toma, Nichifor,
Timofei, Chiril și o fată Mărioara, măritată la Trifăneștii-noi.
Părinții Olimpiadei, Vasile și Mărioara Vlas, au născut și educat 5 copii:
Olimpiada, Agafia – măritată la Voloave; Aftinica – măritată la Bacsani după
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Măma lui Valeriu, Maria Chiril Capcelea (Chizlevici),
a studiat inițial la Școala Pedagogică din Soroca (1950–
1952), iar ulterior, între anii 1952–1954 la Școala Pedagogică
„Boris Glavan” din Bălți, la specialitatea învățător a școlii începătoare pe care a absolvit-o cu succes. A lucrat în calitate
de învățător de clasele primare la Școala de opt ani din satul
natal Izvoare, timp de 41 de ani fără pauză, de la 1 septembrie
1948 până în septembrie 1989, educând și învățând sute de
de elevi. A decedat prematur la vârsta de 59 de ani.
A fost o învățătoare cu spirit creativ, fiind garantul unui mediu propice
pentru dezvoltarea copiilor din satul natal. În calitate de cadru didactic a
știut să transmită cunoștințe și să dezvolte imaginația elevilor. Ea reușea
să-i capteze pe copiii din clasele primare din prima clipă, pentru ca, ulterior să le devină a doua mamă. Fiind un bun profesor de clasele primare,
Maria Capcelea i-a determinat întotdeauna pe copiii să îndrăgească școala
și lectura. Nu întâmplător, discipolii ei au ajuns să fie oameni destoinici cu
care se mândrește țara noastră. Ea a făcut din meseria sa o pasiune, a călăuzit
învățăceii săi în lumea cunoașterii, le-a fost primul dascăl care a sculptat caracterul și sufletul acestor elevi.

Deseori ea povestea că îi plăcea să se gândească că din picii pe care-i
învață acum, unii vor ajunge să fie oameni mari. Mereu trăia cu gândul la
foștii elevi pe care i-a educat, bucurându-se când îi vedea la televizor sau citea despre ei în ziare, spunând că o motivație mai mare în munca de pedagog
nu există. Nu am auzit-o să aspire la un salariu mai mare, nu-și dorea zile de
odihnă, premii sau distincții speciale, vroia doar să-și vadă foștii elevi, cărora
le-a arătat drumul cel drept în viață. Îi era destul să știe că la toți le merge
bine și că și-au identificat prioritățile în viață.
Soția, Nadejda Capcelea (Usatâi), născută la 17
octombrie 1955 în satul Gangura raionul Anenii-noi în
familia lui Petru (1925–1968, participant la Războiul al
Diolea Mondial) și Anastasia Usatâi (1923–1983). Familia
era alcătuită din 5 copii, trei frați, Sandu (1946), Ion (1949–
1999), Valentin (1967) și două surori, Nadejda (1955) și
Valentina (1960).
Nadejda a absolvit în anul 1975 Școala de Medicină din Tighina, fiind repartizată la muncă la spitalul din
satul Geamăna, raionul Anenii-noi în calitate de moașă, unde l-a cunoscut
în 1976 pe viitorul soț, Valeriu Capcelea. Din 1978 s-a transferat cu soțul și
fiica Daniela la Bălți. A lucrat la spitalul de Psihiatrie, apoi la Casa de copii
din Bălți, până s-a pensionat. În paralel în anii 1980–1985 și-a făcut studi
ile la Facultatea de Pedagogie și Psihologie preșcolară a Universității de Stat
„Alecu Russo” din Bălți.
Fiica Daniela Capcelea (Schilling), născută la 28 fe
bruarie 1978, a învățat în liceul „Mihai Eminescu” din Bălți
din 1985 până în 1995 când a absolvit 11 clase. În același
an a intrat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,
la facultatea de Limbi și literaturi străine, specialitatea
limba germană și limba franceză, pe care a absolvit-o cu
mențiune în anul 2000. A câștigat Programului DAAD în
calitate de student la anul III și a efectuat un stagiu de o
luna în orașul Heidelbergiar, la anul 4, a câștigat iarăși Programul DAAD și a studiat limba germană la Universitatea din Leipzig timp
de un semestru. După absolvirea Universității bălțene în anul 2000 a lucrat un
timp destul de scurt în calitatea de asistent la Catedra de limbă germană, iar,
dat fiind faptul, că a câștigat bursa Programului DAAD în calitate de tânăr specialist, a urmat stagiul de jumătate de an la Universitatea din Leipzig. După
aceea, a rămas să lucreze în Germania. În anul 2001 s-a căsătorit cu Mihael
Schilling, stabilindu-se cu traiul în Germania în landul Saxonia inferioară,
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Chiorescu, frații Calistru și Manole, care au trăit împreună cu familiile lor în
comuna Izvoare.
Bunelul, Chiril Chizlevici (1893–1945), țăran răzeș din comuna Izvoare, a fost mobilizat în armata țaristă și a participat la primul război mondial.
A  fost făcut prizonier de război și a trăit în Germania timp de 3 ani, iar după
aceea, s-a reîntors pe meleagurile natale. Bunica, Olimpiada Chizlevici
(Vlas) (1901–1983), provine și ea dintr-o familie de răzeși din comuna Izvoare. Ei au născut și educat 4 copii: Ion (1918–1938), Grigore (1924–1977),
care a avut doi copii Ana și Anatolie, Onița (1928–2011) și mezina, Maria
(27.03.1932–16.02.1992).

1. Buneii Olimpiada și Chiril Chizlevici; 2. Grigore Chizlevici; 3. Onița Chizvevici și soțul ei Antip Vlas;
4. Mama Olimpiada cu fiica Maria

Feciorul Iulian Capcelea (28.031981–09.03.2018),
s-a născut la Bălți, a învățat din 1988 la Liceul „Mihai
Eminescu” până în clasa a 9-a, iar în clasa 10-12 la Liceul „Ion Creangă” de pe lângă Universitatea de Stat „Alecu
Russo” din Bălți, pe care l-a absolvit în anul 1999. În același
an a intrat la Facultatea de Drept a Universității de Stat
„Alecu Russo” din Bălți, pe care a absolvit-o cu succes, în
2003. La aceiași instituție de învățământ superior, a absolvit în 2014 masteratul la specialitatea Integrare europeană și
politici de vecinătate.
După absolvirea universității a lucrat la Compania de asigurări „Moldasig”,
apoi în 2006–2011 în calitate de executor judecătoresc. Din 2012 până în 2015
a activat în calitate de juristconsul la Combinatul de pâine din Bălți, iar din februarie 2015 a muncit în calitate de jurist la Compania Națională de Asigurări
în Medicină, la Agenţia teritorială Nord-Vest (cu sediul în mun. Bălţi). A fost
căsătorit din 2004 cu Ana Capcelea (Delejuc), care a absolvit Facultatea de Filologie a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, iar în 2014, masteratul în
psihologie, la aceiași instituție. Ei au născut și educat doi copii, fiica Mădălina
(28 februarie 2007), elevă în clasa a 8-a a Liceului „Lucian Blaga” din Bălți și fiul
Bogdan (16 decembrie 2010), elev în clasa 5 la același liceu.
Fratele lui Valeriu, Arcadie Macarie Capcelea, s-a născut la 30 ianuarie,
1956 în comuna Izvoare, raionul Drochia (actualmente raionul Florești).
Studii: Facultatea de Geografie a Universității de Stat „M. Lomonosov”
din Moscova (1973–1978), Magistru în Geografie, specialitatea GeografGeomorfolog; Doctorantura – la aceiași instituție (1983–1986), Doctor în

științe geografice, (1987), conferențiar cercetător (1991),
Doctor habilitat în biologie (2014).
Stagii: Rockfeller Foundation Program: Leadership
for Environment and Development (USA), – 1995–1997;
Baroul Avocatilor din SUA, Wasington DC, – august–decembrie 1996, – Stagierea pe problemele dreptului mediului în scopul analizei comparative a dreptului mediului din
SUA și Republica Moldova pentru a formula recomandări
de perfecționare a legislației de mediu naționale; Sustainability Challenge
Foundation (Netherlands), Programul Internațional privind Managementul
Durabilității, iunie, 1996; Cursuri de instruire în diferite domenii ale Managementului Ecologic organizate în cadrul Băncii Mondiale (2000–2013) – Evaluarea economică a proiectelor; schimbările climatice și adaptarea; proiectele
finanțării de carbon; evaluarea strategică de mediu; eficiența energetică; cadrul
logic al proiectelor; politicile de salvgardare ale Băncii Mondiale, etc.
Domeniile de interes ştiinţific: Geografia Fizică; Geomorfologia și
Geografia Evolutivă; Geoecologia; Ocrotirea mediului înconjurător și utilizarea rațională a resurselor naturale; Dreptul Ecologic; Dezvoltarea Durabilă,
Managementul Ecologic.
Activitatea profesională:
1978–1981 – Inginer, Colaborator științific Inferior, Institutul de Geogra
fie al Academiei de Științe a Moldovei;
1981–1983 – Serviciul militar în Armata Sovietică;
1983–1986 – Doctorantura la Facultatea de Geografie a Universității de
Stat „M. Lomonosov” din Moscova;
1987–1990 – colaborator științific, colaborator științific superior, secretar
științific și director științific interimar, Institutul de Geografie al Academiei
de Științe a Moldovei;
1990–1998 – Vice-director General, Prim vice-director General – Șef al
Inspectoratului Ecologic de Stat al Departamentului Protecției mediului de
pe lângă Guvernul Republicii Moldova;
1998–2000 – Ministru al Mediului, Ministru al Mediului și Amenajării
Teritoriului;
2000 – curent, Consultant, Specialist Superior pe problemele Protecției
Mediului și Resurselor Naturale în regiunea Europei și Asiei Centrale a Băncii Mondiale.
Participări în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaționale: Participarea la multiple foruri internaționale (Republica Cehă, Federația Rusă,
Azerbaidjan, Moldova, România, Elveția) și naționale, circa 26 de conferințe
și simpozioane științifice.
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în localitatea de baștină a soțului. A născut și educă 2 fiice Seline (2003) și
Vanessa (2007). Lucrează în calitate de profesoară de limba germană la un
liceu profesional-tehnic din Papenburg.

1. Daniela Schilling (Capcelea) cu soțul Mihael și fetele Vanessa și Selline; 2. Daniela și Mihael;
3. Selline și Vanessa, septembrie 2021

Participarea la proiecte, granturi de cercetare sau transfer tehnologic: Participarea în cadrul multiplelor proiecte de asistență tehnică și întărirea capacităților instituționale implementate de către Banca Mondială în
țările din regiune (Studii analitice și rapoarte științifice : Iugoslavia: Analiza
de mediu; Analiza Sistemelor Evaluării de Mediu în Țările Regiunii Europei
și Asiei Centrale; Sistemul Managementului Ecologic în țările cu structură
federală – abordări diferite spre o cooperare mai eficientă între nivelurile federal și regional în Canada, Germania și SUA; Tadjikistan: Planul Național
de Acțiune în domeniul Mediului; Tadjikistan: formularea raportului II și III
în domeniul Biodiversității; Republica Moldova: Planul Național de Implementare în domeniul Poluanților Organici Persistenți; Strategia sectorială
Mediu-Sărăcie; Studiul Schimbări Climatice și Agricultură; Strategia managementului hazardelor naturale. Proiecte investiționale de Mediu implementate
în Moldova : Proiectul Controlul Poluării în Agricultură (finanțat de GEF în
cadrul Programului Operațional, „Apele Internaționale”); Dezvoltarea Rețelei
Ecologice în zona Prutului de Mijloc (finanțat de GEF, în cadrul Programului
Operațional „Conservarea Biodiversității”); Proiectul GEF privind Managementul Durabil al Terenurilor asociat la proiectul ADI Competitivitatea Agricolă; Proiectul GEF privind Utilizarea Biomasei pentru producerea Energiei;
Proiectul Conservării Energiei din cadrul Fundației de Carbon; Proiectele
Fondului de Carbon – Conservarea Solului și Dezvoltarea Pădurilor Comunale; Proiectul GEF privind managementul durabil și distrugerea stocurilor
de poluanți organici persistenți din Moldova; Proiectul GEF privind producerea Biogazului din deșeuri animaliere. Proiecte de mediu în alte țări : Albania: Dezvoltarea Resurselor Naturale și Sechestrarea Carbonului în pădurile
comunitare; Albania și Montenegro: Managementul Integrat al Lacului Skadar; Tadjikistan: Dezvoltarea agriculturii și utilizarea durabilă a terenurilor;
Conservarea Biodiversității în zona Dastidjum; Proiecte din cadrul finanțării
de carbon : Republica Cehă; Polonia; Bulgaria: – Schema investițională verde; Ungaria: Reducerea de emisii a gazelor cu efect de seră la termocentrala
„Panonpower”; Letonia: Captarea metanului de la poligonul municipal de
deșeuri din or. Riga; s.a. – anii 2000–prezent); Președintele Consiliului de coordonare a proiectelor TACIS în Moldova: (I) „Managementul apelor r. Prut”
(1999–2000); (II) Implementarea Planurilor de acțiuni de mediu în țările CSI
și Mongolia” (1997–2000); și (III) formularea politicilor ecologice în țările CSI
și Mongolia” (1997–1999); Președintele Comitetului de Coordonare a proiectului PNUD „Întărirea capacităților naționale pentru implementarea planului
de acțiuni în domeniul mediului” (1997–1999); Președintele Comitetului de
Coordonare a proiectelor Băncii Mondiale: (I) „Formularea Planului Național
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de acțiuni în domeniul mediului” (1994–1995); Studiul calității apei potabile
în RM” (1997–2000); Expert la formularea Raportului Stării Mediului Global
„Global Environmental Outlook – 3” (2000); Coordonator național al proiectul internațional al monitoringului apelor transfrontaliere a râurilor Nistru
și Prut finanțat de către Programul Științific al Organizației Nord-Atlantice
„Știința pentru pace”.

Participări la foruri ştiinţifice (naţionale şi internaţionale):
Organization for Security and Cooperation in Europe, Seventh Economic Forum. Prague, 25-28 May 1999; International Scientific Conference
„Sustainable development of the forestry sector of Moldova”. November 22,
2002, Chișinău.

Lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice publicate
Numărul de monografii, articole, materiale ale comunicărilor ştiinţifice, brevete de invenţii, manuale, ghiduri etc.: 12 monografii individuale și 6
colective, 3 articole de sinteză, 13 articole, materiale ale comunicărilor ştiinţifice – 30, manuale, lucrări metodice etc. – 40). Astăzi continuă activitatea
în domeniul cercetării având publicate peste 110 lucrări științifice, fiind fondatorul unui nou domeniu științific – Managementul Ecologic.

Premii, menţiuni, distincţii, titluri onorifice etc.:
Premiul Academiei de Științe a Moldovei pentru cea mai bună publicație
științifică între tinerii cercetători, 1989; Diploma Agenției de Stat pentru
Silvicultură „Moldsilva” pentru merite deosebite în dezvoltarea sectorului
forestier din Republica Moldova; Medalia „Dimitrie Cantemir” al AȘM. În
2015 i s-a conferit premiul Paul Goma al AȘM pentru cercetătorii autohtoni
stabiliți peste hotare.

Înmânarea premiului P. Goma la AȘM lui A. Capcelea la AȘM, 2015
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Meritele deosebite ale lui Arcadie Capcelea în practica protecției mediului țin de crearea unui nou sistem viabil și eficient al protecției mediului în Republica Moldova, sistem aliniat la practicile internaționale avansate în domeniu și considerat ca unul din cele mai performante din spațiul post-sovietic.
Datorita lui A. Capcelea a fost formulată o nouă politică ecologică și adoptate
Strategiile, Programele sau Planurile de Acțiuni practic în toate sectoarele de
mediu. La inițiativa și cu participarea activă a lui A. Capcelea s-a reușit renovarea cadrului regulatoriu în domeniu. Plus la aceasta, s-a reușit integrarea
activă a țării noastre în cooperarea ecologică internațională, rezultată atât
în aderarea la cele mai importante convenții ecologice internaționale, cât și
în crearea accesului Moldovei la fondurile financiare internaționale, în atragerea multiplelor proiecte de asistență tehnică și investițională în domeniu.
În particular, la iniţiativa lui A. Capcelea au fost formulate și adoptate:
(a)  Conceptul Protecţiei Mediului la etapa de tranziţie economică; (b) Programul Protecţiei Mediului și Utilizării Resurselor Naturale; şi (c) Planul
Național de acţiuni de mediu; (d) Primul Raport privind calitatea mediului.
A. Capcelea şi-a adus contribuția directă la formularea şi implementarea strategiilor şi programelor ecologice naționale sectoriale (biodiversitate; schimbări climatice; managementul deşeurilor; protecţia stratului de ozon; privind
deşertificarea, protecția aerului de la poluarea de către autotransport). Datorita insistenței lui s-a reușit integrarea cerinţelor ecologice în politica naţională
de dezvoltare şi cea sectorială (majoritatea documentelor politice sectoriale
au reflectate în ele aspectele de mediu). De menționat că A. Capcelea a fost
inițiatorul formulării și editării a noii ediții a Cărții Roşii a speciilor rare şi pe
cale de dispariţie și a formulării unei legi speciale în acest sens.
Un merit deosebit î-i aparține lui A. Capcelea în crearea unui cadru
absolut nou regulatoriu în domeniu. El a inițiat formularea şi a prezentat la
şedinţele Guvernului şi Parlamentului RM un șir întreg de legi și regulamente: (a) Expertiza Ecologică şi Evaluarea Impactului de mediu; (b) Regimul
substanțelor nocive; (c) Zonele şi fâșiile de protecție a râurilor şi lacurilor;
(d)  Privind regnul animal; (e) Privind fondul ariilor protejate; (f) Privind plata pentru poluarea mediului; (g) Privind deşeurile; (h) Privind activitatea hidormeteorologică; (j) Privind spațiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale; și
(i) Privind ameliorarea terenurilor prin împădurire. Plus la aceasta, el a inițiat
și promovat un șir de Regulamente importante, printre care Regulamentul
Auditului Ecologic și Regulamentul privind Fondurile Ecologice.
Un merit deosebit î-i aparține lui A. Capcelea și la reformarea în anii
1999–2000, a sectorului gospodăriei comunale, dezvoltării regionale şi construcţiilor prin crearea Societăţilor pe Acţiuni în schimbul întreprinderilor

de stat cu o delegare a responsabilităţilor de funcţionare organelor autoadministrării locale și municipale. Plus la aceasta, el a promovat noile acte regulatorii și politice în domeniile indicate.
Activând în cadrul Băncii Mondiale, A. Capcelea a inițiat un șir de granturi de asistență tehnică și investiționale pentru Republica Moldova în valoare totală de circa 40 de milioane dolari SUA. În acest timp, el a participat şi la
asigurarea securității ecologice prin 15 credite investiționale ale BM în RM.
Totodată, A. Capcelea are merite deosebite în dezvoltarea sectorului
nonguvernamental de mediu – este inițiatorul creării Centrului Regional și
a Centrului de Asistență Juridică de Mediu din Moldova; a activat în calitate
de Președinte a Societăţii Geografilor din RM, a participat activ în activităţile
Mişcării Ecologice din Moldova.
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Semnarea Acordului de creare a Centrului REC din Moldova Directorul General al Direcției Mediu
al Comisiei Europene, iunie 1998

Soția Elza Gubiev, a absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie și a lucrat până la plecarea în SUA la Institutul de Zoologie
a Academiei de Științe a Moldovei (1990–1997). Soții Arcadie și Elza au crescut și educat două fete, Valentina Capcelea Ellison, născută în anul 1984
la Chișinău, a absolvit Facultatea de Economie a Universității din Salisbury
(Maryland, SUA) obținând titlurile de Magistru în Economie și apoi de Maestru în Administrarea Businessului. A muncit apoi în domeniul dezvoltării și administrării businessului în câteva companii din SUA. Actualmente
este vice-președinte superior pentru Dezvoltarea Businessului al companiei
„Reef Technologies” cu sediul în orașul Miami, SUA. Irina Capcelea (Dehart),
născuta în anul 1985 la Chișinău, a absolvit, de asemenea, Facultatea de Economie a Universitarii din Salisbury, obținând titlul de Magistru în Finanțe,

iar apoi a activat în mai multe domenii, inclusiv în dezvoltarea businessului
privat și administrarea financiară. Actualmente muncește în calitate de controlor financiar în cadrul unei companii în domeniul producerii ascensoarelor cu sediul în or. Fort Lauderdale, SUA. Irina are o fiica, Maya, de 6 ani.

1. Arcadie Capcelea cu soția Elza; 2. Arcadie și Elza cu fiicile Irina, Valentina și nepoata Maia

Sora lui Valeriu, Ludmila Macarie Nestor (Capcelea),
s-a născut la 28  mai 1965, a absolvit în anul 1980 școala de
8 ani din comuna Izvoare raionul Florești, iar în 1982, școala
medie din satul Frumușica, raionul Florești. În 1982 a intrat
la Institutul Pedagogic „Alecu Russo” din Bălți la Facultatea de Limbi străine, specialitatea limba franceză și limba
engleză, pe care a absolvit-o în anul 1986 cu mențiune. Între anii 1986–1992 a lucrat în calitate de învățător de limbă
franceză la școala-internat din Orhei. Din toamna lui 1992,
după moartea mamei, s-a întors împreună cu soțul Ion și fiica Gabriela la Izvoare
ca să aibă grijă de tatăl Macarie.
În anul 2000 a fost aleasă în calitate de director al Gimnaziului din Izvoare, la care muncește până în prezent. A scris și implementat 8 proiecte
destinate îmbunătățirii activității acestei unități de învățământ.
În anul 2002 s-a efectuat reabilitarea sistemului de încălzire al școlii, cu
concursul FISM-ului, în sumă de 202 mii lei; în 2004–2005, cu ajutorul Fondului Ecologic Național, a avut loc reabilitarea sistemului de apă și canalizare
în sumă de 54 mii lei; în 2006, cu concursul Centrul Regional de Mediu Moldova prin proiectul „Râurile dăinuirii noastre”, s-a efectuat împreună cu elevii,
monitorizarea calității apelor râului Căinar și a izvoarelor din sat, în sumă de
4,500 euro; în anul 2008 a fost implementat, cu concursul FISM-ului, un proiect
– 152 –

prin care școala a câștigat un set de 30 de bănci și 60 de scaune pentru elevi; în
2010–2011, prin intermediul FISM-ului, au fost schimbate geamurile și ușile
în sumă de 449 mii lei; în 2013 a fost implementat proiectul „Instalarea cazangeriei pe biomasă la gimnaziu”, cu finanţare de la PNUD, în sumă de 491040
lei. Cu suportul Consiliului raional Florești, în 2019 a avut loc reconstrucția
capitală a cantinei în sumă de 22 mii lei; a fost dotată instituția cu tehnică performantă (8  calculatoare, două tablete și două laptopuri), iar în 2020 s-a efectuat construcția veceurilor în interiorul edificiului, în sumă de 29 mii de lei.
Totodată, în vara anului 2021 a fost efectuată reparația capitală a sistemului de
iluminare a Gimnaziului (370 mii lei).
Astăzi Gimnaziul din comuna Izvoare reprezintă o instituție de învă
țământ, care are un colectiv pedagogic de performanță (19 pedagogi – 1 cu
gradul didactic I și 10 posedă gradul didactic II) și dispune de toate dotările
necesare pentru a desfășura un proces educațional de înaltă calitate (clase
spațioase, cantină, sală sportivă, clasă de calculatoare, bibliotecă cu un fond
de 6 676 de cărți artistice, 1 915 manuale, atelier școlar etc.).
Faima școlii este dusă de elevii săi, care au obținut locuri premiante la
olimpiadele școlare pe discipline de studii, la diverse competiții sportive din
cadrul raionului și pe plan național. Pentru munca depusă în perioada respectivă în calitate de director al acestei instituții de învățământ și pentru
succesele obținute a fost distinsă cu numeroase diplome de merit.
Împreună cu soțul Ion Nestor, care s-a născut în satul Donici raionul
Orhei (1966), au crescut și educat două fete Gabriela și Mihaela.

1. Ion și Ludmila Nestor cu familia Galbur Eugen și Mihaela și copiii Camelia și Sebastian;
2. Vlad și Gabriela Capcelea cu fiul David, și Ion, și Ludmila Nestor. Ambele foto: ianuarie 2022, or. Cricova

Gabriela Nestor (Capcelea), s-a născut la 22 noiembrie 1989 în comuna
Izvoare raionul Florești. A învățat la Gimnaziul Izvoare, raionul Florești, în
anii 1997–2006, la Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți în peri– 153 –

oada 2006–2009. Ulterior, și-a continuat studiile la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, la Facultatea „Drept”, specialitatea Administrație Publică,
în anii 2009–2012, obținînd titlul de Licențiat în științe politce. A studiat și
absolvit în anii 2012–2014 Școala Masterală de Excelență în Economie și Business și a obținut gradul de master în științe economice. Gabriela a avut succese remarcabile la învățătură (Bursa Președintelui Republicii Moldova, 2011)
și Bursa de Merit 2012 – pentru cei mai buni studenți ai țării, organizat sub
egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova. Actualmente este stabilită la Chișinău, unde a lucrat în perioada 2016–2019 în postura de director
executiv al Centrului Regional de Mediu-Moldova, în anii 2019–2021 la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, la Direcția politici de
prevenire a poluării și evaluării de mediu în calitate de consultant principal,
iar din 2021 – prezent, la Ministerul Mediului. Împreună cu soțul Vladimir
Capcelea (26.01.1985), care a absolvit ASEM și lucrează în calitate de expert
principal la Direcția riscuri operaționale la Banca Națională a Moldovei. Ei
sunt stabiliți la Cricova și îl educă pe feciorul David (2014) care este elev în
clasa întâia la Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Chișinău.
Mihaela Galbur (Nestor), s-a născut la 28 noiembrie 1992 în comuna
Izvoare raionul Florești. A învățat la Gimnaziul Izvoare, raionul Florești în anii
1999–2008, iar în perioada 2008–2011 la Liceul Teoretic Frumușica. În anii
2011–2014, a studiat la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea „Drept”, la specialitatea Administrație publică și a obținut titlul de licențiat
în științe politice. A muncit la Judecătoria Bălți în calitate de grefier (2018).
Actualmente educă doi copii, fetița Camelia (2015) și fiul Sebastian (2019).
Împreună cu soțul ei, Eugen Galbur, sunt stabiliți în Germania în orașul Mönchengladbach.

Partea VII

VIAȚA ÎN IMAGINI
I. Copilărie, școală, studenție

Valeriu la 3 ani, 1955

Tăticul Macarie Capcelea împreună cu mămica Maria și bunica Olimpiada, frații Arcadie și Valeriu
(supărat întrucâtva), 1957
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1. Mămica, Capcelea Maria cu sora ei Vlas Onița cu micuții Valeriu și Arcadie, 1957
2. Arcadie și Valeriu Capcelea (elev în clasa întâia), 1959

1. Mămica Maria împreună cu fiii săi, Arcadie și Valeriu Capcelea, 1964
2. Cei trei nepoți a bunicii Olimpiada, Valeriu, Arcadie și Ludmila, 1968

Arcadie și Valeriu Capcelea
sunt bucuroși că părinții le-au
cumpărat bicicletă, 1965

1. Capcelea Valeriu, elev în clasa a VII-ea, 1966; 2. Frații Arcadie și Valeriu Capcelea,1967
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1. Trei colegi de cameră din Căminul nr. 9 al Universității de Stat din Chișinău: Gheorghe Teleucă,
Ceslav Ciobanu, viitorul ambasador al Republicii Moldova în SUA și Valeriu Capcelea, studenți la Facultatea
de Istorie, 7 noiembrie 1971; 2. Valeriu, student la anul II, la USM, 1972

1. Valeriu Capcelea, împreună cu elevii din clasa a 9-a a Școlii Medii din satul Frumușica, raionul Florești, 1968
2. Alături de foștii colegi și învățătoarele de la Școala de 8 ani din Izvoare raionul Florești după 50 de ani
de când au pășit pragul școlii în clasa întâia, 1 august 2009

1. Valeriu, student la anul III a Facultății de Istorie la cascadele din parcul Valea Morilor din Chișinău, 1973
2. Valeriu și fratele Arcadie, student la Facultatea de Geografie a Universității de Stat „M.V. Lomonosov”
din Moscova, s-au întâlnit la Chișinău, 1975
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Alături de foștii colegi de la Facultatea de Istorie, după 40 de ani de la absolvire, 21 iunie 2014

Promoția Facultății de Istorie a Universității de Stat din Chișinău din anii 1969-1974 alături de
profesorul Pavel Cocârlă. Foto: 2018

O întâlnire de suflet cu colegii de la Facultatea de Istorie a după 43 și 45 de ani de la absolvire,
16 septembrie 2017 și 15 septembrie 2019
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II. Activitatea pedagogică și științifică

Valeriu Capcelea împreună cu colegii de la Școala Medie din satul Geamăna,
raionul Anenii-Noi, 1976

Valeriu Capcelea la Biblioteca Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălți le explică studenților
legislația electorală, 1985

Colectivul Catedrei de filosofie și economie politică a Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălți.
În primul rând, de la stânga la dreapta: Eugenia Casapciuc, laborantă, Ciarna Roitman, conferențiar,
Lucia Ciumac, conferențiar, șefa catedrei, Ala Trusevici, lector, Emilian Arnaut, conferențiar. În rândul al
doilea, de la stânga la dreapta: Dumitru Onofreiciuc, lector superior, Maria Frolov, lector superior,
Viorica Ciobanu, lector, Maria Lavrenco, laborantă, Mihail Chercheja, asistent, Valeriu Capcelea, lector.
În rândul trei, de la stânga la dreapta: Alexandru Amelcencov, lector superior, Petru Loghin, conferențiar,
Efrem Șulman, conferențiar, Ivan Coșevoi, lector superior, Valeriu Parnovel, asistent. În ultimul rând,
de la stânga la dreapta: Efim Mohorea, conferențiar, Nicolae Scurtu, conferențiar, Vitalie Rudenco, asistent,
Nicolae Popov, lector superior, Andrei Mihailov, lector, 1985

Cu colegii de la Facultatea de Drept a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți la lacul
de acumulare Costești, 2002
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Alături de cu colegii de breaslă, doctorul habilitat în filosofie Efim Mohorea și ex-rectorul
Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo”, doctorul în politologie, Boris Coroliuc, 2007
La o lansare de carte împreună cu reprezentanții editurilor „Museum” și „Arc” în incinta
Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alecu Russo”, 2004

Alocuțiunea de la susținerea tezei de doctor
habilitat în filosofie „Norme sociale ca factor
de stabilizare a societăţii în tranziţie”,
USM, 31 ianuaruie 2008

V. Capcelea alături de colegii de la Facultatea de Drept a Universității de Stat „Alecu Russo”
la sărbătorirea zilei de naștere, octombrie 2007
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Secvență de la susținerea tezei de doctor
habilitat în filosofie, USM, 31 ianuarie 2008
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În sala Conferinței Internaționale a savanților din domeniul științelor sociale a spațiului post-sovietic
„Predarea nonconflictuală a istoriei – bazele bunei vecinătăți”. Harkov, Ucraina, Universitatea de Stat
din Harkov, 23-24 iunie 2009

Împreună cu colegii de la USM, AȘM

Laudatio expusă de V. Capcelea profesorului Andrei Marga, Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”
din Cluj-Napoca, România cu ocazia conferirii titlului onorific de Doctor Honoris Causa a Universității
de Stat „Alecu Russo” din Bălți, octombrie 2010

ASEM, USARB, Tadjikistan și Ucraina în orele de răgaz cu ocazia Conferinţei ştiinţifice internaţionale
„Moștenirea filosofică – un factor important în dezvoltarea lumii contemporane”. Kiev, Ucraina, 12-13 mai 2011,
organizată de Instituția Publică Internaţională Platforma „Dialogul Eurasiei”, Universitatea Naţională de Stat
„T.G. Şevcenco”, Academia de Ştiinţe Pedagogice şi Societatea „Ştiinţa” din Ucraina
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Participant la Seminarul internațional al reprezentanților CSI „Colaborarea internațională în domeniul
pregătirii specialiștilor în domeniul istoriei, culturii și a religiilor tradiționale în spațiul CSI: priorități și
perspective”. Universitatea Lingvistică de Stat din Moscova, 10 noiembrie 2011
La lansarea cărții V. Capcelea V. „Tranziţia moldovenească: fazele, elementele structurale, dimensiunile,
paradoxurile, eşecurile şi avatarurile ei”. Chişinău: Ed. Arc, 2012, organizată de Organizaţia Obştească
Internaţională Platforma „Dialogul Euroasiei” din Republica Moldova, Institutul de Științe Juridice și Politice
a AȘM și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți la 13 decembrie 2012. De la stânga la dreapta: autorul,
Gheorghe Neagu prorector USARB, doctorul habilitat Vladimir Anichin AȘM, scriitorul Boris Marian și
președintele Platformei „Dialogul Eurasiei” Feredun Tufekci

Alături de marele compozitor al contemporaneității Eugen Doga la Congresul spiritualităţii româneşti
de la Alba-Iulia, 28 noiembrie –1 decembrie 2012

1. Expunerea tezelor raportului la Conferinţa interuniversitară „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul
tehnico-ştiinţific”, 6 aprilie 2013, Universitatea Tehnică din Moldova
2. Alocuțiunea de la Simpozionul Internaţional: „Dialogul cultural între generații și Integrarea europeană”,
Facultatea de Istorie și Filosofie a USM, 24 mai 2013
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Participant la Conferința Științifică
Internațională „Dezvoltarea inovațională
în RM: obiective naționale și tendințe
mondiale”, Comrat, US din Comrat,
7-8 noiembrie 2013

1. Alături de colegii Sergiu Boca, Daniela Pojar, Veaceslav Pânzari și Mădălin Gora (România),
la Conferința internațională „Procesul civil și executarea silită, teorie și practică”, organizată de Camera
Executorilor Judecătorești Tîrgu Mureș și Facultatea de Științe Economice Juridice și Administrative,
din cadrul Universității „Petru Maior” din Tîrgu Mureș, 27-28 august 2015
2. Lansarea manualului Valeriu Capcelea, Eugen Hurubă (Romănia) Deontologia profesională
a executorului judecătoresc: curs universitar. București: Ed. Universul juridic, 2014, în cadrul Conferinței
Internaționale „Procesul civil și executarea silită, teorie și practică”, 28 august 2015, Tîrgu Mureș, România

Alături de prietenul Nicolae Osmoghescu la
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
a AȘM la prezentarea celor patru volume
„Managementul ecologic” ale fratelui
Arcadie, 2 februarie 2014

Referent oficial la susținerea tezei
de doctor habilitat în politologie
a lui Pantelimon Varzari „Elita politică și
birocrația în contextul realizării reformelor
democratice (cazul Republicii Moldova)”,
28 martie 2014

Vicepreședinte a Comisiei de licență la
Facultatea de Drept a Universității de Studii
Europene din Moldova, 6 iunie 2014

Conferința Națională cu participare Internațională „Știința în nordul Republicii Moldova: realizări,
probleme și perspective”, organizată de Filiala Bălți a AȘM la 25-26 septembrie 2015
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Activitatea în cadrul Comisiei
de expertiza unificată în ştiinţele sociale
la Consiliului Naționalde Atestare și
Acreditare, 2012-2018
Alături de fratele Arcadie, Ion Gagim, rectorul
USARB, academicianul AȘM, Ion Toderaș și
prorectorul USARB Igor Cojocaru, la 12 iunie
2016 în fața exponatelor Filialei Bălți a AȘM,
la sărbătoarea de la complexul Vatra
consacrată aniversării a 70 de ani de la fondarea
primelor instituții științifice din Moldova și
55 de ani de la fondarea AȘM

Vicepreşedinte al Comisiei de experţi
în filosofie, istorie şi sociologie la
Consiliului Național de Atestare și
Acreditare (2012-2018), împreună
cu președintele comisiei, academician
Valeriu Pasat și secretarul ei,
Stela Milicenco

Prezentarea Codului deontologic al Coaliției de Mediu la întâlnirea anuala a Coaliției, 5 iunie 2016

Componența Comisiei de experţi în filosofie, istorie şi sociologie la Consiliului Național
de Atestare și Acreditare: Valeriu Capcelea, vicepreședinte, academician Valeriu Pasat, președinte,
Stela Milicenco, secretarul comisiei și membriii comisiei: Vasile Țapoc, Maria Bulgaru, Ion Niculiță,
Nicolae Chicuș și Victor Mocanu
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1. Moderator la una din cele două secțiuni ale Conferinței Științifice Internaționale „Inegalități sociale
în Republica Moldova. Premise ale constituirii clasei de mijloc”, organizată de sectorul Sociologie
a Institutului de cercetări Juridice și Politice al AȘM, la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării
a USM, 24 februarie 2017
2. La ședința Seminarului Specializat de profil de la AȘM la specialitatea 631,05 – Filosofia socială,
antropologie filosofică, filosofia culturii și 631.02 – Istoria filosofiei, la care s-a discutat teza de doctor
în filosofie a lui Ion Banari, martie 2017

În incinta Bibliotecii Științifice a USARB
în cadrul lansării cărților Capcelea, V.
Intelectualitatea: esenţa, tipologia, locul
şi rolul ei în existenţa socială; Capcelea, V.
(editor și redactor științific). Agricultura
durabilă în Republica Moldova: provocări
actuale şi perspective : culegere de
articole ştiinţifice, 20 octombrie 2017

Cu doctoranzii Cojocaru Inga și Luis
Serdeșniuc la Ședința Consiliului
Științific al Institutului de Istorie al
Academiei de Științe a Moldovei, 24
octombrie 2017
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În cabinetul de lucru al Filialei Bălți a AȘM,
noiembrie 2017

În fața Filialei Bălți a Academiei de Științe a Moldovei
împreună cu colegul Ion Gavdiuc, noiembrie 2017

De ziua Internațăională a Științei pentru
pace și dezvoltare la AȘM, cu ocazia
decernării titlului de Doctor Honoris Cauza
celui mai mare lăutar din spațial românesc
Nicolae Botgros, 10 octombrie 2018

Într-o discuție cu PS Antodie, Episcopul
de Bălți, Mitropolia Basarabiei, după
Conferinta „Mitropolitul Visarion Puiu
figură ilustră în Biserica românească” în
incinta Bibliotecii Științifice a Universității
de Stat „Alecu Russo” din Bălți
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III. Imagini din stagiul științific din Statele Unite ale Americii
(ianuarie-februarie 2003)

1. 28 noiembrie 2019 la celebrarea Zilei Naționale a României împreună cu consătenii din s. Izvoare  –
medicul Simion Galbur și primarul de Izvoare Vladimir Zgavordei
2. Excelența Sa, Consulul General al României la Bălți dr. Petrișor Ionel Dumitrescu la lansarea cărții
Valeriu Capcelea „Filosofia socială: curs universitar”, care a avut loc în incinta Bibliotecii Științifice,
a Universității de Stat „Alecu Russo” la 23 februarie 2020
1. La Casa Albă de la Wasington
2. Alături de excelența sa, ambasadorul Republicii Moldova în SUA Ceslav Ciobanu și Arcadie Capcelea la o
întâlnire cu cadrele didactice din Universitatea „James Madison” din Harrisburg, statul Virginia,
care erau animați de vestigiile sovietice

3. Prezentarea cărții „Filosofie socială: curs universitar”, la AȘM: de la stânga la drepta – Valeriu Matei,
directorul Institutului Cultural Român M. Eminescu”, Chișinău; Victor Moraru, vice-președinte al AȘM,
Valeriu Capcelea, seful Secției Nord a AȘM, Ion Tighineanu, președinte al AȘM și Bartolomej Zdaniuc,
Ambasadorul Extraordinar și Plenipotenjțiar al Poloniei în Republica Moldova
4. Bartolomej Zdaniuc se referă la această lucrare.

În sala Senatului Universității
statului Virginia fondată în anul 1819
de Thomas Jefferson, principalul autor
al Declarației de Independență a SUA,
președintele SUA 1801-1809

În incinta Bibliotecii Universității
statului Virginia

5. Ion Tighineanu, acdemician, Președintele AȘM ține o alocuțiune despre cartea „Filosofia socială: curs universitar”
6. Alocuțiunea d-lui Petrișor Ionel Dumitrescu, Consul general al României la Bălți
despre „Filosofia socială”, 13 februarie 2020
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În apartamentul lui Arcadie și cumnatei Elza sunt trist
înainte de plecare din SUA
1. În cabinetul de lucru al fratelui Arcadie de la Banca Mondială din Wasington
2. Alături de fratele Arcadie în incinta Băncii Mondiale de la Wasington

Alături de nepoatele de pe linia fratelui Arcadie,
Valentina și Irina la Wașington
La restaurantul Hemingway’s, din
statul Maryland SUA, unde deseori
lua prânzul marele scriitor american,
Ernest Hemingway

Pe străzile orașului american
Annapolis, capitala statului Maryland

În ospeție la excelența sa, ambasadorul Republicii Moldova în SUA Ceslav Ciobanu
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IV. În activități sportive

1. Echipa de volei a veteranilor: Alexandru Morari, Valeriu Capcelea, Anatol Moraru, Ion Baibarac
și Ion Focșa sunt gata să joace împotriva tineretului de la Catedra de Educație Fizică a Universității de Stat
„Alecu Russo, ianuarie 2013
2. Căpitanul echipei veteranilor Valeriu Capcelea și căpitanul echipei tinerilor de la Catedra de Educație
Fizică Vadim Prodan trag la sorți din mâniile arbitrului Vasile Maneața

Participant la turneul
de tenis de masă
de la Rădăuți (România);
Premianții turneului
și printre premianții,
octombrie 2013

La Gura Humorului (România), la
un meci de tenis de câmp
cu nepotul Mădălin Gora,
iulie 2017

La un meci amical de fotbal dintre selecționata veteranilor satului Izvoare cu selecționata artiștilor,
antrenată de marele artist autohton Ion Suruceanu și învățătorul de educație fizică de la școala de 8 ani
din Izvoare Ion Cemârtan, 11 septembrie 2013
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După un meci de volei,
la Universitatea de Stat
„Alecu Russo” din Bălți,
septembrie 2019

Trofeele câștigate la diverse
competiții la tenis de masă în
România
Echipa veteranilor din Bălți
la turneul de volei organizat
în satul Cuizăuca raionul Rezina,
22 februarie 2020

Diplome pentru locul II și III la competițiile
la tenis de masă la între lectorii și colaboratorii USARB
în anii 2016 și 2017
La un meci de tenis de masă cu nepotul Mădălin Gora, Cluj-Napoca, septembrie 2021.
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V. Imagini din viața dinastiei Capcelea

Valeriu și Arcadie Capcelea în satul natal
la sărbătoarea izvoarelor, împreună cu
prefectul județului Soroca Ana Bejan,
iunie 2000

1. Valeriu și Arcadie Capcelea împreună cu unchiul Simion Capcelea (mare pedagog și enciclopedist român)
și soția Mărioara Capcelea în fața magazinului Universal din Chișinău, 1982
2. Tânărul tătic cu fiica Daniela și fiul Iulian, 1982

Familia Capcelea la Universitătea de Stat
„Alecu Russo”, octombrie 2001

Alături de rudele din satul Gangura, raionul Ialoveni, baștina soției Nadejda
(frații Ion, Sandu, Valentin, sora Valentina), 1998

La dans cu soția Nadejda la celebrarea aniversării a 50-a de la naștere, octombrie 2002
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Cu rudele după sărbătorirea aniversării
de 50 de ani de la naștere

Împreună cu cuscrul Alvin Schilling la un popas în timpul
primblării prin orașel, Germania, august 2003
Familia lui Valentin, fratele soției în deplină
componență: soția Aurica, feciorii Igor și
Oleg

Alături de soția Nadejda, în curtea casei fiicei Daniela,
Germania, august 2003

Împreună cu fratele Arcadie,
sora Ludmila și sora mamei Onița
la celebrarea aniversării de 80 de ani
a tatălui ei Macarie, 8 august 2006

Alături de rude la celebrarea
aniversării de 80 de ani a tatei Macarie,
8 august 2006

Alături de Iulian, Daniela și soția Nadejda la Wilhelmshaven, principala bază maritimă a RFG
de la Marea Nordului, august 2003
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Tata Macarie, sora Ludmila,
cumnatul Ion și nepoatele
Gabriela și Mihaela în vizită
la Bălți, 2005

1. La nunta nepoatei Valentina Capcelea și Braian Ellison care a avut loc la restaurantul hotelului
„Vila Verde”, Chișinău, iunie 2008
2. Cu soția Nadejda nănașul Iulian la nunta nepoatei Valentina Capcelea și Braian Ellison, iunie 2008
Alături de soția Nadejda,
nepoatele Gabriela și Mihaela,
decembrie 2007

Alături de soția Nadejda, Valeriu se bucură
de rezultatele obținute pe tărâmul științific și
didactic, 2011

Nepoțelul Bogdan Capcelea la 2 ani, (speranța
prelungirii dinastiei Capcelea), 2012

Împreună cu rudele din România la poarta casei părintești, vara anului 2007
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La nunta nepoatei Gabriela și Vladimir Capcelea alături de familiile
fiicei Daniela și feciorului Iulian, 2013
1. La un frigărui alături de familiile fiicei Daniela și fiului Iulian, 2012
2. Soția Nadejda cu nepoțelele Seline și Vanessa

Valeriu și sora Ludmila, 2013

Împreună cu soția, fiica Daniela, nora Ana și nepoții, Bălți, 2013

1. Soții Mihael și Daniela Schilling cu fetițele Seline și Vanessa, 2014
2. Cu fiica Daniela în Saxonia Inferioară, ianuarie 2014
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Veleriu cu rudele din România: verișorii Mircea Capcelea și Elena Gora împreună cu soțiile, soții și copiii lor
la nunta nepoatei Neonila și Bogdan Dascălu la Gura Humorului,
însoțit de nepoata Mihaela și soțul Eugen, 13 iulie 2014

La poarta casei părintești, 20 aprilie 2015

Cei trei frați în casa părintească, 20 aprilie 2015

Valeriu alături de fratele Arcadie, sora Ludmila, cumnatul Ion și soția Nadejda, celebrează noua calitate
de bunic a fratelui, la Restaurantul „Peștișor” din Bălți, 16 iunie, 2016
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Alături de cei mai buni prieteni ai fratelui Arcadie la celebrarea a 60 de ani de la naștere, la restaurantul
hotelului „Vila Verde” din Chișinău, primăvara 2016

Împreună cu fiica Daniela și soția Nadejda în timpul ceremoniei confirmării în credință
a nepoatei Seline, 7 mai 2017

Cu soția Nadejda la cetatea Sorocii, 26 iulie 2016

La mare cu soția Nadejda, familia fiicei Daniela (soțul Mihael, fetele – Seline și Vanessa) și familia fiului Iulian
(soția Ana, fiica Mădălina și fiul Bogdan), 5 iulie 2017, Zatoca, Ucraina
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Un autograf pe cartea
„Comuna Izvoare (Florești): istorie și
actualitate” elaborată împreună cu
Victor Capcelea și Grigore Capcelea.
Comuna Izvoare, 12 iunie 2021

Fratele Arcadie cu fiica Valentina, Wasington, 2017
Cu soția Nadejda la Liceul „Lucian Blaga” cu ocazia primei
zile de școală a nepoțelului Bogdan, 1 septembrie, 2017

Cu familia fiicei Daniela și cuscrii în
parcul Die Gartenschhou in Bad din
Nordul Germaniei

1. Nepotul Bogdan Capcelea,
elev în clasa I a Liceului „Lucian
Blaga” din Bălți, 1 septembrie 2017

1. Mădălina Capcelea
2. Bogdan și Mădilina Capcelea
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Cu familia fiicei Daniela în portul din
orașul Leer. August 2021
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Împreună cu soția Nadejda pe o plajă de pe insula Norderney. August 2021

Valeriu cu soția Nadejda și fiica Daniela la Uzina de Construcție a Cruazierilor Mayer Werft din Papenburg,
pe fundalul corabiei AIDA, care era gata să fie lansată

Cu fiica Daniela pe feribotul care ne-a transportat de pe continent spre insula Norderneu din Marea
Nordului care aparține de landul Saxonia Inferioară, Germania. August 2021

Cu fiica Daniela și soția Nadejda sevind prânzul
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